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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Аманд ма на  
на Кон вен ци ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну  

у пре ко гра нич ном кон тек сту 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Аманд ма на на Кон вен
ци ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном 
кон тек сту, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
седници Петог ванредног заседања у 2016. години, 19. фебруара 
2016. године.

ПР број 22
У Бе о гра ду, 22. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Аманд ма на на Кон вен ци ју о про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном  

кон тек сту 

Члан 1.
По твр ђу је се Аманд ман на Кон вен ци ју о про це ни ути ца ја 

на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту, усво јен 27. фе
бру а ра 2001. го ди не у Со фи ји и Дру ги аманд ман на Кон вен ци ју о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту, 
усво јен 4. ју на 2004. го ди не у Цав та ту, у ори ги на лу на ен гле ском, 
фран цу ском и ру ском је зи ку.

Члан 2.
Тек сто ви Аманд ма на и Дру гог аманд ма на на Кон вен ци ју о 

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту, 
у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла се:

AMEND MENT TO THE ESPOO CON VEN TION

The Me e ting,
Wis hing to mo dify the Espoo Con ven tion with a vi ew to cla

rifying that the pu blic that may par ti ci pa te in pro ce du res un der the 
Con ven tion in clu des ci vil so ci ety and, in par ti cu lar, non go vern men tal 
or ga ni za ti ons, 

Re cal ling pa ra graph 13 of the Oslo Dec la ra tion of the Mi ni sters 
of the En vi ron ment and the Euro pean Com mu nity Com mis si o ner for 

the En vi ron ment as sem bled at Oslo on the oc ca sion of the first me e ting 
of the Par ti es to the Espoo Con ven tion, 

Wis hing to al low Sta tes si tu a ted out si de the UN/ECE re gion to 
be co me Par ti es to the Con ven tion, 

Adopts the fol lo wing amend ments to the Con ven tion: 
(a) At the end of Ar tic le 1 (x), af ter per sons in sert
and, in ac cor dan ce with na ti o nal le gi sla tion or prac ti ce, the ir as so

ci a ti ons, or ga ni za ti ons or gro ups
(b) In Ar tic le 17, af ter pa ra graph 2, in sert a new pa ra graph re a

ding
3. Any ot her Sta te, not re fer red to in pa ra graph 2 of this Ar tic le, 

that is a Mem ber of the Uni ted Na ti ons may ac ce de to the Con ven tion 
upon ap pro val by the Me e ting of the Par ti es. The Me e ting of the Par ti es 
shall not con si der or ap pro ve any re qu est for ac ces sion by such a Sta te 
un til this pa ra graph has en te red in to for ce for all the Sta tes and or ga ni
za ti ons that we re Par ti es to the Con ven tion on 27 Fe bru ary 2001. 

and re num ber the re ma i ning pa ra graphs ac cor dingly.
(c) At the end of Ar tic le 17, in sert a new pa ra graph re a ding
7. Any Sta te or or ga ni za tion that ra ti fi es, ac cepts or ap pro ves this 

Con ven tion shall be de e med si mul ta ne o usly to ra tify, ac cept or ap pro ve 
the amend ment to the Con ven tion set out in de ci sion II/14 ta ken at the 
se cond me e ting of the Par ti es.

SE COND AMEND MENT TO THE ESPOO CON VEN TION 

The Me e ting, 
Re cal ling its de ci sion II/10 on the re vi ew of the Con ven tion and 

pa ra graph 19 of the So fia Mi ni ste rial Dec la ra tion,
Wis hing to mo dify the Con ven tion with a vi ew to furt her 

strengthe ning its ap pli ca tion and im pro ving syner gi es with ot her mul ti
la te ral en vi ron men tal agre e ments, 

Com men ding the work do ne by the task for ce esta blis hed at the 
se cond me e ting of Par ti es, by the small gro up on amend ments and by 
the Wor king Gro up on En vi ron men tal Im pact As ses sment it self,

No ting the Con ven tion on Ac cess to In for ma tion, Pu blic Par ti
ci pa tion in De ci sionma king and Ac cess to Ju sti ce in En vi ron men tal 
Mat ters, do ne at Aar hus, Den mark, on 25 Ju ne 1998, and re cal ling the 
Pro to col on Stra te gic En vi ron men tal As ses sment, do ne at Kyiv, Ukra i
ne, on 21 May 2003,

Al so no ting re le vant Euro pean Com mu nity le gal in stru ments, 
such as di rec ti ve 85/337/EEC of 27 Ju ne 1985 on the as ses sment of 
the ef fects of cer tain pu blic and pri va te pro jects on the en vi ron ment, as 
amen ded by di rec ti ves 97/11/EC and 2003/35/EC, 

Con sci o us that an ex ten si on of Ap pen dix I will strengthen the im
por tan ce of en vi ron men tal im pact as ses sments in the re gion, 

Re cog ni zing the be ne fits of in ter na ti o nal co o pe ra tion as early as 
pos si ble in the as ses sment of en vi ron men tal im pact, 

En co u ra ging the work of the Im ple men ta tion Com mit tee as a use
ful tool for the furt her im ple men ta tion and ap pli ca tion of the pro vi si ons 
of the Con ven tion, 

1. Con firms that the va li dity of de ci si ons ta ken pri or to the en
try in to for ce of the se cond amend ment to the Con ven tion, in clu ding 
the adop tion of pro to cols, the esta blis hment of sub si di ary bo di es, the 
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re vi ew of com pli an ce and ac ti ons ta ken by the Im ple men ta tion Com
mit tee, are not af fec ted by the adop tion and en try in to for ce of this 
amend ment;

2. Al so con firms that each Party shall con ti nue to be eli gi ble to par
ti ci pa te in all ac ti vi ti es un der the Con ven tion, in clu ding the pre pa ra tion 
of pro to cols, the esta blis hment and par ti ci pa tion in sub si di ary bo di es, 
and the re vi ew of com pli an ce, re gar dless of whet her the se cond amend
ment to the Con ven tion has en te red in to for ce for that Party or not; 

3. Adopts the fol lo wing amend ments to the Con ven tion:
(a) In Ar tic le 2, af ter pa ra graph 10, in sert a new pa ra graph re a

ding
11. If the Party of ori gin in tends to ca rry out a pro ce du re for the 

pur po ses of de ter mi ning the con tent of the en vi ron men tal im pact as ses
sment do cu men ta tion, the af fec ted Party sho uld to the ex tent ap pro pri a
te be gi ven the op por tu nity to par ti ci pa te in this pro ce du re.

(b) In Ar tic le 8, af ter Con ven tion in sert
and un der any of its pro to cols to which they are a Party 
(c) In Ar tic le 11, re pla ce pa ra graph 2 (c) by a new sub pa ra graph 

re a ding
(c) Se ek, whe re ap pro pri a te, the ser vi ces and co o pe ra tion of com

pe tent bo di es ha ving ex per ti se per ti nent to the ac hi e ve ment of the pur
po ses of this Con ven tion;

(d) At the end of Ar tic le 11, in sert two new sub pa ra graphs re a ding
(g) Pre pa re, whe re ap pro pri a te, pro to cols to this Con ven tion; 
(h) Esta blish such sub si di ary bo di es as they con si der ne ces sary 

for the im ple men ta tion of this Con ven tion.
(e) In Ar tic le 14, pa ra graph 4, re pla ce the se cond sen ten ce by a 

new sen ten ce re a ding
They shall en ter in to for ce for Par ti es ha ving ra ti fied, ap pro ved or 

ac cep ted them on the ni ne ti eth day af ter the re ce ipt by the De po si tary 
of no ti fi ca tion of the ir ra ti fi ca tion, ap pro val or ac cep tan ce by at le ast 
three fo urths of the num ber of Par ti es at the ti me of the ir adop tion.

(f) Af ter Ar tic le 14, in sert a new ar tic le re a ding
Ar tic le 14 bis 
Re vi ew of com pli an ce
1. The Par ti es shall re vi ew com pli an ce with the pro vi si ons of this 

Con ven tion on the ba sis of the com pli an ce pro ce du re, as a nonadver
sa rial and as si stan ceori en ted pro ce du re adop ted by the Me e ting of the 
Par ti es. The re vi ew shall be ba sed on, but not li mi ted to, re gu lar re por
ting by the Par ti es. The Me e ting of Par ti es shall de ci de on the fre qu
ency of re gu lar re por ting re qu i red by the Par ti es and the in for ma tion to 
be in clu ded in tho se re gu lar re ports.

2. The com pli an ce pro ce du re shall be ava i la ble for ap pli ca tion to 
any pro to col adop ted un der this Con ven tion.

(g) Re pla ce Ap pen dix I to the Con ven tion by the Ap pen dix to this 
de ci sion; 

(h) In Ap pen dix VI, af ter pa ra graph 2, in sert a new pa ra graph re
a ding

3. Pa ra graphs 1 and 2 may be ap plied, mu ta tis mu tan dis, to any 
pro to col to the Con ven tion.

Ap pen dix
LIST OF AC TI VI TI ES
1. Cru de oil re fi ne ri es (ex clu ding un der ta kings ma nu fac tu ring 

only lu bri cants from cru de oil) and in stal la ti ons for the ga si fi ca tion and 
li qu e fac ti on of 500 me tric tons or mo re of coal or bi tu mi no us sha le per 
day. 

2. (a) Ther mal po wer sta ti ons and ot her com bu stion in stal la ti ons 
with a he at out put of 300 me ga watts or mo re, and

(b) Nuc le ar po wer sta ti ons and ot her nuc le ar re ac tors, in clu ding 
the di sman tling or de com mis si o ning of such po wer sta ti ons or re ac tors 
1/ (ex cept re se arch in stal la ti ons for the pro duc tion and con ver sion of 
fis si o na ble and fer ti le ma te ri als, who se ma xi mum po wer do es not ex ce
ed 1 ki lo watt con ti nu o us ther mal load). 

3. (a) In stal la ti ons for the re pro ces sing of ir ra di a ted nuc le ar fuel;
(b) In stal la ti ons de sig ned:
 For the pro duc tion or en ric hment of nuc le ar fuel;
 For the pro ces sing of ir ra di a ted nuc le ar fuel or highle vel ra di

o ac ti ve wa ste;
 For the fi nal dis po sal of ir ra di a ted nuc le ar fuel;

 So lely for the fi nal dis po sal of ra di o ac ti ve wa ste; or 
 So lely for the sto ra ge (plan ned for mo re than 10 years) of ir

ra di a ted nuc le ar fu els or ra di o ac ti ve wa ste in a dif fe rent si te than the 
pro duc tion si te. 

4. Ma jor in stal la ti ons for the ini tial smel ting of cast iron and steel 
and for the pro duc tion of nonfer ro us me tals. 

5. In stal la ti ons for the ex trac ti on of as be stos and for the pro ces
sing and tran sfor ma tion of as be stos and pro ducts con ta i ning as be stos: 
for as be stosce ment pro ducts, with an an nual pro duc tion of mo re than 
20,000 me tric tons fi nis hed pro duct; for fric tion ma te rial, with an an
nual pro duc tion of mo re than 50 me tric tons fi nis hed pro duct; and for 
ot her as be stos uti li za tion of mo re than 200 me tric tons per year. 

6. In te gra ted che mi cal in stal la ti ons. 
7. (a) Con struc tion of mo tor ways, ex press ro ads 2/ and li nes for 

longdis tan ce ra il way traf fic and of air ports 3/ with a ba sic run way 
length of 2,100 me tres or mo re;

(b) Con struc tion of a new road of fo ur or mo re la nes, or re a lig
nment and/or wi de ning of an exi sting road of two la nes or less so as to 
pro vi de fo ur or mo re la nes, whe re such new road, or re a lig ned and/or 
wi de ned sec tion of road, wo uld be 10 km or mo re in a con ti nu o us length. 

8. Lar gedi a me ter pi pe li nes for the tran sport of oil, gas or che mi
cals. 

9. Tra ding ports and al so in land wa ter ways and ports for in land
wa ter way traf fic which per mit the pas sa ge of ves sels of over 1,350 me
tric tons. 

10. (a) Wa stedis po sal in stal la ti ons for the in ci ne ra tion, che mi cal 
tre at ment or land fill of to xic and dan ge ro us wa stes;

(b) Wa stedis po sal in stal la ti ons for the in ci ne ra tion or che mi cal 
tre at ment of nonha zar do us wa ste with a ca pa city ex ce e ding 100 me tric 
tons per day. 

11. Lar ge dams and re ser vo irs. 
12. Gro und wa ter ab strac tion ac ti vi ti es or ar ti fi cial gro und wa ter 

rec har ge sche mes whe re the an nual vo lu me of wa ter to be ab strac ted or 
rec har ged amo unts to 10 mil lion cu bic me tres or mo re. 

13. Pulp, pa per and bo ard ma nu fac tu ring of 200 airdried me tric 
tons or mo re per day. 

14. Ma jor qu ar ri es, mi ning, onsi te ex trac ti on and pro ces sing of 
me tal ores or coal. 

15. Offsho re hydro car bon pro duc tion. Ex trac ti on of pe tro le um 
and na tu ral gas for com mer cial pur po ses whe re the amo unt ex trac ted 
ex ce eds 500 me tric tons/day in the ca se of pe tro le um and 500 000 cu
bic me tres/day in the ca se of gas. 

16. Ma jor sto ra ge fa ci li ti es for pe tro le um, pe troc he mi cal and che
mi cal pro ducts. 

17. De fo re sta tion of lar ge are as. 
18. (a) Works for the tran sfer of wa ter re so ur ces bet we en ri ver ba

sins whe re this tran sfer aims at pre ven ting pos si ble shor ta ges of wa ter 
and whe re the amo unt of wa ter tran sfer red ex ce eds 100 mil lion cu bic 
me tres/year; and

(b) In all ot her ca ses, works for the tran sfer of wa ter re so ur ces 
bet we en ri ver ba sins whe re the mul tian nual ave ra ge flow of the ba sin 
of ab strac tion ex ce eds 2 000 mil lion cu bic me tres/year and whe re the 
amo unt of wa ter tran sfer red ex ce eds 5 per cent of this flow.

In both ca ses tran sfers of pi ped drin king wa ter are ex clu ded. 
19. Wa stewa ter tre at ment plants with a ca pa city ex ce e ding 150 

000 po pu la tion equ i va lent. 
20. In stal la ti ons for the in ten si ve re a ring of po ul try or pigs with 

mo re than:
 85 000 pla ces for bro i lers;
 60 000 pla ces for hens;
 3 000 pla ces for pro duc tion pigs (over 30 kg); or
 900 pla ces for sows. 
21. Con struc tion of over head elec tri cal po wer li nes with a vol ta ge 

of 220 kV or mo re and a length of mo re than 15 km. 
22. Ma jor in stal la ti ons for the har nes sing of wind po wer for 

energy pro duc tion (wind farms). 
––––––––––––––

1/ For the pur po ses of this Con ven tion, nuc le ar po wer sta ti ons and 
ot her nuc le ar re ac tors ce a se to be such an in stal la tion when all nuc le ar 
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fuel and ot her ra di o ac ti vely con ta mi na ted ele ments ha ve been re mo ved 
per ma nently from the in stal la tion si te. 

2/ For the pur po ses of this Con ven tion: 
– „Mo tor way“ me ans a road spe ci ally de sig ned and bu ilt for mo

tor traf fic, which do es not ser ve pro per ti es bor de ring on it, and which: 
(a) Is pro vi ded, ex cept at spe cial po ints or tem po ra rily, with se pa

ra te car ri a ge ways for the two di rec ti ons of traf fic, se pa ra ted from each 
ot her by a di vi ding strip not in ten ded for traf fic or, ex cep ti o nally, by 
ot her me ans; 

(b) Do es not cross at le vel with any road, ra il way or tram way 
track, or fo ot path; and 

(c) Is spe ci ally sig npo sted as a mo tor way. 
– „Ex press road“ me ans a road re ser ved for mo tor traf fic ac ces

si ble only from in ter chan ges or con trol led jun cti ons and on which, in 
par ti cu lar, stop ping and par king are pro hi bi ted on the run ning car ri a
ge way(s). 

3/ For the pur po ses of this Con ven tion, „air port“ me ans an air port 
which com pli es with the de fi ni tion in the 1944 Chi ca go Con ven tion 
set ting up the In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tion (an nex 14).

АМАНД МАН НА ЕСПО КОН ВЕН ЦИ ЈУ 

Кон фе рен ци ја стра на,
Же ле ћи да из ме ни Кон вен ци ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну 

сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту у ци љу да се ја сно де фи ни ше 
да се под јав но шћу ко ја мо же да уче ству је у про це ду ра ма у скла ду 
са Кон вен ци јом под ра зу ме ва ци вил но дру штво и не вла ди не ор га
ни за ци је, 

По зи ва ју ћи се на став 13. Осло Де кла ра ци је ко ју су до не ли 
ми ни стри жи вот не сре ди не и ко ме сар ЕУ за жи вот ну сре ди ну на 
пр вом за се да њу Кон фе рен ци је стра на пот пи сни ца Еспоо кон вен
ци је у Ослу, 

У же љи да се омо гу ћи Др жа ва ма ко је се на ла зе из ван UN/ECE 
ре ги о на да по ста ну чла ни це Кон вен ци је, 

Усва ја сле де ће аманд ма не на Кон вен ци ју: 
(a) У чла ну 1. тач ка (x), по сле ре чи „ли ца” до да ју се ре чи:
„и, у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством или прак сом, 

њи хо ва удру же ња, ор га ни за ци је или гру пе” 
(б) У чла ну 17. по сле ста ва 2, до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
„3. Би ло ко ја дру га др жа ва, ко ја ни је на ве де на у ста ву 2, овог 

чла на, а ко ја је члан Ује ди ње них на ци ја, мо же да при сту пи Кон
вен ци ји на кон до би ја ња са гла сно сти за ње но при сту па ње на за
се да њу Кон фе рен ци је стра на. На за се да њу Кон фе рен ци је стра на 
не ће се раз ма тра ти, ни ти при хва ти ти би ло ка кав зах тев за при сту
па ње не ке др жа ве ко ја ни је на ве де на у ста ву 2, овог чла на, а ко ја 
је члан Ује ди ње них на ци ја, све док овај став не сту пи на сна гу у 
свим др жа ва ма и ор га ни за ци ја ма ко је су се на дан 27. фе бру а ра 
2001. го ди не сма тра ле пот пи сни ца ма Кон вен ци је.”

Ста во ви ко ји сле де пре ну ме ри са ће се у скла ду са овом из ме ном.
(в) На кра ју чла на 17. до да је се став 7. ко ји гла си:
„7. Сма тра се да сва ка др жа ва или ор га ни за ци ја ко ја ра ти фи

ку је, при хва ти или одо бри ову Кон вен ци ју, исто вре ме но ра ти фи ку
је, при хва та или одо бра ва аманд ма не на по ме ну ту Кон вен ци ју, као 
што је на ве де но у од лу ци II/14 ко ја је до не та на дру гом за се да њу 
Кон фе рен ци је стра на.”

ДРУ ГИ АМАНД МАН НА ЕСПО КОН ВЕН ЦИ ЈУ 

Кон фе рен ци ја стра на, 
По зи ва ју ћи се на сво ју од лу ку II/10 о ре ви зи ји Кон вен ци је и 

на став 19. Ми ни стар ске Де кла ра ци је усво је не на тре ћој Ми ни
стар ској кон фе рен ци ји „Жи вот на сре ди на за Евро пу” у Со фи ји, 

Са же љом да из ме ни Кон вен ци ју у ци љу да љег ја ча ња ње не 
при ме не и по бољ ша ња си нер ги је са дру гим мул ти ла те рал ним спо
ра зу ми ма у обла сти жи вот не сре ди не,

По хва љу ју ћи рад ко ји оба вља Рад на гру па ко ја је осно ва на на 
дру гом за се да њу Кон фе рен ци је стра на, за тим усво је не аманд ма не, 
као и Рад ну гру пу за про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну,

По зи ва ју ћи се на Ар ху ску кон вен ци ју о до ступ но сти ин фор
ма ци ја, уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну 

за шти ту у пи та њи ма жи вот не сре ди не, ко ја је усво је на 25. ју на 
1998. го ди не на че твр тој Кон фе рен ци ји „Жи вот на сре ди на за Евро
пу” у гра ду Ар ху су (Дан ска), као и на Про то кол о стра те шкој про
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну уз Кон вен ци ју о про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту, са чи њен 21. ма ја 
2003. го ди не у Ки је ву (Укра ји на),

Та ко ђе по зи ва ју ћи се на ре ле вант не прав не ин стру мен те ЕУ, 
као што су Ди рек ти ва Са ве та 85/337/EEC од 27. ју на 1985. го ди не о 
про це ни ути ца ја од ре ђе них јав них и при ват них про је ка та на жи вот
ну сре ди ну, ко ја је до пу ње на Ди рек ти ва ма 97/11/EC и 2003/35/EC, 

Све сна да ће про ши ре ње До дат ка I до при не ти још ве ћем зна
ча ју про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 

Пре по зна ју ћи пред но сти ме ђу на род не са рад ње, и то што је 
ра ни је мо гу ће, ве за но за про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну,

По др жа ва ју ћи рад Од бо ра за им пле мен та ци ју, као ко ри сног 
ин стру мен та за да љу им пле мен та ци ју и при ме ну од ред би Кон вен
ци је, 

1. По твр ђу је да сту па ње на сна гу овог аманд ма на не ути че 
на пра во сна жност од лу ка до не тих пре сту па ња на сна гу Дру гог 
аманд ма на на Кон вен ци ју, укљу чу ју ћи усва ја ње про то ко ла, осни
ва ње по моћ них ор га на за да ва ње са гла сно сти и ак ци ја пред у зе тих 
од стра не Од бо ра за им пле мен та ци ју;

2. Та ко ђе, по твр ђу ју ћи да ће сва ка Стра на уго вор ни ца на
ста ви ти да бу де по доб на у сми слу уче шћа у свим ак тив но сти ма у 
скла ду са Кон вен ци јом, укљу чу ју ћи при пре му про то ко ла, осни ва
ње и уче шће у по моћ ним те ли ма, као и ре ви зи ју ускла ђе но сти, без 
об зи ра да ли је Дру ги аманд ман на Кон вен ци ју сту пио на сна гу за 
да ту Стра ну уго вор ни цу;

3. Усва ја сле де ће аманд ма не на Кон вен ци ју:
(a) У чла ну 2. по сле ста ва 10, до да је се став 11, ко ји гла си:
„11. Ако Стра на по ре кла на ме ра ва да спро ве де про це ду ру 

за по тре бе утвр ђи ва ња са др жа ја до ку мен та ци је ко ја се од но си на 
про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по го ђе ној Стра ни на ко ју се 
ова ква про це ду ра од но си мо ра се омо гу ћи ти да уче ству је у овом 
по ступ ку.”

(б) У чла ну 8. по сле ре чи Кон вен ци ја до да ју се ре чи:
„и сви оста ли про то ко ли ко ји ма је Стра на уго вор ни ца при

сту пи ла,“. 
(ц) У чла ну 11. став 2 тач ка (ц) ме ња се и гла си: 
„(ц) тра жи ти, где је то при ме ре но, услу ге и са рад њу над ле

жних ор га на ко ји мо гу пру жи ти екс пер ти зу ко ја је бит на за по сти
за ње ци ље ва ове кон вен ци је;“ 

(д) На кра ју чла на 11. до да ти тач ке (г) и (х), ко је гла се:
„(г) из ра ди ти, где је по треб но, про то ко ле уз ову Кон вен ци ју; 
(х) осно ва ти она пра те ћа те ла ко ја се сма тра ју нео п ход ним за 

при ме ну ове кон вен ци је.“
(e) У чла ну 14. став 4, дру га ре че ни ца ме ња се и гла си: 
„Аманд ма ни на ову кон вен ци ју ће сту пи ти на сна гу за Стра

не ко је су их ра ти фи ко ва ле, при хва ти ле или одо бри ле де ве де се тог 
да на на кон при је ма оба ве ште ња од стра не Де по зи та ра о њи хо вој 
ра ти фи ка ци ји, одо бре њу или при хва та њу од стра не нај ма ње три 
че твр ти не од укуп ног бро ја Стра на уго вор ни ца у тре нут ку усва ја
ња по ме ну тих аманд ма на.”

(ф) по сле чла на 14. до да је се члан 14 bis, ко ји гла си:
„Члан 14 bis 
Ре ви зи ја уса гла ше но сти
1. Стра не ће раз мо три ти ускла ђе ност са од ред ба ма ове кон

вен ци је на осно ву по ступ ка о ре ви зи ји уса гла ше но сти, у сми слу 
ускла ђе не про це ду ре ко ја је усво је на на за се да њу Кон фе рен ци је 
стра на. Ре ви зи ја ће се за сни ва ти, али не стро го огра ни ча ва ти, на 
ре дов ном из ве шта ва њу од стра не Стра на уго вор ни ца. На сед ни ци 
Кон фе рен ци је стра на од лу чи ва ће се о уче ста ло сти ре дов ног из ве
шта ва ња ко је се зах те ва од Стра на уго вор ни ца, као и вр сти ин фор
ма ци ја ко је би тре ба ло да ови ре дов ни из ве шта ји са др же.

2. Про це ду ре за ускла ђи ва ње при ме њи ва ће се на би ло ко ји 
про то кол ко ји је усво јен уз ову кон вен ци ју.” 

(г) До да так I Кон вен ци је, за ме њу је се До дат ком I ко ји је при
ло жен уз ову од лу ку; 
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(х) У До дат ку VI, по сле ста ва 2, до да је се став 3. ко ји гла си:
„3. Ст. 1. и 2. мо гу се при ме њи ва ти, mu ta tis mu tan dis, на би ло 

ко ји про то кол уз ову кон вен ци ју.”
До да так
ЛИ СТА АК ТИВ НО СТИ
1. Ра фи не ри је си ро ве наф те (из у зи ма ју ћи по го не ко ји се ба

ве ис кљу чи во про из вод њом ма зи ва из си ро ве наф те) по стро је ња за 
га си фи ка ци ју или то пље ње угља или би ту мен ских шкри ља ца, ка
па ци те та од 500 или ви ше ме трич ких то на угља или би ту мен ских 
шкри ља ца на дан.

2. (a)  Тер мо е лек тра не и дру га по стро је ња за са го ре ва ње са 
то плот ном сна гом од 300 ме га ва та или ви ше, и

(б) Ну кле ар не елек тра не и дру ги ну кле ар ни ре ак то ри, укљу
чу ју ћи де мон та жу или пре ста нак ра да та квих елек тра на или ре ак
то ра 1 / (из у зев ис тра жи вач ких по стро је ња за про из вод њу и кон
вер зи ју фи си о них и фер тил них ма те ри ја ла, чи ја мак си мал на сна га 
не пре ла зи 1 kW кон ти ну ал ног тер мич ког оп те ре ће ња). 

3. (a) По стро је ња за пре ра ду ис ко ри шће ног ну кле ар ног го ри ва;
(б) По стро је ња про јек то ва на за:
– про из вод њу или обо га ће ње ну кле ар ног го ри ва;
– пре ра ду ис ко ри шће ног ну кле ар ног го ри ва или ви со ко ра ди

о ак тив ног от па да;
– ко нач но од ла га ње ис тро ше ног ра ди о ак тив ног от па да;
– са мо за ко нач но од ла га ње ис тро ше ног ра ди о ак тив ног от па

да; или
– са мо за скла ди ште ње (пла ни ра но на ви ше од 10 го ди на) ис

тро ше ног ну кле ар ног го ри ва или ра ди о ак тив ног от па да на ло ка
ци ји ко ја се на ла зи ван ло ка ци је на ко јој се ис тро ше но ну кле ар но 
го ри во или ра ди о ак тив ни от пад ге не ри шу. 

4. Ве ли ка по стро је ња за то пље ње гво жђа и че ли ка и по стро је
ња за про из вод њу обо је них ме та ла. 

5. По стро је ња за екс трак ци ју азбе ста и за пре ра ду и тран
сфор ма ци ју азбе ста и про из во да ко ји са др же азбест: за азбестце
мент не про из во де са го ди шњом про из вод њом ве ћом од 20.000 то на 
го то вог про из во да; за фрик ци о не ма те ри ја ле са го ди шњом про из
вод њом ве ћом од 50 то на го то вог про из во да; и за дру ге упо тре бе 
азбе ста у ко ли чи ни ве ћој од 200 то на го ди шње.

6. Ин те гри са на хе миј ска по стро је ња. 
7. (a) Из град ња ауто пу те ва, бр зих (екс пре сних) пу те ва 2/ и 

пру га за же ле знич ки тран спорт и аеро дро ма 3/ са основ ном пи стом 
ду жи не 2.100 ме та ра или ве ће;

(б) Из град ња но вих пу те ва са че ти ри или ви ше тра ка, или ре
кон струк ци ја и/или про ши ре ње по сто је ћих пу те ва са 2 тра ке та ко да 
се до би је 4 или ви ше тра ка, где ће та кав но ви пут и/или про ши ре на 
сек ци ја пу та би ти нај ма ње 10 km или ду жа у кон ти ну ал ној ду жи ни. 

8. Це во во ди, тер ми на ли и од го ва ра ју ћа по стро је ња за тран
спорт га са, наф те и хе ми ка ли ја, ве ли ког ка па ци те та. 

9. Мор ске лу ке, као и уну тра шњи вод ни пу те ви и лу ке за уну
тра шњи во де ни тран спорт са до зво ље ним про ла ском пло ви ла ве
ћих од 1.350 то на. 

10. (a) По стро је ња за кон тро ли са но спа љи ва ње, хе миј ски 
трет ман или де по но ва ње ток сич ног и опа сног от па да;

(б) По стро је ња за кон тро ли са но спа љи ва ње и хе миј ски трет
ман нео па сног от па да чи ји ка па ци тет пре ла зи 100 то на днев но. 

11. Ви со ке бра не и аку му ла ци је. 
12. Ак тив но сти екс трак ци је под зем не во де или вра ћа ње под

зем не во де ве штач ким пу тем у слу ча је ви ма где је го ди шња за пре
ми на во де ко ја тре ба да бу де екс тра хо ва на или пре то че на у ко ли чи
ни од 10 ми ли о на куб них ме та ра или ви ше.

13. По стро је ња за про из вод њу пул пе, па пи ра и кар то на са ка
па ци те том про из вод ње ко ји пре ла зи 200 то на на дан ва зду шно су
ше ног ма те ри ја ла. 

14. Ве ли ки ка ме но ло ми, руд ни ци, ко по ви или по стро је ња за 
пре ра ду ру да ме та ла или угља. 

15. Нафт не плат фор ме за про из вод њу угљо во до ни ка. Екс
трак ци ја наф те и при род ног га са у ко мер ци јал не свр хе у по стро је
њи ма чи ји ка па ци тет пре ла зи 500 то на на дан – што се ти че наф те, 
од но сно 500 000 куб них ме та ра при род ног га са. 

16. Ве ли ка по стро је ња за скла ди ште ње наф те, пе тро хе миј
ских или хе миј ских про из во да.

17. Се ча др ва у ве ли ком оби му. 

18. (a) По стро је ња за тран сфер вод них ре сур са из ме ђу реч них 
сли во ва где овај тран сфер има за циљ спре ча ва ње мо гу ћих не ста
ши ца во де и где ко ли чи на во де ко ја се пре ба цу је пре ла зи 100 ми ли
о на куб них ме та ра го ди шње; и

(б) У свим дру гим слу ча је ви ма, што се ти че по стро је ња за 
тран сфер вод них ре сур са из ме ђу реч них сли во ва где ви ше го ди
шњи про сек про то ка у сли ву из ког се вр ши за хва та ње пре ла зи 2 
000 ми ли о на куб них ме та ра го ди шње и где ко ли чи на во де ко ја се 
пре но си пре ла зи 5% тог во до то ка.

У оба слу ча ја тран сфер пи ја ће во де из во до во да је ис кљу чен.
19. По стро је ња за трет ман от пад них во да са ка па ци те том ко ји 

пре ла зи 150.000 по екви ва лен ту ста нов ни ка.
20. По стро је ња за ин тен зив но га је ње жи ви не или сви ња, чи ји 

ка па ци те ти пре ла зе:
– 85 000 ме ста за тов пи ла ди;
– 60 000 ме ста за но си ље;
– 3 000 ме ста за тов сви ња (пре ко 30 kg); или
– 900 ме ста за кр ма че. 
21. Из град ња над зем них тра са елек тро е нер гет ских во до ва на

зив ног на по на од 220 kV или ве ћег, и ду жи не ве ће од 15 km. 
22. Ве ли ка по стро је ња за ис ко ри шћа ва ње по гон ске сна ге ве

тра у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је (та ко зва них „фар ми 
ве тре ња ча”). 

––––––––––––––––
1/ У свр ху ове кон вен ци је, ну кле ар не елек тра не и дру ги ну кле

ар ни ре ак то ри пре ста ју да се сма тра ју та квим по стро је њи ма ка да се 
сво ну кле ар но го ри во и дру ги еле мен ти кон та ми ни ра ни ра ди ја ци јом 
трај но укло не са ло ка ци је на ко јој се пред мет но по стро је ње на ла зи.

2/ У свр ху ове кон вен ци је: 
– „Ауто пут” под ра зу ме ва пут по себ но про јек то ван и из гра

ђен за са о бра ћа ње мо тор них во зи ла, ко ји се не ко ри сти као при
ступ ни пут за по се де са ко ји ма се гра ни чи, и ко ји: 

(a) је обез бе ђен, осим у по себ ним тач ка ма или при вре ме но, 
са по себ ним ко ло во зним тра ка ма за оба сме ра са о бра ћа ја, ко је су 
раз дво је не тра ком ко ја ни је на ме ње на за са о бра ћај или, из у зет но, 
на дру ги на чин; 

(б) се не укр шта са дру гим пу тем, же ле знич ком или трам вај
ском пру гом, или пе шач ком ста зом у ни воу; и 

(ц) је по себ но обе ле жен као ауто пут. 
– „Бр зи (екс пре сни) пут” је јав ни пут ре зер ви сан за са о бра ћај 

мо тор них во зи ла ко ме се мо же при сту пи ти са мо пре ко укљу че ња 
или кон тро ли са них пут них при ла за и на чи јим је ко ло во зним тра
ка ма за бра ње но за у ста вља ње или пар ки ра ње. 

3/ У свр ху ове кон вен ци је, „аеро дром” озна ча ва та кав аеро
дром ко ји ис пу ња ва усло ве да те у де фи ни ци ји аеро дро ма у Чи
ка шкој кон вен ци ји из 1944. го ди не на осно ву ко је функ ци о ни ше 
Ор га ни за ци ја ме ђу на род ног ци вил ног ва зду хо плов ства (Анекс 14).

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона o по твр ђи ва њу из ме на и до пу на 
Kонвенције о фи зич кој за шти ти ну кле ар ног ма те ри ја ла

Про гла ша ва се Закон o по твр ђи ва њу из ме на и до пу на 
Kонвенције о фи зич кој за шти ти ну кле ар ног ма те ри ја ла, ко ји је до
не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Петог ван
редног заседања у 2016. години, 19. фебруара 2016. године.

ПР број 23
У Бе о гра ду, 22. фебруара 2016. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.
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З А  КО Н

o по твр ђи ва њу из ме на и до пу на Kонвенције о фи зич кој 
за шти ти ну кле ар ног ма те ри ја ла

Члан 1.
По твр ђу ју се Из ме не и до пу не Кон вен ци је о фи зич кој за шти

ти ну кле ар ног ма те ри ја ла усво је не 8. ју ла 2005. го ди не у Бе чу, у 
ори ги на лу на арап ском, ки не ском, ен гле ском, фран цу ском, ру ском 
и шпан ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Из ме на и до пу на Кон вен ци је о фи зич кој за шти ти ну

кле ар ног ма те ри ја ла у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду 
на срп ски је зик, гла си: 

AMEND MENT TO THE CON VEN TION ON THE PHYSI CAL 
PRO TEC TION OF NUC LE AR MA TE RIAL

1. The Ti tle of the Con ven tion on the Physi cal Pro tec tion of Nuc
le ar Ma te rial adop ted on 26 Oc to ber 1979 (he re i naf ter re fer red to as 
“the Con ven tion”) is re pla ced by the fol lo wing ti tle:

CON VEN TION ON THE PHYSI CAL PRO TEC TION OF NUC LE AR 
MA TE RIAL AND NUC LE AR FA CI LI TI ES

2. The Pre am ble of the Con ven tion is re pla ced by the fol lo wing 
text:

THE STA TES PAR TI ES TO THIS CON VEN TION,
RE COG NI ZING the right of all Sta tes to de ve lop and apply nuc

le ar energy for pe a ce ful pur po ses and the ir le gi ti ma te in te rests in the 
po ten tial be ne fits to be de ri ved from the pe a ce ful ap pli ca tion of nuc le ar 
energy,

CON VIN CED of the need to fa ci li ta te in ter na ti o nal coope ra tion 
and the tran sfer of nuc le ar tec hno logy for the pe a ce ful ap pli ca tion of 
nuc le ar energy,

BE A RING IN MIND that physi cal pro tec tion is of vi tal im por
tan ce for the pro tec tion of pu blic he alth, sa fety, the en vi ron ment and 
na ti o nal and in ter na ti o nal se cu rity,

HA VING IN MIND the pur po ses and prin ci ples of the Char ter of 
the Uni ted Na ti ons con cer ning the ma in te nan ce of in ter na ti o nal pe a ce 
and se cu rity and the pro mo tion of goodne ig hbor li ness and fri endly re
la ti ons and co o pe ra tion among Sta tes,

CON SI DE RING that un der the terms of pa ra graph 4 of Ar tic le 2 
of the Char ter of the Uni ted Na ti ons, “All mem bers shall re frain in the ir 
in ter na ti o nal re la ti ons from the thre at or use of for ce aga inst the ter ri
to rial in te grity or po li ti cal in de pen den ce of any sta te, or in any ot her 
man ner in con si stent with the Pur po ses of the Uni ted Na ti ons”,

RE CAL LING the Dec la ra tion on Me a su res to Eli mi na te In ter na
ti o nal Ter ro rism, an ne xed to Ge ne ral As sembly re so lu tion 49/60 of 9 
De cem ber 1994,

DE SI RING to avert the po ten tial dan gers po sed by il li cit traf fic
king, the un law ful ta king and use of nuc le ar ma te rial and the sa bo ta ge 
of nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa ci li ti es, and no ting that physi cal pro
tec tion aga inst such acts has be co me a mat ter of in cre a sed na ti o nal and 
in ter na ti o nal con cern,

DE EPLY CON CER NED by the wor ldwi de esca la tion of acts of 
ter ro rism in all its forms and ma ni fe sta ti ons, and by the thre ats po sed 
by in ter na ti o nal ter ro rism and or ga ni zed cri me,

BE LI E VING that physi cal pro tec tion plays an im por tant ro le in 
sup por ting nuc le ar nonpro li fe ra tion and co un terter ro rism ob jec ti ves,

DE SI RING thro ugh this Con ven tion to con tri bu te to strengthe
ning wor ldwi de the physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial and nuc le ar 
fa ci li ti es used for pe a ce ful pur po ses,

CON VIN CED that of fen ces re la ting to nuc le ar ma te rial and nuc
le ar fa ci li ti es are a mat ter of gra ve con cern and that the re is an ur gent 
need to adopt ap pro pri a te and ef fec ti ve me a su res, or to strengthen exi
sting me a su res, to en su re the pre ven tion, de tec tion and pu nis hment of 
such of fen ces,

DE SI RING to strengthen furt her in ter na ti o nal coope ra tion to 
esta blish, in con for mity with the na ti o nal law of each Sta te Party and 
with this Con ven tion, ef fec ti ve me a su res for the physi cal pro tec tion of 
nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa ci li ti es,

CON VIN CED that this Con ven tion sho uld com ple ment the sa fe 
use, sto ra ge and tran sport of nuc le ar ma te rial and the sa fe ope ra tion of 
nuc le ar fa ci li ti es,

RE COG NI ZING that the re are in ter na ti o nally for mu la ted physi
cal pro tec tion re com men da ti ons that are up da ted from ti me to ti me 
which can pro vi de gu i dan ce on con tem po rary me ans of ac hi e ving ef
fec ti ve le vels of physi cal pro tec tion,

RE COG NI ZING al so that ef fec ti ve physi cal pro tec tion of nuc le ar 
ma te rial and nuc le ar fa ci li ti es used for mi li tary pur po ses is a re spon
si bi lity of the Sta te pos ses sing such nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa ci
li ti es, and un der stan ding that such ma te rial and fa ci li ti es are and will 
con ti nue to be ac cor ded strin gent physi cal pro tec tion,

HA VE AGREED as fol lows:
3. In Ar tic le 1 of the Con ven tion, af ter pa ra graph (c), two new pa

ra graphs are ad ded as fol lows:
(d) “nuc le ar fa ci lity” me ans a fa ci lity (in clu ding as so ci a ted bu il

dings and equ ip ment) in which nuc le ar ma te rial is pro du ced, pro ces sed, 
used, han dled, sto red or dis po sed of, if da ma ge to or in ter fe ren ce with 
such fa ci lity co uld lead to the re le a se of sig ni fi cant amo unts of ra di a
tion or ra di o ac ti ve ma te rial;

(e) “sa bo ta ge” me ans any de li be ra te act di rec ted aga inst a nuc le
ar fa ci lity or nuc le ar ma te rial in use, sto ra ge or tran sport which co uld 
di rectly or in di rectly en dan ger the he alth and sa fety of per son nel, the 
pu blic or the en vi ron ment by ex po su re to ra di a tion or re le a se of ra di o
ac ti ve sub stan ces.

4. Af ter Ar tic le 1 of the Con ven tion, a new Ar tic le 1A is ad ded as 
fol lows:

Ar tic le 1A
The pur po ses of this Con ven tion are to ac hi e ve and ma in tain wor

ldwi de ef fec ti ve physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial used for pe
a ce ful pur po ses and of nuc le ar fa ci li ti es used for pe a ce ful pur po ses; 
to pre vent and com bat of fen ces re la ting to such ma te rial and fa ci li ti es 
wor ldwi de; as well as to fa ci li ta te co o pe ra tion among Sta tes Par ti es to 
tho se ends.

5. Ar tic le 2 of the Con ven tion is re pla ced by the fol lo wing text:
1. This Con ven tion shall apply to nuc le ar ma te rial used for pe

a ce ful pur po ses in use, sto ra ge and tran sport and to nuc le ar fa ci li ti es 
used for pe a ce ful pur po ses, pro vi ded, ho we ver, that ar tic les 3 and 4 and 
pa ra graph 4 of ar tic le 5 of this Con ven tion shall only apply to such nuc
le ar ma te rial whi le in in ter na ti o nal nuc le ar tran sport.

2. The re spon si bi lity for the esta blis hment, im ple men ta tion and 
ma in te nan ce of a physi cal pro tec tion re gi me wit hin a Sta te Party rests 
en ti rely with that Sta te.

3. Apart from the com mit ments ex pressly un der ta ken by Sta tes 
Par ti es un der this Con ven tion, not hing in this Con ven tion shall be in
ter pre ted as af fec ting the so ve re ign rights of a Sta te.

4. (a) Not hing in this Con ven tion shall af fect ot her rights, obli ga
ti ons and re spon si bi li ti es of Sta tes Par ti es un der in ter na ti o nal law, in 
par ti cu lar the pur po ses and prin ci ples of the Char ter of the Uni ted Na ti
ons and in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law.

(b) The ac ti vi ti es of ar med for ces du ring an ar med con flict, as 
tho se terms are un der stood un der in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, which 
are go ver ned by that law, are not go ver ned by this Con ven tion, and the 
ac ti vi ti es un der ta ken by the mi li tary for ces of a Sta te in the exer ci se of 
the ir of fi cial du ti es, ina smuch as they are go ver ned by ot her ru les of in
ter na ti o nal law, are not go ver ned by this Con ven tion.

(c) Not hing in this Con ven tion shall be con strued as a law ful aut
ho ri za tion to use or thre a ten to use for ce aga inst nuc le ar ma te rial or 
nuc le ar fa ci li ti es used for pe a ce ful pur po ses.

(d) Not hing in this Con ven tion con do nes or ma kes law ful ot her
wi se un law ful acts, nor prec lu des pro se cu tion un der ot her laws.

5. This Con ven tion shall not apply to nuc le ar ma te rial used or re
ta i ned for mi li tary pur po ses or to a nuc le ar fa ci lity con ta i ning such ma
te rial.
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6. Af ter Ar tic le 2 of the Con ven tion, a new Ar tic le 2A is ad ded as 
fol lows:

Ar tic le 2A
1. Each Sta te Party shall esta blish, im ple ment and ma in tain an ap

pro pri a te physi cal pro tec tion re gi me ap pli ca ble to nuc le ar ma te rial and 
nuc le ar fa ci li ti es un der its ju ris dic tion, with the aim of:

(a) pro tec ting aga inst theft and ot her un law ful ta king of nuc le ar 
ma te rial in use, sto ra ge and tran sport;

(b) en su ring the im ple men ta tion of ra pid and com pre hen si ve me a
su res to lo ca te and, whe re ap pro pri a te, re co ver mis sing or sto len nuc le
ar ma te rial; when the ma te rial is lo ca ted out si de its ter ri tory, that Sta te 
Party shall act in ac cor dan ce with ar tic le 5;

(c) ro tec ting nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa ci li ti es aga inst sa bo
ta ge; and

(d) mi ti ga ting or mi ni mi zing the ra di o lo gi cal con se qu en ces of sa
bo ta ge.

2. In im ple men ting pa ra graph 1, each Sta te Party shall:
(a) esta blish and ma in tain a le gi sla ti ve and re gu la tory fra me work 

to go vern physi cal pro tec tion;
(b) esta blish or de sig na te a com pe tent aut ho rity or aut ho ri ti es re

spon si ble for the im ple men ta tion of the le gi sla ti ve and re gu la tory fra
me work; and

(c) ta ke ot her ap pro pri a te me a su res ne ces sary for the physi cal 
pro tec tion of nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa ci li ti es.

3. In im ple men ting the obli ga ti ons un der pa ra graphs 1 and 2, each 
Sta te Party shall, wit ho ut pre ju di ce to any ot her pro vi si ons of this Con
ven tion, apply in so far as is re a so na ble and prac ti ca ble the fol lo wing 
Fun da men tal Prin ci ples of Physi cal Pro tec tion of Nuc le ar Ma te rial and 
Nuc le ar Fa ci li ti es.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE A: Re spon si bi lity of the Sta te
The re spon si bi lity for the esta blis hment, im ple men ta tion and ma

in te nan ce of a physi cal pro tec tion re gi me wit hin a Sta te rests en ti rely 
with that Sta te.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE B: Re spon si bi li ti es Du ring In
ter na ti o nal Tran sport

The re spon si bi lity of a Sta te for en su ring that nuc le ar ma te rial is 
ade qu a tely pro tec ted ex tends to the in ter na ti o nal tran sport the re of, un til 
that re spon si bi lity is pro perly tran sfer red to anot her Sta te, as ap pro pri a te.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE C: Le gi sla ti ve and Re gu la tory 
Fra me work

The Sta te is re spon si ble for esta blis hing and ma in ta i ning a le gi
sla ti ve and re gu la tory fra me work to go vern physi cal pro tec tion. This 
fra me work sho uld pro vi de for the esta blis hment of ap pli ca ble physi cal 
pro tec tion re qu i re ments and in clu de a system of eva lu a tion and li cen
sing or ot her pro ce du res to grant aut ho ri za tion. This fra me work sho uld 
in clu de a system of in spec tion of nuc le ar fa ci li ti es and tran sport to ve
rify com pli an ce with ap pli ca ble re qu i re ments and con di ti ons of the li
cen se or ot her aut ho ri zing do cu ment, and to esta blish a me ans to en for ce 
ap pli ca ble re qu i re ments and con di ti ons, in clu ding ef fec ti ve san cti ons.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE D: Com pe tent Aut ho rity
The Sta te sho uld esta blish or de sig na te a com pe tent aut ho rity 

which is re spon si ble for the im ple men ta tion of the le gi sla ti ve and re gu
la tory fra me work, and is pro vi ded with ade qu a te aut ho rity, com pe ten ce 
and fi nan cial and hu man re so ur ces to ful fill its as sig ned re spon si bi li ti
es. The Sta te sho uld ta ke steps to en su re an ef fec ti ve in de pen den ce bet
we en the fun cti ons of the Sta te’s com pe tent aut ho rity and tho se of any 
ot her body in char ge of the pro mo tion or uti li za tion of nuc le ar energy.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE E: Re spon si bi lity of the Li cen
se Hol ders

The re spon si bi li ti es for im ple men ting the va ri o us ele ments of 
physi cal pro tec tion wit hin a Sta te sho uld be cle arly iden ti fied. The Sta
te sho uld en su re that the pri me re spon si bi lity for the im ple men ta tion of 
physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial or of nuc le ar fa ci li ti es rests with 
the hol ders of the re le vant li cen ses or of ot her aut ho ri zing do cu ments 
(e.g., ope ra tors or ship pers).

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE F: Se cu rity Cul tu re
All or ga ni za ti ons in vol ved in im ple men ting physi cal pro tec tion 

sho uld gi ve due pri o rity to the se cu rity cul tu re, to its de ve lop ment and 

ma in te nan ce ne ces sary to en su re its ef fec ti ve im ple men ta tion in the en
ti re or ga ni za tion.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE G: Thre at
The Sta te’s physi cal pro tec tion sho uld be ba sed on the Sta te’s cur

rent eva lu a tion of the thre at.
FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE H: Gra ded Ap pro ach
Physi cal pro tec tion re qu i re ments sho uld be ba sed on a gra ded 

ap pro ach, ta king in to ac co unt the cur rent eva lu a tion of the thre at, the 
re la ti ve at trac ti ve ness, the na tu re of the ma te rial and po ten tial con se qu
en ces as so ci a ted with the una ut ho ri zed re mo val of nuc le ar ma te rial and 
with the sa bo ta ge aga inst nuc le ar ma te rial or nuc le ar fa ci li ti es.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE I: De fen ce in Depth
The Sta te’s re qu i re ments for physi cal pro tec tion sho uld re flect a 

con cept of se ve ral layers and met hods of pro tec tion (struc tu ral or ot her 
tec hni cal, per son nel and or ga ni za ti o nal) that ha ve to be over co me or 
cir cum ven ted by an adver sary in or der to ac hi e ve his ob jec ti ves.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE J: Qu a lity As su ran ce
A qu a lity as su ran ce po licy and qu a lity as su ran ce pro gram mes 

sho uld be esta blis hed and im ple men ted with a vi ew to pro vi ding con fi
den ce that spe ci fied re qu i re ments for all ac ti vi ti es im por tant to physi cal 
pro tec tion are sa tis fied.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE K: Con tin gency Plans
Con tin gency (emer gency) plans to re spond to una ut ho ri zed re mo

val of nuc le ar ma te rial or sa bo ta ge of nuc le ar fa ci li ti es or nuc le ar ma
te rial, or at tempts the re of, sho uld be pre pa red and ap pro pri a tely exer ci
sed by all li cen se hol ders and aut ho ri ti es con cer ned.

FUN DA MEN TAL PRIN CI PLE L: Con fi den ti a lity
The Sta te sho uld esta blish re qu i re ments for pro tec ting the con fi

den ti a lity of in for ma tion, the una ut ho ri zed di sclo su re of which co uld 
com pro mi se the physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa
ci li ti es.

4. (a) The pro vi si ons of this ar tic le shall not apply to any nuc le ar 
ma te rial which the Sta te Party re a so nably de ci des do es not need to be 
su bject to the physi cal pro tec tion re gi me esta blis hed pur su ant to pa ra
graph 1, ta king in to ac co unt the na tu re of the ma te rial, its qu an tity and 
re la ti ve at trac ti ve ness and the po ten tial ra di o lo gi cal and ot her con se qu
en ces as so ci a ted with any una ut ho ri zed act di rec ted aga inst it and the 
cur rent eva lu a tion of the thre at aga inst it.

(b) Nuc le ar ma te rial which is not su bject to the pro vi si ons of this 
ar tic le pur su ant to subpa ra graph (a) sho uld be pro tec ted in ac cor dan ce 
with pru dent ma na ge ment prac ti ce.

7. Ar tic le 5 of the Con ven tion is re pla ced by the fol lo wing text:
1. Sta tes Par ti es shall iden tify and ma ke known to each ot her di

rectly or thro ugh the In ter na ti o nal Ato mic Energy Agency the ir po int of 
con tact in re la tion to mat ters wit hin the sco pe of this Con ven tion.

2. In the ca se of theft, rob bery or any ot her un law ful ta king of 
nuc le ar ma te rial or cre di ble thre at the re of, Sta tes Par ti es shall, in ac
cor dan ce with the ir na ti o nal law, pro vi de coope ra tion and as si stan ce 
to the ma xi mum fe a si ble ex tent in the re co very and pro tec tion of such 
ma te rial to any Sta te that so re qu ests. In par ti cu lar:

(a) a Sta te Party shall ta ke ap pro pri a te steps to in form as soon as 
pos si ble ot her Sta tes, which ap pe ar to it to be con cer ned, of any theft, 
rob bery or ot her un law ful ta king of nuc le ar ma te rial or cre di ble thre
at the re of, and to in form, whe re ap pro pri a te, the In ter na ti o nal Ato mic 
Energy Agency and ot her re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons;

(b) in do ing so, as ap pro pri a te, the Sta tes Par ti es con cer ned shall 
ex chan ge in for ma tion with each ot her, the In ter na ti o nal Ato mic Energy 
Agency and ot her re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons with a vi ew to pro
tec ting thre a te ned nuc le ar ma te rial, ve rifying the in te grity of the ship ping 
con ta i ner or re co ve ring un law fully ta ken nuc le ar ma te rial and shall:

(i) coor di na te the ir ef forts thro ugh di plo ma tic and ot her agreed 
chan nels;

(ii) ren der as si stan ce, if re qu e sted;
(iii) en su re the re turn of re co ve red nuc le ar ma te rial sto len or mis

sing as a con se qu en ce of the abo vemen ti o ned events. The me ans of 
im ple men ta tion of this coope ra tion shall be de ter mi ned by the Sta tes 
Par ti es con cer ned.

3. In the ca se of a cre di ble thre at of sa bo ta ge of nuc le ar ma te rial 
or a nuc le ar fa ci lity or in the ca se of sa bo ta ge the re of, Sta tes Par ti es 
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shall, to the ma xi mum fe a si ble ex tent, in ac cor dan ce with the ir na ti o nal 
law and con si stent with the ir re le vant obli ga ti ons un der in ter na ti o nal 
law, coope ra te as fol lows:

(a) if a Sta te Party has know led ge of a cre di ble thre at of sa bo ta
ge of nuc le ar ma te rial or a nuc le ar fa ci lity in anot her Sta te, the for mer 
shall de ci de on ap pro pri a te steps to be ta ken in or der to in form that Sta
te as soon as pos si ble and, whe re ap pro pri a te, the In ter na ti o nal Ato mic 
Energy Agency and ot her re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons of that 
thre at, with a vi ew to pre ven ting the sa bo ta ge;

(b) in the ca se of sa bo ta ge of nuc le ar ma te rial or a nuc le ar fa ci lity 
in a Sta te Party and if in its vi ew ot her Sta tes are li kely to be ra di o lo
gi cally af fec ted, the for mer, wit ho ut pre ju di ce to its ot her obli ga ti ons 
un der in ter na ti o nal law, shall ta ke ap pro pri a te steps to in form as soon 
as pos si ble the Sta te or the Sta tes which are li kely to be ra di o lo gi cally 
af fec ted and to in form, whe re ap pro pri a te, the In ter na ti o nal Ato mic 
Energy Agency and ot her re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, with a vi
ew to mi ni mi zing or mi ti ga ting the ra di o lo gi cal con se qu en ces the re of;

(c) if in the con text of subpa ra graphs (a) and (b), a Sta te Party 
re qu ests as si stan ce, each Sta te Party to which a re qu est for as si stan ce is 
di rec ted shall promptly de ci de and no tify the re qu e sting Sta te Party, di
rectly or thro ugh the In ter na ti o nal Ato mic Energy Agency, whet her it is 
in a po si tion to ren der the as si stan ce re qu e sted and the sco pe and terms 
of the as si stan ce that may be ren de red;

(d) coor di na tion of the coope ra tion un der subpa ra graphs (a) to 
(c) shall be thro ugh di plo ma tic or ot her agreed chan nels. The me ans of 
im ple men ta tion of this coope ra tion shall be de ter mi ned bi la te rally or 
mul ti la te rally by the Sta tes Par ti es con cer ned.

4. Sta tes Par ti es shall coope ra te and con sult, as ap pro pri a te, with 
each ot her di rectly or thro ugh the In ter na ti o nal Ato mic Energy Agency 
and ot her re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, with a vi ew to ob ta i ning 
gu i dan ce on the de sign, ma in te nan ce and im pro ve ment of systems of 
physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial in in ter na ti o nal tran sport.

5. A Sta te Party may con sult and coope ra te, as ap pro pri a te, with 
ot her Sta tes Par ti es di rectly or thro ugh the In ter na ti o nal Ato mic Energy 
Agency and ot her re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, with a vi ew to 
ob ta i ning the ir gu i dan ce on the de sign, ma in te nan ce and im pro ve ment 
of its na ti o nal system of physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial in do
me stic use, sto ra ge and tran sport and of nuc le ar fa ci li ti es.

8. Ar tic le 6 of the Con ven tion is re pla ced by the fol lo wing text:
1. Sta tes Par ti es shall ta ke ap pro pri a te me a su res con si stent with 

the ir na ti o nal law to pro tect the con fi den ti a lity of any in for ma tion 
which they re ce i ve in con fi den ce by vir tue of the pro vi si ons of this 
Con ven tion from anot her Sta te Party or thro ugh par ti ci pa tion in an ac
ti vity car ried out for the im ple men ta tion of this Con ven tion. If Sta tes 
Par ti es pro vi de in for ma tion to in ter na ti o nal or ga ni za ti ons or to Sta tes 
that are not par ti es to this Con ven tion in con fi den ce, steps shall be ta
ken to en su re that the con fi den ti a lity of such in for ma tion is pro tec ted. 
A Sta te Party that has re ce i ved in for ma tion in con fi den ce from anot her 
Sta te Party may pro vi de this in for ma tion to third par ti es only with the 
con sent of that ot her Sta te Party.

2. Sta tes Par ti es shall not be re qu i red by this Con ven tion to pro vi
de any in for ma tion which they are not per mit ted to com mu ni ca te pur
su ant to na ti o nal law or which wo uld je o par di ze the se cu rity of the Sta
te con cer ned or the physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial or nuc le ar 
fa ci li ti es.

9. Pa ra graph 1 of Ar tic le 7 of the Con ven tion is re pla ced by the 
fol lo wing text:

1. The in ten ti o nal com mis sion of:
(a) an act wit ho ut law ful aut ho rity which con sti tu tes the re ce ipt, 

pos ses sion, use, tran sfer, al te ra tion, dis po sal or dis per sal of nuc le ar ma
te rial and which ca u ses or is li kely to ca u se de ath or se ri o us in jury to 
any per son or sub stan tial da ma ge to pro perty or to the en vi ron ment;

(b) a theft or rob bery of nuc le ar ma te rial;
(c) an em bez zle ment or fra u du lent ob ta i ning of nuc le ar ma te rial;
(d) an act which con sti tu tes the ca rrying, sen ding, or mo ving of 

nuc le ar ma te rial in to or out of a Sta te wit ho ut law ful aut ho rity;
(e) an act di rec ted aga inst a nuc le ar fa ci lity, or an act in ter fe ring 

with the ope ra tion of a nuc le ar fa ci lity, whe re the of fen der in ten ti o
nally ca u ses, or whe re he knows that the act is li kely to ca u se, de ath or 

se ri o us in jury to any per son or sub stan tial da ma ge to pro perty or to the 
en vi ron ment by ex po su re to ra di a tion or re le a se of ra di o ac ti ve sub stan
ces, un less the act is un der ta ken in con for mity with the na ti o nal law of 
the Sta te Party in the ter ri tory of which the nuc le ar fa ci lity is si tu a ted;

(f) an act con sti tu ting a de mand for nuc le ar ma te rial by thre at or 
use of for ce or by any ot her form of in ti mi da tion;

(g) a thre at:
(i) to use nuc le ar ma te rial to ca u se de ath or se ri o us in jury to any 

per son or sub stan tial da ma ge to pro perty or to the en vi ron ment or to 
com mit the of fen ce de scri bed in subpa ra graph (e), or

(ii) to com mit an of fen ce de scri bed in subpa ra graphs (b) and (e) 
in or der to com pel a na tu ral or le gal per son, in ter na ti o nal or ga ni za tion 
or Sta te to do or to re frain from do ing any act;

(h) an at tempt to com mit any of fen ce de scri bed in subpa ra graphs 
(a) to (e);

(i) an act which con sti tu tes par ti ci pa tion in any of fen ce de scri bed 
in sub pa ra graphs (a) to (h);

(j) an act of any per son who or ga ni zes or di rects ot hers to com mit 
an of fen ce de scri bed in subpa ra graphs (a) to (h); and

(k) an act which con tri bu tes to the com mis sion of any of fen ce de
scri bed in subpa ra graphs (a) to (h) by a gro up of per sons ac ting with a 
com mon pur po se; such act shall be in ten ti o nal and shall eit her:

(i) be ma de with the aim of furt he ring the cri mi nal ac ti vity or cri
mi nal pur po se of the gro up, whe re such ac ti vity or pur po se in vol ves 
the com mis sion of an of fen ce de scri bed in subpa ra graphs (a) to (g), or

(ii) be ma de in the know led ge of the in ten tion of the gro up to 
com mit an of fen ce de scri bed in subpa ra graphs (a) to (g) shall be ma de 
a pu nis ha ble of fen ce by each Sta te Party un der its na ti o nal law.

10. Af ter Ar tic le 11 of the Con ven tion, two new ar tic les, Ar tic le 
11A and Ar tic le 11B, are ad ded as fol lows:

Ar tic le 11A
No ne of the of fen ces set forth in ar tic le 7 shall be re gar ded for the 

pur po ses of ex tra di ti on or mu tual le gal as si stan ce, as a po li ti cal of fen ce 
or as an of fen ce con nec ted with a po li ti cal of fen ce or as an of fen ce in
spi red by po li ti cal mo ti ves. Ac cor dingly, a re qu est for ex tra di ti on or for 
mu tual le gal as si stan ce ba sed on such an of fen ce may not be re fu sed on 
the so le gro und that it con cerns a po li ti cal of fen ce or an of fen ce con nec
ted with a po li ti cal of fen ce or an of fen ce in spi red by po li ti cal mo ti ves.

Ar tic le 11B
Not hing in this Con ven tion shall be in ter pre ted as im po sing an 

obli ga tion to ex tra di te or to af ford mu tual le gal as si stan ce, if the re qu
e sted Sta te Party has sub stan tial gro unds for be li e ving that the re qu est 
for ex tra di ti on for of fen ces set forth in ar tic le 7 or for mu tual le gal as
si stan ce with re spect to such of fen ces has been ma de for the pur po se 
of pro se cu ting or pu nis hing a per son on ac co unt of that per son’s ra ce, 
re li gion, na ti o na lity, et hnic ori gin or po li ti cal opi nion or that com pli an
ce with the re qu est wo uld ca u se pre ju di ce to that per son’s po si tion for 
any of the se re a sons.

11. Af ter Ar tic le 13 of the Con ven tion, a new Ar tic le 13A is ad ded 
as fol lows:

Ar tic le 13A
Not hing in this Con ven tion shall af fect the tran sfer of nuc le ar 

tec hno logy for pe a ce ful pur po ses that is un der ta ken to strengthen the 
physi cal pro tec tion of nuc le ar ma te rial and nuc le ar fa ci li ti es.

12. Pa ra graph 3 of Ar tic le 14 of the Con ven tion is re pla ced by the 
fol lo wing text:

3. Whe re an of fen ce in vol ves nuc le ar ma te rial in do me stic use, 
sto ra ge or tran sport, and both the al le ged of fen der and the nuc le ar ma
te rial re main in the ter ri tory of the Sta te Party in which the of fen ce was 
com mit ted, or whe re an of fen ce in vol ves a nuc le ar fa ci lity and the al
le ged of fen der re ma ins in the ter ri tory of the Sta te Party in which the 
of fen ce was com mit ted, not hing in this Con ven tion shall be in ter pre ted 
as re qu i ring that Sta te Party to pro vi de in for ma tion con cer ning cri mi nal 
pro ce e dings ari sing out of such an of fen ce.

13. Ar tic le 16 of the Con ven tion is re pla ced by the fol lo wing text:
1. A con fe ren ce of Sta tes Par ti es shall be con ve ned by the de po

si tary fi ve years af ter the en try in to for ce of the Amend ment adop ted 



Страна 8 – Број 4 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. фебруар 2016.

on 8 July 2005 to re vi ew the im ple men ta tion of this Con ven tion and its 
ade qu acy as con cerns the pre am ble, the who le of the ope ra ti ve part and 
the an ne xes in the light of the then pre va i ling si tu a tion.

2. At in ter vals of not less than fi ve years the re af ter, the ma jo rity of 
Sta tes Par ti es may ob tain, by sub mit ting a pro po sal to this ef fect to the 
de po si tary, the con ve ning of furt her con fe ren ces with the sa me ob jec ti ve.

14. Fo ot no te b/ of An nex II of the Con ven tion is re pla ced by the 
fol lo wing text:

b/ Ma te rial not ir ra di a ted in a re ac tor or ma te rial ir ra di a ted in a 
re ac tor but with a ra di a tion le vel equ al to or less than 1 gray/ho ur (100 
rads/ho ur) at one me tre un shi el ded.

15. Fo ot no te e/ of An nex II of the Con ven tion is re pla ced by the 
fol lo wing text:

e/ Ot her fuel which by vir tue of its ori gi nal fis si le ma te rial con
tent is clas si fied as Ca te gory I and II be fo re ir ra di a tion may be re du ced 
one ca te gory le vel whi le the ra di a tion le vel from the fuel ex ce eds 1 
gray/ho ur (100 rads/ho ur) at one me tre un shi el ded. 

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ О ФИ ЗИЧ КОЈ  
ЗА ШТИ ТИ НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА 

1. На зив Кон вен ци је о фи зич кој за шти ти ну кле ар ног ма те
ри ја ла, ко ја је усво је на 26. ок то бра 1979. го ди не (у да љем тек сту: 
„Кон вен ци ја”), за ме њу је се сле де ћим на сло вом:

КОН ВЕН ЦИ ЈА О ФИ ЗИЧ КОЈ ЗА ШТИ ТИ НУ КЛЕ АР НОГ  
МА ТЕ РИ ЈА ЛА И НУ КЛЕ АР НИХ ОБЈЕ КА ТА

2. Пре ам бу ла Кон вен ци је за ме њу је се сле де ћим тек стом: 
ДР ЖА ВЕ УГО ВОР НИ ЦЕ ОВЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ,
ПРИ ЗНА ЈУ ЋИ пра во свим др жа ва ма да раз ви ја ју и ко ри сте 

ну кле ар ну енер ги ју у ми ро љу би ве свр хе, као и њи хо ве ле ги тим не 
ин те ре се за по тен ци јал ну до бро бит ко ја мо же да се оства ри ми ро
љу би вим ко ри шће њем ну кле ар не енер ги је,

УВЕ РЕ НЕ да по сто ји по тре ба да се олак ша ме ђу на род на са
рад ња и тран сфер ну кле ар не тех но ло ги је у ци љу ми ро љу би вог ко
ри шће ња ну кле ар не енер ги је,

ИМА ЈУ ЋИ У ВИ ДУ да је фи зич ка за шти та од су штин ског 
зна ча ја за за шти ту јав ног здра вља, си гур ност, жи вот ну сре ди ну и 
на ци о нал ну и ме ђу на род ну без бед ност, 

ИМА ЈУ ЋИ У ВИ ДУ ци ље ве и прин ци пе По ве ље Ује ди ње
них на ци ја у ве зи са очу ва њем ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, 
као и са уна пре ђи ва њем до бро су сед ских и при ја тељ ских од но са и 
са рад ње ме ђу др жа ва ма,

СМА ТРА ЈУ ЋИ да, пре ма од ред ба ма тач ке 4. чла на 2. По ве
ље Ује ди ње них на ци ја „Све чла ни це се у ме ђу на род ним од но си ма 
уз др жа ва ју од прет ње упо тре бом или од упо тре бе си ле про тив те
ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти би ло ко је 
др жа ве, или на би ло ко ји дру ги на чин ко ји ни је у скла ду са ци ље
ви ма Ује ди ње них на ци ја”,

ПОД СЕ ЋА ЈУ ЋИ на Де кла ра ци ју о ме ра ма за ели ми на ци ју 
ме ђу на род ног те ро ри зма, ко ја пред ста вља анекс на ре зо лу ци ју Ге
не рал не скуп шти не бр. 49/60 од 9. де цем бра 1994. го ди не,

У ЖЕ ЉИ да от кло не по тен ци јал ну опа сност од не до зво ље ног 
про ме та, не за ко ни тог узи ма ња и ко ри шће ња ну кле ар ног ма те ри
ја ла и са бо та же ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та, и 
кон ста ту ју ћи да је фи зич ка за шти та од та квих ака та по ста ла пред
мет рас ту ће за бри ну то сти на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу,

ДУ БО КО ЗА БРИ НУ ТЕ због еска ла ци је те ро ри стич ких ака та 
ши ром све та, у свим њи хо вим об ли ци ма и ма ни фе ста ци ја ма, као и 
због прет њи ко је пред ста вља ме ђу на род ни те ро ри зам и ор га ни зо
ва ни кри ми нал,

ВЕ РУ ЈУ ЋИ да фи зич ка за шти та игра зна чај ну уло гу у по др
жа ва њу ци ље ва ну кле ар не не про ли фе ра ци је и бор бе про тив те ро
ри зма, 

У ЖЕ ЉИ да пу тем ове кон вен ци је да ју до при нос уни вер зал
ном ја ча њу фи зич ке за шти те ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них 
обје ка та ко ји се ко ри сте у ми ро љу би ве свр хе,

УВЕ РЕ НЕ да су кри вич на де ла ко ја се од но се на ну кле ар ни 
ма те ри јал и ну кле ар не објек те пред мет озбиљ не за бри ну то сти и да 
по сто ји нео д ло жна по тре ба за усва ја њем од го ва ра ју ћих и ефи ка
сних ме ра или за ја ча њем по сто је ћих ме ра, ка ко би се обез бе ди ло 
спре ча ва ње, от кри ва ње и ка жња ва ње та квих де ла,

У ЖЕ ЉИ да да ље ја ча ју ме ђу на род ну са рад њу у ци љу ус по
ста вља ња, са гла сно на ци о нал ном за ко но дав ству сва ке др жа ве уго
вор ни це и овој кон вен ци ји, ефи ка сних ме ра за фи зич ку за шти ту 
ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та,

УВЕ РЕ НЕ да ова кон вен ци ја тре ба да пред ста вља до пу ну си
гур ном ко ри шће њу, скла ди ште њу и тран спор ту ну кле ар ног ма те
ри ја ла и си гур ном ра ду ну кле ар них обје ка та, 

УВА ЖА ВА ЈУ ЋИ да по сто је ме ђу на род но фор му ли са не пре
по ру ке за фи зич ку за шти ту ко је се по вре ме но ажу ри ра ју, а ко је мо
гу да пру же смер ни це за са вре ме не на чи не оства ри ва ња ефи ка сног 
ни воа фи зич ке за шти те, 

УВА ЖА ВА ЈУ ЋИ та ко ђе, да ефи ка сна фи зич ка за шти та ну
кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та ко ји се ко ри сте у вој не 
свр хе пред ста вља од го вор ност др жа ве ко ја по се ду је та кав ну кле
ар ни ма те ри јал и ну кле ар не објек те, и под ра зу ме ва ју ћи да се та
квим ма те ри ја ли ма и објек ти ма пру жа, и да ће им се и да ље пру жа
ти, мак си мал на фи зич ка за шти та, 

СА ГЛА СИ ЛЕ СУ СЕ О СЛЕ ДЕ ЋЕМ:
3. У чла ну 1. Кон вен ци је, по сле тач ке (ц), до да ју се сле де ће 

две но ве тач ке:
(д) под „ну кле ар ним објек том” под ра зу ме ва се обје кат (укљу

чу ју ћи и гра ђе вин ске објек те и опре му ко је се на њих од но се) у ко
ме се ну кле ар ни ма те ри јал про из во ди, пре ра ђу је, ко ри сти, у ко ме 
се њи ме ру ку је, или ко ји се у ње му скла ди шти или од ла же, уко ли
ко би евен ту ал но на но ше ње ште те или оме та ње ра да та квом објек
ту мо гло до ве сти до ис пу шта ња зна чај не ко ли чи не ра ди ја ци је или 
ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла;

(е) под „са бо та жом” под ра зу ме ва се сва ки на мер ни акт усме
рен про тив ну кле ар ног објек та или ну кле ар ног ма те ри ја ла при ли
ком ње го вог ко ри шће ња, скла ди ште ња или пре во за, ко јим би се, 
ди рект но или ин ди рект но, мо гли угро зи ти здра вље и си гур ност за
по сле ног осо бља, ста нов ни штва или жи вот не сре ди не, из ла га њем 
ра ди ја ци ји или ис пу шта њем ра ди о ак тив них суп стан ци. 

4. До да је се но ви члан 1. по сле чла на 1. Кон вен ци је, ко ји гла си: 

Члан 1А
Ци ље ви ове кон вен ци је су да се ши ром све та по стиг не и одр

жа ва ефи ка сна фи зич ка за шти та ну кле ар ног ма те ри ја ла ко ји се ко
ри сти у ми ро љу би ве свр хе, као и ну кле ар них обје ка та ко ји се у те 
свр хе ко ри сте; да се спре ча ва ју и су зби ја ју кри вич на де ла ко ја су 
ве за на за та кав ма те ри јал и објек те ши ром све та; као и да се, у том 
ци љу, олак ша са рад ња ме ђу др жа ва ма уго вор ни ца ма. 

5. Члан 2. Кон вен ци је за ме њу је се сле де ћим тек стом: 
1. Ова кон вен ци ја се при ме њу је на ну кле ар ни ма те ри јал на

ме њен ко ри шће њу у ми ро љу би ве свр хе, ко ји се ко ри сти, скла ди
шти и пре во зи, као и на ну кле ар не објек те ко ји се ко ри сте у ми
ро љу би ве свр хе, с тим да се чла но ви 3. и 4, као и тач ка 4. чла на 5. 
Кон вен ци је при ме њу ју на та кав ну кле ар ни ма те ри јал са мо док је 
он у ме ђу на род ном пре во зу. 

2. Од го вор ност за ус по ста вља ње, при ме ну и кон ти ну и ра но 
спро во ђе ње ре жи ма фи зич ке за шти те у др жа ви уго вор ни ци по чи ва 
у пот пу но сти на тој др жа ви. 

3. Осим оба ве за ко је су др жа ве уго вор ни це из ри чи то пре у зе
ле у окви ру ове кон вен ци је, ни јед на од ред ба Кон вен ци је не ће се 
ту ма чи ти на ште ту су ве ре них пра ва не ке др жа ве. 

4. (а) Ни јед на од ред ба ове кон вен ци је не ути че на дру га пра
ва, оба ве зе и од го вор но сти др жа ва уго вор ни ца у окви ру ме ђу на
род ног пра ва, по себ но у по гле ду ци ље ва и прин ци па По ве ље Ује
ди ње них на ци ја и ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. 

(б) Ак тив но сти ору жа них сна га то ком ору жа ног су ко ба у 
сми слу ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, ко је су ре гу ли са не тим 
пра вом, не уре ђу ју се овом кон вен ци јом, а ак тив но сти ко је пред у
зи ма ју вој не сна ге не ке др жа ве при ли ком вр ше ња сво јих слу жбе
них ду жно сти, у ме ри у ко јој су оне уре ђе не дру гим пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, не ре гу ли шу се овом кон вен ци јом. 
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(ц) Ни јед на од ред ба Кон вен ци је не мо же се ту ма чи ти као за
кон ска до зво ла за упо тре бу или прет њу упо тре бом си ле про тив 
ну кле ар ног ма те ри ја ла или ну кле ар них обје ка та ко ји се ко ри сте у 
ми ро љу би ве свр хе. 

(д) Ни јед ном од ред бом Кон вен ци је се не одо бра ва, од но сно 
ле га ли зу ју на би ло ко ји дру ги на чин, не за ко ни ти по ступ ци, ни ти 
се ис кљу чу је кри вич но го ње ње у скла ду са дру гим за ко ни ма.

5. Кон вен ци ја се не при ме њу је на ну кле ар ни ма те ри јал ко ји 
се ко ри сти или чу ва за вој не по тре бе, ни ти на ну кле ар не објек те 
ко ји са др же та кав ма те ри јал. 

6. По сле чла на 2. Кон вен ци је, до да је се но ви члан 2А, ко ји 
гла си:

Члан 2А
1. Сва ка др жа ва уго вор ни ца ус по ста вља, при ме њу је и одр жа

ва од го ва ра ју ћи ре жим фи зич ке за шти те при ме рен ну кле ар ном ма
те ри ја лу и ну кле ар ним објек ти ма у ње ној ју рис дик ци ји, у ци љу: 

(а) за шти те од кра ђе и дру гог не за ко ни тог узи ма ња ну кле ар
ног ма те ри ја ла ко ји се ко ри сти, скла ди шти и пре во зи;

(б) обе зб еђивањa при ме не бр зих и све о бу хват них ме ра за ло
ци ра ње и, по по тре би, по вра ћај не до ста ју ћег, од но сно укра де ног, 
ну кле ар ног ма те ри ја ла; ка да се та кав ма те ри јал ло ци ра из ван ње не 
те ри то ри је, та др жа ва уго вор ни ца по сту па у скла ду са чла ном 5;

(ц) за шти те ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та од 
са бо та же; и

(д) убла жа ва ња или сво ђе ња на ми ни мум ра ди ја ци о них по
сле ди ца са бо та же. 

2. При ли ком при ме не тач ке 1, сва ка др жа ва уго вор ни ца:
(а) ус по ста вља и одр жа ва за кон ски и ре гу ла тор ни оквир ко

јим се ре гу ли ше фи зич ка за шти та;
(б) утвр ђу је, од но сно од ре ђу је, над ле жни ор ган, од но сно ор

га не, за ду же не за при ме ну за кон ског и ре гу ла тор ног окви ра; и
(ц) пред у зи ма дру ге од го ва ра ју ће ме ре ко је су нео п ход не за 

фи зич ку за шти ту ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та. 
3. При ли ком оства ри ва ња оба ве за из тач ке 1. и 2, сва ка др жа

ва уго вор ни ца, без об зи ра на дру ге од ред бе ове кон вен ци је, при
ме њу је, у ме ри у ко јој је то ра зум но и из во дљи во, сле де ћа на че ла 
фи зич ке за шти те ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та. 

НА ЧЕ ЛО А: Од го вор ност др жа ве
Од го вор ност за ус по ста вља ње, при ме ну и кон ти ну и ра но 

спро во ђе ње ре жи ма фи зич ке за шти те у окви ру не ке др жа ве ис кљу
чи во по чи ва на тој др жа ви. 

НА ЧЕ ЛО Б: Од го вор ност за вре ме ме ђу на род ног пре во за 
Од го вор ност др жа ве да обез бе ди аде кват ну за шти ту ну кле ар

ног ма те ри ја ла од но си се и на ме ђу на род ни пре воз тог ма те ри ја
ла, све док се та од го вор ност, по по тре би, про пи сно не пре не се на 
дру гу др жа ву. 

НА ЧЕ ЛО Ц: За кон ски и ре гу ла тор ни оквир
Др жа ва је од го вор на за ус по ста вља ње и одр жа ва ње за кон ског 

и ре гу ла тор ног окви ра за ре гу ли са ње фи зич ке за шти те. Тај оквир 
тре ба да обез бе ди ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих ме ро дав них зах те
ва за фи зич ку за шти ту и да укљу чи си стем про це не и ли цен ци ра
ња, или дру ге про це ду ре за из да ва ње одо бре ња. Овај оквир тре
ба да об у хва ти си стем ин спек ци је ну кле ар них обје ка та и пре во за, 
ка ко би се ве ри фи ко ва ла ускла ђе ност са ме ро дав ним зах те ви ма и 
усло ви ма из ли цен це или дру гих до ку ме на та ко ји ма се из да је одо
бре ње, као и да би се ус по ста ви ли на чи ни за при ме ну зах те ва и 
усло ва, укљу чу ју ћи и ефи ка сне санк ци је.

НА ЧЕ ЛО Д: Над ле жни ор ган
Др жа ва тре ба да ус по ста ви или од ре ди над ле жни ор ган од го

во ран за при ме ну за кон ског и ре гу ла тор ног окви ра, ко ји има одгова
рајућe овла шће ње, ком пен тен ци ју и фи нан сиј ска сред ства и људ ске 
ре сур се за ис пу ња ва ње од го вор но сти ко је су му про пи са не. Др жа ва 
тре ба да прeдузме ко ра ке да би се обез бе ди ла ствар на не за ви сност 
из ме ђу функ ци ја над ле жног др жав ног ор га на и сва ког дру гог те ла 
за ду же ног за раз вој или ко ри шће ње ну кле ар не енер ги је. 

НА ЧЕ ЛО Е: Од го вор ност но си ла ца ли цен це
Од го вор но сти за при ме ну ра зних еле ме на та фи зич ке за шти

те у окви ру др жа ве тре ба да бу ду ја сно утвр ђе не. Др жа ва тре ба да 

обез бе ди да глав ну од го вор ност за при ме ну фи зич ке за шти те ну
кле ар ног ма те ри ја ла или ну кле ар них обје ка та сно се но си о ци од го
ва ра ју ћих ли цен ци или дру гих до ку ме на та ко ја слу же као одо бре
ње (нпр. ко ри сни ци или пре во зни ци). 

НА ЧЕ ЛО Ф: Без бед но сна кул ту ра 
Све ор га ни за ци је ко је су укљу че не у спро во ђе ње фи зич ке за

шти те тре ба да по све те ду жну па жњу без бед но сној кул ту ри, ње
ном раз во ју и одр жа ва њу ка ко би се обез бе ди ла ње на ефи ка сна 
при ме на у це лој ор га ни за ци ји.

НА ЧЕ ЛО Г: Угро же ност
Фи зич ка за шти та др жа ве тре ба да се за сни ва на ње ној ак ту ел

ној про це ни угро же но сти.
НА ЧЕ ЛО Х: Гра ди ра ни при ступ
Зах те ви ко ји се од но се на фи зич ку за шти ту тре ба да се за

сни ва ју на гра ди ра ном при сту пу, узи ма ју ћи у об зир ак ту ел ну про
це ну угро же но сти, ре ла тив ну атрак тив ност, при ро ду ма те ри ја ла и 
по тен ци јал не по сле ди це у ве зи са нео вла шће ним укла ња њем ну
кле ар ног ма те ри ја ла и са са бо та жом ну кле ар ног ма те ри ја ла или 
ну кле ар них обје ка та.

НА ЧЕ ЛО И: Од бра на по ду би ни
Зах те ви др жа ве у по гле ду фи зич ке за шти те тре ба да од ра жа

ва ју кон цеп ци ју ви ше слој но сти и ви ше ме то да за шти те (струк тур
не или дру ге тех нич ке, пер со нал не и ор га ни за ци о не) ко је на па дач 
мо ра да над вла да од но сно за о би ђе ка ко би оства рио сво је ци ље ве. 

НА ЧЕ ЛО Ј: Оси гу ра ње ква ли те та 
По ли ти ку оси гу ра ња ква ли те та, као и про гра ме оси гу ра ња 

ква ли те та тре ба ло би уста но ви ти и при ме ни ти са уве ре њем да су 
за до во ље ни спе ци фич ни усло ви свих ак тив но сти зна чај них за фи
зич ку за шти ту. 

НА ЧЕ ЛО К: Пла но ви за де ло ва ње у слу ча ју угро жа ва ња без
бед но сти

По треб но је да сви но си о ци ли цен ци и над ле жни ор га ни при
пре ме и на од го ва ра ју ћи на чин из вр ша ва ју пла но ве за де ло ва ње 
у слу ча ју угро жа ва ња без бед но сти као од го вор на нео вла шће но 
укла ња ње ну кле ар ног ма те ри ја ла или са бо та жу ну кле ар них обје
ка та или ну кле ар ног ма те ри ја ла, од но сно по ку ша је у том сми слу. 

НА ЧЕ ЛО Л: По вер љи вост
Др жа ва тре ба да утвр ди усло ве за за шти ту по вер љи во сти ин

фор ма ци ја, а чи је би нео вла шће но от кри ва ње мо гло да угро зи фи
зич ку за шти ту ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них обје ка та. 

4. (а) Од ред бе овог чла на не од но се се на ну кле ар ни ма те
ри јал за ко ји др жа ва уго вор ни ца до не се ра зло жну од лу ку да га не 
тре ба под врг ну ти ре жи му фи зич ке за шти те пред ви ђе ном у тач ки 
1, узи ма ју ћи у об зир при ро ду ма те ри ја ла, ње гов кван ти тет и ре ла
тив ну атрак тив ност, као и по тен ци јал не ра ди ја ци о не и дру ге по
сле ди це ко је су у ве зи са сва ким нео вла шће ним ак том усме ре ним 
про тив та квог ма те ри ја ла, као и са ак ту ел ном про це ном угро же но
сти од то га. 

(б) Ну кле ар ни ма те ри јал на ко ји се не при ме њу ју од ред бе 
овог чла на сход но под тач ки (а) тре ба за шти ти ти у скла ду с прак
сом еко но мич ног упра вља ња. 

7. Члан 5. Кон вен ци је се за ме њу је сле де ћим тек стом: 
1. Др жа ве уго вор ни це утвр ђу ју сво је кон такт тач ке у ве зи са 

пи та њи ма ко ја су пред мет Кон вен ци је и о њи ма се, не по сред но 
или по сред ством Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју, ме ђу
соб но оба ве шта ва ју. 

2. У слу ча ју кра ђе, пљач ке, од но сно не ког дру гог об ли ка не
за ко ни тог узи ма ња ну кле ар ног ма те ри ја ла, од но сно ре ал не прет ње 
у том сми слу, др жа ве уго вор ни це, у скла ду са сво јим на ци о нал ним 
за ко но дав ством, обез бе ђу ју, у што ве ћој ме ри, са рад њу и по моћ 
би ло ко јој др жа ви ко ја то за тра жи, у ци љу по вра ћа ја и за шти те та
квог ма те ри ја ла. По себ но: 

(а) Др жа ва уго вор ни ца пред у зи ма од го ва ра ју ће ко ра ке да што 
пре оба ве сти дру ге др жа ве ко јих се то ти че, о сва кој кра ђи, пљач ки 
или не ком дру гом об ли ку не за ко ни тог узи ма ња ну кле ар ног ма те
ри ја ла или у слу ча ју ре ал не угро же но сти од то га, као и да, пре
ма по тре би, оба ве сти Ме ђу на род ну аген ци ју за атом ску енер ги ју и 
дру ге над ле жне ме ђу на род не ор га ни за ци је;

(б) При то ме, по по тре би, за ин те ре со ва не др жа ве уго вор ни
це раз ме њу ју ин фор ма ци је ме ђу соб но, као и са Ме ђу на род ном 
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аген ци јом за атом ску енер ги ју и дру гим над ле жним ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма, са ци љем за шти те угро же ног ну кле ар ног ма те ри
ја ла, про ве ре ком плет но сти по шиљ ке или по вра ћа ја не за ко ни то 
узе тог ну кле ар ног ма те ри ја ла, и:

(i) ко ор ди ни ра ју сво је на по ре ди пло мат ским и дру гим до го
во ре ним пу тем;

(ii) на зах тев, пру жа ју по моћ;
(iii) обез бе ђу ју вра ћа ње про на ђе ног ну кле ар ног ма те ри ја ла 

ко ји је укра ден или не стао као по сле ди ца го ре спо ме ну тих до га
ђа ја.

На чи не ре а ли за ци је ове са рад ње утвр ђу ју за ин те ре со ва не др
жа ве уго вор ни це. 

3. У слу ча ју ре ал не угро же но сти од са бо ти ра ња ну кле ар ног 
ма те ри ја ла или ну кле ар ног објек та, од но сно у слу ча ју њи хо ве са
бо та же, др жа ве уго вор ни це, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, у скла ду са 
сво јим на ци о нал ним за ко но дав ством, као и сход но сво јим од но
сним оба ве за ма пре ма ме ђу на род ном пра ву, са ра ђу ју на сле де ћи 
на чин:

(а) У слу ча ју да не ка др жа ва уго вор ни ца има са зна ња о ре ал
ној опа сно сти од са бо ти ра ња ну кле ар ног ма те ри ја ла или ну кле ар
ног објек та у не кој дру гој др жа ви, та др жа ва утвр ђу је од го ва ра ју ће 
ме ре ко је тре ба пред у зе ти ка ко би, у што кра ћем ро ку, оба ве сти ла 
ону дру гу др жа ву, а по по тре би и Ме ђу на род ну аген ци ју за атом
ску енер ги ју и дру ге над ле жне ме ђу на род не ор га ни за ци је, о тој 
угро же но сти у ци љу спре ча ва ња са бо та же;

(б) У слу ча ју са бо та же ну кле ар ног ма те ри ја ла или ну кле ар
ног објек та у не кој др жа ви уго вор ни ци, и уко ли ко, по ми шље њу 
те др жа ве, по сто ји ве ро ват но ћа да ће дру ге државe би ти по го ђе
не ра ди ја ци јом, пр ва др жа ва, без об зи ра на сво је дру ге оба ве зе у 
скла ду са ме ђу на род ним пра вом, пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре да 
у што кра ћем ро ку оба ве сти др жа ву или др жа ве за ко је по сто ји ве
ро ват но ћа да ће би ти по го ђе не ра ди ја ци јом и да, у слу ча ју по тре
бе, оба ве сти и Ме ђу на род ну аген ци ју за атом ску енер ги ју и дру ге 
над ле жне ме ђу на род не ор га ни за ци је, у ци љу сво ђе ња на ми ни мум, 
од но сно убла жа ва ња радиjационих по сле ди ца;

(ц) Ако у кон тек сту под тач ке (а) и (б), др жа ва уго вор ни ца за
тра жи по моћ, сва ка др жа ва уго вор ни ца ко јој је упу ћен зах тев за 
по моћ од мах до но си од лу ку и оба ве шта ва др жа ву уго вор ни цу ко ја 
је упу ти ла зах тев, не по сред но или по сред ством Ме ђу на род не аген
ци је за атом ску енер ги ју, да ли је у ста њу да пру жи за тра же ну по
моћ, као и о оби му и усло ви ма пру жа ња та кве по мо ћи; 

(д) Ко ор ди на ци ја са рад ње сход но под тач ка ма (а) – (ц) вр ши 
се ди пло мат ским, од но сно дру гим до го во ре ним пу тем. На чин ре
а ли за ци је ове са рад ње утвр ђу ју, би ла те рал но или мул ти ла те рал но, 
за ин те ре сов не др жа ве уго вор ни це. 

4. Др жа ве уго вор ни це са ра ђу ју и, по по тре би, кон сул ту ју јед
на дру гу, не по сред но или пре ко Ме ђу на род не аген ци је за атом ску 
енер ги ју и дру гих над ле жних ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ка ко би 
се при ба ви ле смер ни це у ве зи са про јек то ва њем, одр жа ва њем и 
уна пре ђи ва њем си сте ма фи зич ке за шти те ну кле ар ног ма те ри ја ла у 
ме ђу на род ном тран спор ту.

5. Др жа ва уго вор ни ца мо же да кон сул ту је и, по по тре би, са ра
ђу је с дру гим др жа ва ма уго вор ни ца ма, не по сред но или пре ко Ме
ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју и дру гих над ле жних ме
ђу на род них ор га ни за ци ја, у ци љу при ба вља ња смер ни ца у ве зи са 
про јек то ва њем, одр жа ва њем и уна пре ђи ва њем свог на ци о нал ног 
си сте ма фи зич ке за шти те ну кле ар ног ма те ри ја ла ко ји се ко ри сти, 
скла ди шти и пре во зи у окви ру ње них на ци о нал них гра ни ца, као и 
о фи зич кој за шти ти ну кле ар них обје ка та. 

8. Члан 6. Кон вен ци је за ме њу је се сле де ћим тек стом:
1. Др жа ве уго вор ни це пред у зи ма ју од го ва ра ју ће ме ре у 

скла ду са сво јим на ци о нал ним за ко но дав ством у ци љу за шти те 
по вер љи во сти ин фор ма ци ја ко је су при ми ле по вер љи вим ка на
ли ма у скла ду са од ред ба ма ове кон вен ци је од не ке дру ге др жа
ве уго вор ни це или уче шћем у не кој ак тив но сти ко ја се ре а ли зу је 
у ци љу при ме не ове кон вен ци је. У слу ча ју да др жа ве уго вор ни
це пру же по вер љи ве ин фор ма ци је ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма 
или др жа ва ма ко је ни су чла ни це ове кон вен ци је, пред у зи ма ју се 
ко ра ци да се за шти ти ти по вер љи вост та квих ин фор ма ци ја. Др жа ва 

уго вор ни ца ко ја је при ми ла по вер љи ве ин фор ма ци је од не ке дру
ге др жа ве уго вор ни це мо же да до ста ви та кве ин фор ма ци је тре ћим 
стра на ма са мо уз са гла сност те дру ге др жа ве уго вор ни це. 

2. Др жа ве уго вор ни це ни су ду жне да на осно ву ове кон вен ци
је пру жа ју би ло ка кве ин фор ма ци је ко је не мо гу до ста вља ти сход
но на ци о нал ном за ко но дав ству или ко ји ма би се угро зи ла без бед
ност од но сне др жа ве или фи зич ка за шти та ну кле ар ног ма те ри ја ла 
или ну кле ар ног објек та. 

9. Тач ка 1.чла на 7. за ме њу је се сле де ћим тек стом:
1. На мер но чи ње ње: 
(а) ак та без за кон ског овла шће ња ко ји пред ста вља при ма ње, 

по се до ва ње, ко ри шће ње, тран сфер, ме ња ње, од ла га ње, од но сно 
ши ре ње ну кле ар ног ма те ри ја ла, и ко ји про у зро ку је или мо же да 
про у зро ку је смрт или те шку те ле сну по вре ду не ком ли цу, од но сно 
ве ли ку ште ту имо ви ни или жи вот ној сре ди ни;

(б) кра ђе или пљач ке ну кле ар ног ма те ри ја ла;
(ц) ута је или при ба вља ња ну кле ар ног ма те ри ја ла пре ва ром;
(д) ак та ко ји пред ста вља пре воз, сла ње, од но сно пре ме шта

ње ну кле ар ног ма те ри ја ла у не ку др жа ву или из ње без за кон ског 
овла шће ња; 

(е) ак та ко ји је усме рен про тив ну кле ар ног објек та, или ак та 
ко јим се угро жа ва рад ну кле ар ног објек та, при че му учи ни лац на
мер но иза зи ва, од но сно ка да је све стан да ће тај акт ве ро ват но про
у зро ко ва ти, смрт или те шку те ле сну по вре ду не ког ли ца или ве ли
ку ште ту на имо ви ни или жи вот ној сре ди ни из ла га њем ра ди ја ци ји 
од но сно ис пу шта њем ра ди о ак тив них суп стан ци, осим ако се та кав 
акт не вр ши у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством те др жа ве 
уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји се на ла зи ну кле ар ни обје кат;

(ф) ак та ко ји пред ста вља зах тев за пре да ју ну кле ар ног ма те
ри ја ла прет њом или упо тре бом си ле, од но сно би ло ко јим дру гим 
об ли ком за стра ши ва ња;

(г) прет ње: 
(i) употрeбом ну кле ар ног ма те ри ја ла ра ди иза зи ва ња смр ти 

или те шке те ле сне по вре де не ком ли цу, од но сно ве ли ке ште те на 
имо ви ни или жи вот ној сре ди ни, од но сно чи ње њем кри вич ног де ла 
опи са ног у под тач ки (е), или

(ii) из вр ше њем кри вич ног де ла опи са ног у под тач ка ма (b) и 
(e) ка ко би се прав но или фи зич ко ли це, ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
или др жа ва, при си ли ли да учи не, од но сно да се уз др же од чи ње ња 
не ког ак та;

(х) кри вич ног де ла у по ку ша ју из под тач ки (а) – (е);
(и) ак та ко ји пред ста вља уче шће у не ком кри вич ном де лу из 

тач ке (а) – (х);
(ј) ак та сва ког ли ца ко је ор га ни зу је, од но сно на ло жи дру ги ма 

да учи не кри вич но де ло из под тач ки (а) – (х); 
(к) ак та ко ји до при но си чи ње њу не ког од кри вич них де ла из 

под тач ки (а) – (х) од стра не гру пе ли ца ко ја де лу ју са за јед нич ким 
ци љем; та кав акт је на ме ран и:

(i) вр ши се, би ло у ци љу под сти ца ња кри ми нал не ак тив но сти 
или кри ми нал ног ци ља гру пе, ка да та ква ак тив ност, од но сно циљ, под
ра зу ме ва чи ње ње не ког од кри вич них де ла из под тач ки (а) – (г), или 

(ii) вр ши се са са зна њем о по сто ја њу на ме ре гру пе да учи ни 
не ко од кри вич них де ла из под тач ки (а) – (г), пред ста вља ка жњи во 
кри вич но де ло у сва кој др жа ви уго вор ни ци у скла ду са ње ним на
ци о нал ним за ко но дав ством. 

10. По сле чла на 11. Кон вен ци је, до да ју се два но ва чла на, 
члан 11А и члан 11Б, ко ји гла се:

Члан 11А
Ни јед но од кри вич них де ла пред ви ђе них у чла ну 7. не сма тра 

се, за по тре бе екс тра ди ци је, од но сно ме ђу соб не прав не по мо ћи, 
по ли тич ким кри вич ним де лом, од но сно кри вич ним де лом по ве за
ним са не ким по ли тич ким кри вич ним де лом или кри вич ним де
лом ин спи ри са ним по ли тич ким мо ти ви ма. Пре ма то ме, зах тев за 
екс тра ди ци ју, од но сно ме ђу соб ну прав ну по моћ на осно ву та квог 
кри вич ног де ла, не мо же се од ба ци ти ис кљу чи во на осно ву то га 
да се ра ди о по ли тич ком кри вич ном де лу, од но сно де лу по ве за ном 
са по ли тич ким кри вич ним де лом, или не ким де лом ин спи ри са ним 
по ли тич ким мо ти ви ма.
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Члан 11Б
Ни јед на од ред ба ове кон вен ци ја не ће се ту ма чи ти као на ме

та ње оба ве зе екс тра ди ци је од но сно пру жа ња ме ђу соб не прав не 
по мо ћи, ако за мо ље на др жа ва уго вор ни ца оправ да но сум ња да је 
зах тев за екс тра ди ци ју у ве зи с кри вич ним де ли ма пред ви ђе ним 
чла ном 7, од но сно зах тев за ме ђу соб ну прав ну по моћ у по гле
ду та квих кри вич них де ла, под нет у ци љу кри вич ног го ње ња или 
ка жња ва ња не ког ли ца на осно ву ра се, ве ро и спо ве сти, на ци о нал
но сти, ет нич ког по ре кла, од но сно по ли тич ког убе ђе ња тог ли ца, 
од но сно уко ли ко би се удо во ља ва њем том зах те ву штет но ути ца ло 
на по ло жај тог ли ца из би ло ког од на ве де них раз ло га. 

11. По сле чла на 13. Кон вен ци је, до да је се но ви члан 13А, ко ји 
гла си:

Члан 13А
Ни јед на од ред ба ове кон вен ци је не ће ути ца ти на тран сфер 

ну кле ар не тех но ло ги је у ми ро љу би ве свр хе ко ји се оства ру је у ци
љу ја ча ња фи зич ке за шти те ну кле ар ног ма те ри ја ла и ну кле ар них 
обје ка та. 

12. Тач ка 3. чла на14. Кон вен ци је за ме њу је се сле де ћим тек
стом:

3. Уко ли ко кри вич но де ло под ра зу ме ва ну кле ар ни ма те ри јал 
ко ји се ко ри сти, од ла же или пре во зи у окви ру на ци о нал них гра
ни ца, и ако и на вод ни учи ни лац и ну кле ар ни ма те ри јал, оста ју на 
те ри то ри ји др жа ве уго вор ни це у ко јој је кри вич но де ло учи ње но, 
од но сно ако кри вич но де ло под ра зу ме ва да ну кле ар ни обје кат и 
на вод ни учи ни лац оста ју на те ри то ри ји др жа ве уго вор ни це у ко јој 
је кри вич но де ло учи ње но, ни јед на од ред ба ове кон вен ци је не ће се 
ту ма чи ти као оба ве за др жа ве уго вор ни це да пру жа ин фор ма ци је о 
кри вич ном по ступ ку по кре ну том у ве зи са тим кри вич ним де лом.

13. Члан 16. ове кон вен ци је је за ме њен сле де ћим тек стом: 
1. Кон фе рен ци ју др жа ва уго вор ни ца са зи ва де по зи тар пет го

ди на од сту па ња на сна гу Из ме на и до пу на ко је су усво је не 8. ју ла 
2005. го ди не, у ци љу раз ма тра ња при ме не ове кон вен ци је и ње не 
аде кват но сти у од но су на пре ам бу лу, цео опе ра тив ни део и при ло
ге у све тлу та да по сто је ће си ту а ци је.

2. У вре мен ским ин тер ва ли ма, не кра ћим од пет го ди на по сле 
то га, са зи ва ње но вих кон фе рен ци ја са истим ци љем мо же, под но
ше њем де по зи та ру пред ло га у том сми слу, да обез бе ди ве ћи на др
жа ва уго вор ни ца. 

14. Фу сно та б/ При ло га II Кон вен ци је за ме ње на је сле де ћим 
тек стом:

б/ Ма те ри јал ко ји ни је озра чен у ре ак то ру или ма те ри јал озра
чен у ре ак то ру али чи ји је ни во ра ди ја ци је јед нак или ма њи од 1 
Gy/h (100 rad/h) на ра сто ја њу од јед ног ме тра без за шти те. 

15. Фу сно та е/ При ло га II Кон вен ци је је за ме ње на сле де ћим 
тек стом:

е/ Дру го го ри во ко је је због са др жи не свог ори ги нал ног фи си
о ног ма те ри ја ла кла си фи ко ва но као ка те го ри ја I и II пре озра чи ва
ња, мо же се сма њи ти за је дан ни во ка те го ри је док ни во ра ди ја ци је 
из тог го ри ва пре ла зи 1 Gy/h (100 rad/h) на ра сто ја њу од јед ног ме
тра без за шти те.

Члан 3.
О из вр ша ва њу Кон вен ци је о фи зич кој за шти ти ну кле ар ног 

ма те ри ја ла и о из вр ша ва њу Из ме на и до пу на Кон вен ци је ста ра 
се ми ни стар ство над ле жно за ну кле ар ну си гур ност и без бед ност, 
ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе, ми ни стар ство над ле жно за 
уну тра шње по сло ве и ре гу ла тор но те ло Вла де над ле жно за ну кле
ар ну и ра ди ја ци о ну си гур ност и без бед ност. 

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ко ре је о из бе га ва њу  

дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ко ре је о из бе га ва њу дво стру ког опо
ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак, ко ји је до не ла На род на 
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Шестог ванредног засе
дања у 2016. години, 24. фебруара 2016. године.

ПР број 30
У Бе о гра ду, 25. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ре пу бли ке Ко ре је о из бе га ва њу дво стру ког  
опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак

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

Ко ре је о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе 
на до хо дак, пот пи сан 22. ја ну а ра 2016. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги
на лу на срп ском, ко реј ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ко ре је о 

из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак 
у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си: 

УГОВОР

ИЗ МЕ ЂУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

РЕ ПУ БЛИ КЕ КО РЕ ЈЕ

О ИЗ БЕ ГА ВА ЊУ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА  
У ОД НО СУ НА ПО РЕ ЗЕ НА ДО ХО ДАК

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
И
РЕ ПУ БЛИ КА КО РЕ ЈА
у же љи да за кљу че Уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи

ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак, са ци љем да ство ре ста бил не 
усло ве за све о бу хват ни раз вој при вред не и дру ге са рад ње и ула га
ња из ме ђу две зе мље,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

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

Овај уго вор при ме њу је се на ли ца ко ја су ре зи ден ти јед не или 
обе др жа ве уго вор ни це.
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Члан 2. 
ПО РЕ ЗИ НА КО ЈЕ СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

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

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

3. По ре зи на ко је се при ме њу је овај уго вор су:
1) у Ср би ји:
(1) по рез на до бит прав них ли ца, и
(2) по рез на до хо дак гра ђа на
(у да љем тек сту: „срп ски по рез”);
2) у Ко ре ји:
(1) по рез на до хо дак,
(2) по рез на до бит кор по ра ци ја,
(3) по се бан по рез за раз вој се ла, и
(4) ло кал ни по рез на до хо дак
(у да љем тек сту: „ко реј ски по рез”).
4. Уго вор се при ме њу је и на исте или бит но слич не по ре зе 

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

Члан 3. 
ОП ШТЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1. За по тре бе овог уго во ра, осим ако кон текст не зах те ва друк
чи је:

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

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

3) из раз „Ко ре ја” озна ча ва Ре пу бли ку Ко ре ју, а упо тре бљен 
у ге о граф ском сми слу, те ри то ри ју Ре пу бли ке Ко ре је укљу чу ју ћи 
ње но те ри то ри јал но мо ре и би ло ко је под руч је ко је се гра ни чи са 
те ри то ри јал ним мо рем Ре пу бли ке Ко ре је ко је је, у скла ду са ме ђу
на род ним пра вом, би ло или убу ду ће, по за ко ни ма Ре пу бли ке Ко ре
је, мо же би ти озна че но као под руч је уну тар ко јег Ре пу бли ка Ко ре ја 
мо же да вр ши су ве ре на пра ва или ју рис дик ци ју у од но су на мор
ско дно и под зе мље и њи хо ва при род на бо гат ства;

4) из раз „др жа вља нин”, у од но су на др жа ву уго вор ни цу, озна
ча ва:

(1) фи зич ко ли це ко је има др жа вљан ство др жа ве уго вор ни це,
(2) прав но ли це, парт нер ство или удру же ње ко је та кав ста тус 

има на осно ву за ко но дав ства ва же ћег у тој др жа ви  уго вор ни ци;
5) из раз „по ре з” озна ча ва срп ски по рез или ко реј ски по рез, 

за ви сно од сми сла;
6) из раз „ли це” об у хва та фи зич ко ли це, ком па ни ју и сва ко 

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

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

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

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

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

ног пред став ни ка,
(2) у Ко ре ји, Ми ни стра стра те ги је и фи нан си ја или ње го вог 

овла шће ног пред став ни ка.

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

Члан 4. 
РЕ ЗИ ДЕНТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ис ко ри шћа ва ња при род них бо гат ста ва.
3. Гра ди ли ште или гра ђе вин ски или мон та жни ра до ви чи не 

стал ну по слов ну је ди ни цу са мо ако тра ју ду же од два на ест ме се ци.
4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, под из ра зом 

„стал на по слов на је ди ни ца” не под ра зу ме ва се:
1) ко ри шће ње обје ка та и опре ме ис кљу чи во у свр хе ускла ди

ште ња, из ла га ња или ис по ру ке до ба ра или ро бе ко ја при па да пред
у зе ћу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 7. 
ДО БИТ ОД ПО СЛО ВА ЊА

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

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

3. При од ре ђи ва њу до би ти стал не по слов не је ди ни це, као 
од би ци при зна ју се тро шко ви ко ји су учи ње ни за по тре бе стал
не по слов не је ди ни це, укљу чу ју ћи тро шко ве упра вља ња и оп ште 

ад ми ни стра тив не тро шко ве, би ло у др жа ви у ко јој се на ла зи стал
на по слов на је ди ни ца или на дру гом ме сту.

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

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

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

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

Члан 8. 
МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ

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

2. За по тре бе овог чла на, из раз „до бит пред у зе ћа др жа ве уго
вор ни це од оба вља ња ме ђу на род ног са о бра ћа ја бро дом или ва зду
хо пло вом”, об у хва та и до бит од:

1)  да ва ња у за куп бро до ва или ва зду хо пло ва без по са де и го
ри ва; и

2) ко ри шће ња, одр жа ва ња или да ва ња у за куп кон теј не ра 
(укљу чу ју ћи при ко ли це и дру гу опре му за пре воз кон теј не ра); 

од стра не тог пред у зе ћа, ка да је то да ва ње у за куп или ко ри
шће ње, одр жа ва ње или да ва ње у за куп, пре ма по тре би, по вре ме но 
по ве за но са оба вља њем ме ђу на род ног са о бра ћа ја бро дом или ва
зду хо пло вом. 

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

Члан 9. 
ПО ВЕ ЗА НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

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

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

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

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

2. Ако др жа ва уго вор ни ца укљу чу је у до бит пред у зе ћа те др
жа ве до бит за ко ју је пред у зе ће дру ге др жа ве уго вор ни це опо ре зо
ва но у тој дру гој др жа ви, и сход но то ме је опо ре зу је, и ако је та ко 
укљу че на до бит она до бит ко ју би пред у зе ће пр во по ме ну те др жа ве 
оства ри ло да су усло ви до го во ре ни из ме ђу та два пред у зе ћа би
ли они усло ви ко је би до го во ри ла не за ви сна пред у зе ћа, та дру га 
др жа ва вр ши од го ва ра ју ћу ко рек ци ју из но са по ре за ко ји је у њој 
утвр ђен на ту до бит. При ли ком вр ше ња те ко рек ци је, во ди ће се ра
чу на о оста лим од ред ба ма овог уго во ра и, ако је то по треб но, над
ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ме ђу соб но ће се кон сул то ва ти.
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Члан 10. 
ДИ ВИ ДЕН ДЕ

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

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

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

2) 10 од сто бру то из но са ди ви ден ди у свим дру гим слу ча је ви ма.
Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца до го ва ра ју се о на чи ну 

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

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

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

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

Члан 11. 
КА МА ТА

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

2. Ка ма та се мо же опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци у ко јој 
на ста је, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве, али ако је ствар ни вла сник 
ка ма те ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же 
би ти ве ћи од 10 од сто бру то из но са ка ма те. Над ле жни ор га ни др
жа ва уго вор ни ца до го ва ра ју се о на чи ну при ме не овог огра ни че ња.

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

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

2) цен трал на или на род на бан ка дру ге др жа ве уго вор ни це;
3) фи нан сиј ска ин сти ту ци ја ко ју у пот пу но сти по се ду је вла да 

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

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

на та кве хар ти је од вред но сти, об ве зни це или за пи се. Ка зне на ка
ма та не сма тра се ка ма том за свр хе овог чла на.

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

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

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

Члан 12. 
АУТОР СКЕ НА КНА ДЕ

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

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

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

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

Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца до го ва ра ју се о на чи ну 
при ме не ових огра ни че ња.

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

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

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

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

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

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

Члан 13. 
КА ПИ ТАЛ НИ ДО БИ ТАК

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

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

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

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

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

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

1. До хо дак ко ји оства ри фи зич ко ли це ре зи дент др жа ве уго
вор ни це од про фе си о нал них де лат но сти или од дру гих са мо стал
них де лат но сти опо ре зу је се са мо у тој др жа ви, осим ако за оба
вља ње сво јих де лат но сти има стал ну ба зу ко ју ре дов но ко ри сти у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци. Ако има та кву стал ну ба зу, до хо дак се 
мо же опо ре зи ва ти у дру гој др жа ви, али са мо онај ње гов део ко ји се 
при пи су је тој стал ној ба зи.

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

Члан 15. 
РАД НИ ОД НОС

1. За ви сно од од ре да ба чл. 16, 18, 19. и 21. овог уго во ра, за
ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја ре зи дент др жа ве уго
вор ни це оства ри из рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви, 
осим ако се рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци. Ако се рад 
оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци, та ква при ма ња ко ја се у њој 
оства ру ју мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

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

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

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

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

3. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња 
оства ре на из рад ног од но са оба вље ног на бро ду или ва зду хо пло ву 
ко ји пред у зе ће др жа ве уго вор ни це ко ри сти у ме ђу на род ном са о
бра ћа ју, мо гу се опо ре зи ва ти у тој др жа ви. 

4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња ко ја 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це из рад ног од но са опо ре зу ју 
се са мо у тој др жа ви ако су при ма ња ис пла ће на за рад оба вљен у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци у ве зи са гра ди ли штем, гра ђе вин ским 
или мон та жним ра до ви ма, за пе ри од ко ји не пре ла зи два на ест ме
се ци у ко јем то гра ди ли ште, гра ђе вин ски или мон та жни ра до ви не 
пред ста вља ју стал ну по слов ну је ди ни цу у тој дру гој др жа ви.

Члан 16. 
ПРИ МА ЊА ДИ РЕК ТО РА

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

Члан 17. 
УМЕТ НИ ЦИ И СПОР ТИ СТИ

1. Из у зет но од од ре да ба чл. 7, 14. и 15. овог уго во ра, до хо дак 
ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це као из во ђач од лич ног 
оба вља ња де лат но сти по зо ри шног, филм ског, ра дио или те ле ви зиј
ског умет ни ка, му зи ча ра или спор ти сте у дру гој др жа ви уго вор ни
ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

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

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

Члан 18. 
ПЕН ЗИ ЈЕ, ПЛА ЋА ЊА ПО ОСНО ВУ СО ЦИ ЈАЛ НОГ  

ОСИ ГУ РА ЊА И СЛИЧ НА ПЛА ЋА ЊА

1. При ма ња ко ја оства ри фи зич ко ли це, ре зи дент др жа ве уго вор
ни це, по осно ву за ко но дав ства о со ци јал ном оси гу ра њу дру ге др жа ве 
уго вор ни це, или по осно ву би ло ко је дру ге ше ме из фон до ва ко је је 
осно ва ла та дру га др жа ва или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. У скла ду са од ред ба ма ста ва 1. овог чла на и чла на 19. став 
2. овог уго во ра, пен зи је и дру га слич на при ма ња ко ја на ста ју у др
жа ви уго вор ни ци и ис пла ћу ју се ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор
ни це, би ло по осно ву ра ни јег рад ног од но са или не, опо ре зу ју се 
са мо у дру гој др жа ви уго вор ни ци. Пен зи је и дру га слич на при ма
ња мо гу се опо ре зи ва ти у пр во по ме ну тој др жа ви уго вор ни ци ако:

1) су до при но си ко је је ко ри сник пла тио пен зиј ској ше ми би
ли од би је ни од ко ри сни ко вог опо ре зи вог до хот ка у пр во по ме ну тој 
др жа ви уго вор ни ци, на осно ву за ко на те др жа ве; или

2) до при но си ко је је пла тио по сло да вац не пред ста вља ју опо
ре зи ви до хо дак за ко ри сни ка у пр во по ме ну тој др жа ви уго вор ни ци, 
на осно ву за ко на те др жа ве.

3. Сма тра се да пен зи је и дру га слич на при ма ња на ста ју у 
др жа ви уго вор ни ци ако их ис пла ћу је пен зиј ски фонд или дру га 
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слич на ин сти ту ци ја ко ја обез бе ђу је пен зиј ске ше ме, у ко ји ма фи
зич ка ли ца мо гу да уче ству ју у ци љу обез бе ђе ња пен зиј ских по
год но сти, ако је тај пен зиј ски фонд или дру га слич на ин сти ту ци ја 
осно ва на, при зна та за по ре ске свр хе и под ле же кон тро ли у скла ду 
са за ко ни ма те др жа ве.

Члан 19. 
ДР ЖАВ НА СЛУ ЖБА

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

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

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

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

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

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

3. Од ред бе ста ва 1. овог чла на при ме њу ју се и у од но су на за ра
де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја се ис пла ћу ју за по сле ни ма у:

1) у слу ча ју Ср би је:
(1) На род ној бан ци Ср би је;
(2) Пред став ни штву При вред не ко мо ре Ре пу бли ке Ср би је у 

Ре пу бли ци Ко ре ји;
(3) Пред став ни штву Туристичкe ор га низ ци је Ср би је у Ре пу

бли ци Ко ре ји;
(4) Аген ци ји за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за (СИ Е ПА) 

као и у дру гим ин сти ту ци ја ма ко је вр ше функ ци ју др жав не слу
жбе, а ко је мо гу би ти пре ци зи ра не и до го во ре не у пи сми ма ко је 
раз ме њу ју над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца;

2) у слу ча ју Ко ре је:
(1) На ци о нал ној бан ци Ко ре је;
(2) Ко реј ској из во зноуво зној бан ци;
(3) Ко реј ској кор по ра ци ји за оси гу ра ње тр го ви не;
(4) Ко реј ској ин ве сти ци о ној кор по ра ци ји;
(5) Ко реј ској фи нан сиј ској кор по ра ци ји;
(6) Ко реј ској аген ци ји за про мо ци ју тр го ви не и ула га ња, као и 

у дру гим ин сти ту ци ја ма ко је вр ше функ ци ју др жав не слу жбе, а ко
је мо гу би ти пре ци зи ра не и до го во ре не у пи сми ма ко је раз ме њу ју 
над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца.

4. Од ред бе чл. 15, 16, 17. и 18. овог уго во ра при ме њу ју се на 
за ра де, на кна де, пен зи је и дру га слич на при ма ња за услу ге учи ње
не у ве зи са при вред ном де лат но шћу др жа ве уго вор ни це или ње не 
по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

Члан 20. 
СТУ ДЕН ТИ

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

Члан 21. 
ПРО ФЕ СО РИ, УЧИ ТЕ ЉИ И ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ

1. Фи зич ко ли це ко је бо ра ви у др жа ви уго вор ни ци ра ди пре
да ва ња или ис тра жи ва ња на уни вер зи те ту, ви шој шко ли, шко ли 

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

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

Члан 22. 
ОСТА ЛИ ДО ХО ДАК

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

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

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

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

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

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

Ако је, у скла ду с не ком од ред бом овог уго во ра, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент Ср би је из у зет од опо ре зи ва ња у Ср би ји, Ср би ја 
мо же, при об ра чу на ва њу по ре за на оста ли до хо дак тог ре зи ден та, 
да узме у об зир из у зе ти до хо дак.

2. У Ко ре ји се дво стру ко опо ре зи ва ње от кла ња на сле де ћи на чин:
У скла ду са ко реј ским за ко ном ко ји се од но си на одо бра ва ње 

кре ди та у од но су на ко реј ски по рез, за по рез ко ји је пла ћен у би ло 
ко јој дру гој зе мљи (ко ји не ути че на ње гов оп шти прин цип опо ре
зи ва ња):

1) Ако ре зи дент Ко ре је оства ру је до хо дак из Ср би је ко ји се, у 
скла ду са од ред ба ма овог уго во ра, сход но за ко ни ма Ср би је, мо же 
опо ре зи ва ти у Ср би ји, у од но су на тај до хо дак, из нос по ре за ко ји 
се пла ћа у Ср би ји при зна је се као кре дит у од но су на ко реј ски по
рез ко ји се раз ре зу је том ре зи ден ту. Из нос кре ди та не мо же би ти 
ве ћи од де ла ко реј ског по ре за ко ји од го ва ра том до хот ку, ка ко је 
об ра чу нат пре не го што је кре дит одо брен;

2) Ако је до хо дак оства рен из Ср би је ди ви ден да ко ју ком па
ни ја ко ја је ре зи дент Ср би је ис пла ћу је ком па ни ји ко ја је ре зи дент 
Ко ре је и ко ја по се ду је нај ма ње 10 од сто из да тих гла сач ких ак ци ја 
или ак ци о нар ског ка пи та ла ком па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден де, 
кре дит ће узе ти у об зир срп ски по рез ко ји пла ћа ком па ни ја на до
бит из ко је се ис пла ћу је ди ви ден да.

Члан 24. 
ЈЕД НАК ТРЕТ МАН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца мо гу не по сред но ме
ђу соб но ко му ни ци ра ти, ра ди по сти за ња до го во ра у сми слу прет
ход них ста во ва овог чла на.

Члан 26. 
РАЗ МЕ НА ОБА ВЕ ШТЕ ЊА

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

2. Оба ве ште ње при мље но, на осно ву ста ва 1. овог чла на, од 
др жа ве уго вор ни це сма тра се тај ном исто као и оба ве ште ње до би
је но пре ма уну тра шњим за ко ни ма те др жа ве и мо же се са оп шти ти 
са мо ли ци ма или ор га ни ма (укљу чу ју ћи су до ве и управ не ор га
не) ко ји су над ле жни за раз рез или на пла ту, при нуд но или суд ско 

из вр ше ње, ре ша ва ње по жал ба ма, у од но су на по ре зе на ве де не у 
ста ву 1. овог чла на или у од но су на кон тро лу на пред на ве де ног. Та 
ли ца или ор га ни ко ри сте оба ве ште ња са мо за те свр хе. Они мо гу 
са оп шти ти оба ве ште ња у јав ном суд ском по ступ ку или у суд ским 
од лу ка ма.

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 28. 
ОГРА НИ ЧЕ ЊЕ У ПО ГОД НО СТИ МА

1. У од но су на чл. 10, 11, 12, 13. и 22. овог уго во ра, ре зи дент 
др жа ве уго вор ни це не ма пра во на по год но сти ко је су, ина че, овим 
уго во ром одо бре не ре зи ден ти ма др жа ва уго вор ни ца, ако је глав
ни раз лог или је дан од глав них раз ло га би ло ког ли ца ко је се ба ви 
еми то ва њем или пре но сом ак ци ја или би ло ког ли ца ко је се ба ви 
за сни ва њем или пре но сом по тра жи ва ња ду га за ко је се пла ћа ка
ма та или би ло ког ли ца ко је се ба ви пре но сом пра ва у од но су на 
ко је се до хо дак ис пла ћу је, био ко ри шће ње по год но сти овог чла на, 
пу тем тог еми то ва ња, за сни ва ња или пре но са.

2. Од ред бе овог чла на уго во ра не мо гу се ту ма чи ти та ко да, 
на би ло ко ји на чин, огра ни ча ва ју при ме ну би ло ко је од ред бе за ко
на др жа ве уго вор ни це ко ји има за циљ да спре чи из бе га ва ње или 
ута ју по ре за.

Члан 29. 
СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

1. Др жа ве уго вор ни це ди пло мат ским пу тем пи сме но оба ве
шта ва ју јед на дру гу ка да су ис пу ње не њи хо ве устав не фор мал но
сти пред ви ђе не за сту па ње на сна гу овог уго во ра. 

2. Овај уго вор сту па на сна гу да ту мом по след њег од тих оба
ве ште ња, а ње го ве од ред бе се при ме њу ју:

1) у Ср би ји: у од но су на по ре зе на до хо дак ко ји је оства рен у 
сва кој по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог 
ја ну а ра ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој 
Уго вор сту па на сна гу;

2) у Ко ре ји:
(1) у од но су на по ре зе по од бит ку, за из но се ко ји се пла ћа ју 

пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра пр ве ка лен дар ске го ди не ко
ја сле ди го ди ну у ко јој Уго вор сту па на сна гу, и
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(2) у од но су на оста ле по ре зе, за по ре ску го ди ну ко ја по чи ње 
пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра пр ве ка лен дар ске го ди не ко
ја сле ди го ди ну у ко јој Уго вор сту па на сна гу.

Члан 30. 
ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА

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

1) у Ср би ји: у од но су на по ре зе на до хо дак ко ји је оства рен у 
сва кој по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог 
ја ну а ра ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој је 
да то оба ве ште ње о пре стан ку ва же ња;

2) у Ко ре ји:
(1) у од но су на по ре зе по од бит ку, за из но се ко ји се пла ћа ју 

пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра пр ве ка лен дар ске го ди не ко
ја сле ди го ди ну у ко јој је да то оба ве ште ње о пре стан ку ва же ња, и 

(2) у од но су на оста ле по ре зе, за по ре ску го ди ну ко ја по чи ње 
пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра пр ве ка лен дар ске го ди не ко
ја сле ди го ди ну у ко јој је да то оба ве ште ње о пре ста ну ва же ња.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће
ни, од стра не сво јих вла да, пот пи са ли овај уго вор.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 22. ја ну а ра 2016. го ди не, у два ори ги
нал на при мер ка, на срп ском, ко реј ском и ен гле ском је зи ку, с тим 
што су сва три тек ста под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју би ло ка
кве раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА 
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

ДУШАН ВУЈОВИЋ, с.р.

ЗА 
РЕ ПУ БЛИ КУ КО РЕ ЈУ

ЛИ ДОХУН, с.р.

ПРО ТО КОЛ:
У тре нут ку пот пи си ва ња Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 

Ре пу бли ке Ко ре је о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су 
на по ре зе на до хо дак, до ле пот пи са ни су се са гла си ли о сле де ћим 
од ред ба ма ко је чи не са став ни део Уго во ра.

I. Уз чл. 11. и 12.
1. Ако по сле пот пи си ва ња овог уго во ра, Ср би ја пот пи ше уго

вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња са тре ћом др жа вом ко ја 
је чла ни ца ОЕЦД и ако тај уго вор са др жи ни же сто пе по ре за по 
од бит ку, над ле жни ор ган Ср би је ће, без од ла га ња, на кон пот пи си
ва ња тог уго во ра, оба ве сти ти над ле жни ор ган Ко ре је о од го ва ра ју
ћим про ме на ма. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ће се, што је 
мо гу ће пре, сре сти ра ди сни же ња сто па пред ви ђе них у чл. 11. и 12. 
овог уго во ра.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће
ни, од стра не сво јих вла да, пот пи са ли овај про то кол.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 22. ја ну а ра 2016. го ди не, у два ори ги
нал на при мер ка, на срп ском, ко реј ском и ен гле ском је зи ку, с тим 
што су сва три тек ста под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју би ло ка
кве раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА 
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

ДУШАН ВУЈОВИЋ, с.р.

ЗА 
РЕ ПУ БЛИ КУ КО РЕ ЈУ

ЛИ ДОХУН, с.р.

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бург  

о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су  
на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу бли
ке Ср би је и Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бург о из бе га ва њу дво стру
ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну, ко ји 
је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Шестог 
ванредног заседања у 2016. години, 24. фебруара 2016. године.

ПР број 31
У Бе о гра ду, 25. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бург о из бе га ва њу  

дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе  
на до хо дак и на имо ви ну

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ве ли ког Вој вод

ства Лук сем бург о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на 
по ре зе на до хо дак и на имо ви ну, пот пи сан 15. де цем бра 2015. го ди не у 
Лук сем бур гу, у ори ги на лу на срп ском, фран цу ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ве ли ког Вој вод ства 

Лук сем бург о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по
ре зе на до хо дак и на имо ви ну у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:  

УГОВОР

ИЗ МЕ ЂУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ВЕ ЛИ КОГ ВОЈ ВОД СТВА ЛУК СЕМ БУРГ

О ИЗ БЕ ГА ВА ЊУ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА У ОД НО
СУ НА ПО РЕ ЗЕ НА ДО ХО ДАК И НА ИМО ВИ НУ

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
И
ВЕ ЛИ КО ВОЈ ВОД СТВО ЛУК СЕМ БУРГ
у же љи да за кљу че Уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи

ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну, 
спо ра зу ме ли су се о сле де ћем:

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

Овај уго вор при ме њу је се на ли ца ко ја су ре зи ден ти јед не или 
обе др жа ве уго вор ни це.
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Члан 2. 
ПО РЕ ЗИ НА КО ЈЕ СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

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

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

3. По ре зи на ко је се при ме њу је овај уго вор су:
у Ср би ји:
1) по рез на до бит прав них ли ца;
2) по рез на до хо дак гра ђа на;
3) по рез на имо ви ну;
(у да љем тек сту: „срп ски по рез”);
у Лук сем бур гу:
1) по рез на до хо дак фи зич ких ли ца;
2) по рез на до бит кор по ра ци ја;
3) по рез на имо ви ну;
4) оп штин ски тр го вин ски по рез;
(у да љем тек сту: „лук сем бур шки по рез”).
4. Уго вор се при ме њу је и на исте или бит но слич не по ре зе 

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

Члан 3. 
ОП ШТЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1. За по тре бе овог уго во ра, осим ако кон текст не зах те ва дру
га чи је:

1) из ра зи „др жа ва уго вор ни ца” и „дру га др жа ва уго вор ни ца” 
озна ча ва ју Ср би ју или Лук сем бург, за ви сно од сми сла;

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

3) из раз „Лук сем бург” озна ча ва Ве ли ко Вој вод ство Лук сем
бург, а упо тре бљен у ге о граф ском сми слу озна ча ва те ри то ри ју Ве
ли ког Вој вод ства Лук сем бург;

4) из раз „др жа вља нин”, у од но су на др жа ву уго вор ни цу, озна
ча ва: 

– фи зич ко ли це ко је има др жа вљан ство те др жа ве уго вор ни
це; и

– прав но ли це, парт нер ство или удру же ње ко је та кав ста тус има 
на осно ву за ко но дав ства ва же ћег у тој др жа ви уго вор ни ци;
5) из раз „ли це” об у хва та фи зич ко ли це, ком па ни ју и сва ко 

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

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

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

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

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

ног пред став ни ка;
– у Лук сем бур гу, ми ни стра фи нан си ја или ње го вог овла шће

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

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

Члан 4. 
РЕ ЗИ ДЕНТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ва ђе ња при род них бо гат ста ва.
3. Гра ди ли ште, гра ђе вин ски, мон та жни или ра до ви ис ко па

ва ња чи не стал ну по слов ну је ди ни цу са мо ако тра ју ду же од 12 
ме се ци.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 7. 
ДО БИТ ОД ПО СЛО ВА ЊА

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

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

слич ним усло ви ма и да је по сло ва ла пот пу но са мо стал но са пред у
зе ћем чи ја је стал на по слов на је ди ни ца.

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

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

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

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

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

Члан 8. 
МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ

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

2. До бит од оба вља ња са о бра ћа ја на уну тра шњим плов ним 
пу те ви ма реч ним бро дом, опо ре зу је се са мо у др жа ви уго вор ни ци 
у ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа.

3. Ако се се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа ко је се ба ви по
мор ским са о бра ћа јем или пред у зе ћа ко је се ба ви са о бра ћа јем на 
уну тра шњим плов ним пу те ви ма на ла зи на по мор ском или реч ном 
бро ду, сма тра се да се на ла зи у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла
зи ма тич на лу ка по мор ског или реч ног бро да или, ако не ма ма тич
не лу ке, у др жа ви уго вор ни ци чи ји је ре зи дент ко ри сник по мор
ског или реч ног бро да.

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

Члан 9. 
ПО ВЕ ЗА НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

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

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

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

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

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

Члан 10. 
ДИ ВИ ДЕН ДЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 11. 
КА МА ТА

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

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

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

1) дру га др жа ва уго вор ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца 
или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве;

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

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

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

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

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

Члан 12. 
АУТОР СКЕ НА КНА ДЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Сма тра се да аутор ске на кна де на ста ју у др жа ви уго вор ни
ци ка да је ис пла ти лац ре зи дент те др жа ве. Ка да ли це ко је пла ћа 
аутор ске на кна де, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др жа ве уго
вор ни це, има у др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу или 
стал ну ба зу у ве зи са ко јом је на ста ла оба ве за пла ћа ња аутор ских 
на кна да, а те аутор ске на кна де па да ју на те рет те стал не по слов не 
је ди ни це или стал не ба зе, сма тра се да аутор ске на кна де на ста ју 
у др жа ви у ко јој се на ла зи стал на по слов на је ди ни ца или стал на 
ба за.
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6. Ако из нос аутор ских на кна да, због по себ ног од но са из ме
ђу пла ти о ца и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, 
има ју ћи у ви ду ко ри шће ње, пра во или ин фор ма ци ју за ко је се оне 
пла ћа ју, пре ла зи из нос ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца и 
ствар ног вла сни ка да та квог од но са не ма, од ред бе овог чла на при
ме њу ју се са мо на из нос ко ји би та да био уго во рен. У том слу ча ју 
ви шак пла ће ног из но са опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др
жа ве уго вор ни це, има ју ћи у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

Члан 13. 
КА ПИ ТАЛ НИ ДО БИ ТАК

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

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

3. До би так од оту ђе ња по мор ских бро до ва, ва зду хо пло ва или 
друм ских или же ле знич ких во зи ла ко ји се ко ри сте у ме ђу на род ном 
са о бра ћа ју, реч них бро до ва ко ји се ко ри сте у са о бра ћа ју на уну тра
шњим плов ним пу те ви ма или од по крет них ства ри ко је слу же за 
ко ри шће ње тих по мор ских бро до ва, ва зду хо пло ва, друм ских или 
же ле знич ких во зи ла или реч них бро до ва опо ре зу је се са мо у др жа
ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа.

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

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

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

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

2) ако бо ра ви у дру гој др жа ви уго вор ни ци у пе ри о ду или у 
пе ри о ди ма ко ји укуп но тра ју 183 да на или ду же у пе ри о ду од 12 
ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни; 
у том слу ча ју, са мо део до хот ка ко ји се оства ру је од де лат но сти 
ко је се оба вља ју у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци опо ре зу је се у тој 
дру гој др жа ви.

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

Члан 15. 
РАД НИ ОД НОС

1. За ви сно од од ре да ба чл. 16, 18, 19. и 21. овог уго во ра, за
ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја ре зи дент др жа ве уго
вор ни це оства ри из рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви, 
осим ако се рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци. Ако се рад 
оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци, та ква при ма ња ко ја се у њој 
оства ру ју мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

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

1) ако при ма лац бо ра ви у дру гој др жа ви у пе ри о ду или пе ри о
ди ма ко ји укуп но не пре ла зе 183 да на у пе ри о ду од 12 ме се ци ко ји 
по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни, и

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

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

3. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња 
оства ре на из рад ног од но са оба вље ног на по мор ском бро ду, ва
зду хо пло ву или друм ском или же ле знич ком во зи лу у ме ђу на род
ном са о бра ћа ју или на реч ном бро ду у са о бра ћа ју на уну тра шњим 
плов ним пу те ви ма, мо гу се опо ре зи ва ти у др жа ви уго вор ни ци у 
ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра ве пред у зе ћа. 

4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња ко ја 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це из рад ног од но са опо ре зу ју 
се са мо у тој др жа ви ако су при ма ња ис пла ће на за рад оба вљен у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци у ве зи са гра ди ли штем, гра ђе вин ским, 
мон та жним или ра до ви ма ис ко па ва ња, за пе ри од од два на ест ме се
ци у ко јем то гра ди ли ште или ра до ви не пред ста вља ју стал ну по
слов ну је ди ни цу у тој дру гој др жа ви.

Члан 16. 
ПРИ МА ЊА ДИ РЕК ТО РА

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

Члан 17. 
УМЕТ НИ ЦИ И СПОР ТИ СТИ

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

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

3. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од лич но оба вље них де лат
но сти из во ђа ча или спор ти сте опо ре зу је се са мо у тој др жа ви ако 
су те де лат но сти оба вље не у дру гој др жа ви уго вор ни ци у окви ру 
про гра ма кул тур не или спорт ске раз ме не ко ји су одо бри ле обе др
жа ве уго вор ни це.

Члан 18. 
ПЕН ЗИ ЈЕ

1. За ви сно од од ре да ба ста ва 2. чла на 19. овог уго во ра, пен
зи је и дру га слич на при ма ња ко ја се ис пла ћу ју ре зи ден ту др жа ве 
уго вор ни це по осно ву ра ни јег рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у 
тој др жа ви.

2. Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, пен зи је и дру га 
пла ћа ња ко ја се вр ше на осно ву за ко но дав ства о со ци јал ном оси гу
ра њу др жа ве уго вор ни це мо гу се опо ре зи ва ти у тој др жа ви.

Члан 19. 
ДР ЖАВ НА СЛУ ЖБА

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

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

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

ше ња услу га.
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2. 1) Не за ви сно од од ре да ба ста ва 1. овог чла на, пен зи је и 
дру га слич на при ма ња ко је фи зич ком ли цу пла ћа др жа ва уго вор
ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло кал не са мо у
пра ве не по сред но или из фон до ва, за услу ге учи ње не тој др жа ви 
или по ли тич кој је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, опо
ре зу ју се са мо у тој др жа ви.

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

3. Од ред бе чл. 15, 16, 17. и 18. овог уго во ра при ме њу ју се на 
за ра де, на кна де, пен зи је и дру га слич на при ма ња за услу ге учи ње
не у ве зи са при вред ном де лат но шћу др жа ве уго вор ни це или ње не 
по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 20. 
СТУ ДЕН ТИ

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

Члан 21. 
ПРО ФЕ СО РИ И ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ

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

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

Члан 22. 
ОСТА ЛИ ДО ХО ДАК

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

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

Члан 23.  
ИМО ВИ НА

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

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

3. Имо ви на ко ја се са сто ји од по мор ских бро до ва, ва зду хо
пло ва и друм ских или же ле знич ких во зи ла ко ји се ко ри сте у ме
ђу на род ном са о бра ћа ју и реч них бро до ва ко ји се ко ри сте у са о бра
ћа ју на уну тра шњим плов ним пу те ви ма и по крет них ства ри ко је 
слу же за ко ри шће ње тих по мор ских бро до ва, ва зду хо пло ва, друм
ских или же ле знич ких во зи ла и реч них бро до ва, опо ре зу је се са
мо у др жа ви уго вор ни ци у ко јој се на ла зи се ди ште ствар не упра ве 
пред у зе ћа.

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

Члан 24. 
ОТ КЛА ЊА ЊЕ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА

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

1) Ако ре зи дент Ср би је оства ру је до хо дак или по се ду је имо
ви ну ко ји се, у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра, мо гу опо ре зи ва ти 
у Лук сем бур гу, Ср би ја одо бра ва:

– као од би так од по ре за на до хо дак тог ре зи ден та, из нос јед
нак по ре зу на до хо дак ко ји је пла ћен у Лук сем бур гу;

– као од би так од по ре за на имо ви ну тог ре зи ден та, из нос јед
нак по ре зу на имо ви ну ко ји је пла ћен у Лук сем бур гу.

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

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

2. У Лук сем бур гу, за ви сно од од ре да ба лук сем бур шког за ко на 
ко ји се од но си на от кла ња ње дво стру ког опо ре зи ва ња ко је не ути
чу на ње гов оп шти прин цип, дво стру ко опо ре зи ва ње се от кла ња на 
сле де ћи на чин:

1) Ако ре зи дент Лук сем бур га оства ру је до хо дак или по се ду је 
имо ви ну ко ји се, у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра, мо гу опо ре зи
ва ти у Ср би ји, Лук сем бург, у скла ду с од ред ба ма подст. 2) и 3) овог 
ста ва, из у зи ма тај до хо дак или имо ви ну од по ре за али мо же, ра ди 
об ра чу на ва ња из но са по ре за на оста ли до хо дак или имо ви ну ре зи
ден та, да при ме ни исте по ре ске сто пе као да из у зе ти до хо дак или 
имо ви на ни су би ли из у зе ти. 

2) Ако ре зи дент Лук сем бур га оства ру је до хо дак ко ји се, у 
скла ду с од ред ба ма чл. 10, 11, 12. и 17. овог уго во ра мо же опо ре
зи ва ти у Ср би ји, Лук сем бург одо бра ва као од би так од по ре за на 
до хо дак фи зич ких ли ца или по ре за на до бит кор по ра ци ја тог ре
зи ден та, из нос јед нак по ре зу ко ји је пла ћен у Ср би ји. Тај од би так 
не мо же, ме ђу тим, би ти ве ћи од де ла по ре за, ка ко је об ра чу нат пре 
из вр ше ног од би ја ња, ко ји од го ва ра де ло ви ма до хот ка оства ре ним 
у Ср би ји.

3) Од ред ба под ста ва 1) овог ста ва не при ме њу је се на до хо дак 
ко ји оства ри или имо ви ну ко ју по се ду је ре зи дент Лук сем бур га, ако 
Ср би ја при ме њу је од ред бе овог уго во ра ра ди из у зи ма ња тог до хот
ка или имо ви не од по ре за или на тај до хо дак при ме њу је од ред бе 
чл. 10, 11. или 12. став 2. овог уго во ра.

Члан 25. 
ЈЕД НАК ТРЕТ МАН

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

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

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

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

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

Члан 26. 
ПО СТУ ПАК ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ДО ГО ВА РА ЊА

1. Ако ли це сма тра да ме ре јед не или обе др жа ве уго вор ни це 
до во де или ће до ве сти до то га да не бу де опо ре зо ва но у скла ду с 
од ред ба ма овог уго во ра, оно мо же, без об зи ра на прав на сред ства 
пред ви ђе на уну тра шњим за ко ном тих др жа ва, да из ло жи свој слу
чај над ле жном ор га ну др жа ве уго вор ни це чи ји је ре зи дент или, ако 
ње гов слу чај пот па да под став 1. чла на 25. овог уго во ра оне др жа
ве уго вор ни це чи ји је др жа вља нин. Слу чај мо ра би ти из ло жен у 
ро ку од три го ди не од да на пр вог оба ве ште ња о ме ри ко ја до во ди 
до опо ре зи ва ња ко је ни је у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра.

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

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

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

Члан 27. 
РАЗ МЕ НА ОБА ВЕ ШТЕ ЊА

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

2. Оба ве ште ње при мље но, на осно ву ста ва 1. овог чла на, од 
др жа ве уго вор ни це сма тра се тај ном исто као и оба ве ште ње до би
је но пре ма уну тра шњим за ко ни ма те др жа ве и мо же се са оп шти ти 
са мо ли ци ма или ор га ни ма (укљу чу ју ћи су до ве и управ не ор га не) 
ко ји су над ле жни за раз рез или на пла ту, при нуд но или суд ско из вр
ше ње, ре ша ва ње по жал ба ма, у од но су на по ре зе на ве де не у ста ву 

1. овог чла на или у од но су на кон тро лу на пред на ве де ног. Та ли ца 
или ор га ни ко ри сте оба ве ште ња са мо за те свр хе. Они мо гу са оп
шти ти оба ве ште ња у јав ном суд ском по ступ ку или у суд ским од
лу ка ма.

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

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

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

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

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

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

Члан 28. 
ЧЛА НО ВИ ДИ ПЛО МАТ СКИХ МИ СИ ЈА И КОН ЗУ ЛА ТА

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

Члан 29. 
СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

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

2. Овај уго вор сту па на сна гу да ту мом по след њег од тих оба
ве ште ња, а ње го ве од ред бе се при ме њу ју:

1) у Ср би ји:  у од но су на по ре зе на до хо дак ко ји је оства рен 
и на по ре зе на имо ви ну ко ја се по се ду је у сва кој 
по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или 
по сле пр вог ја ну а ра ка лен дар ске го ди не ко ја не
по сред но сле ди го ди ну у ко јој Уго вор сту па на 
сна гу;

2) у Лук сем бур гу: –  у од но су на по ре зе по од бит ку, на до хо
дак ко ји је оства рен пр вог ја ну а ра или 
по сле пр вог ја ну а ра ка лен дар ске го ди не 
ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој Уго
вор сту па на сна гу;

–  у од но су на оста ле по ре зе на до хо дак и 
по ре зе на имо ви ну, за по ре зе ко ји се раз
ре зу ју за сва ку по ре ску го ди ну ко ја по чи
ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра 
ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред но сле
ди го ди ну у ко јој Уго вор сту па на сна гу.

Члан 30. 
ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА

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

1) у Ср би ји:  у од но су на по ре зе на до хо дак ко ји је оства рен 
и на по ре зе на имо ви ну ко ја се по се ду је у сва кој 
по ре ској го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или 
по сле пр вог ја ну а ра ка лен дар ске го ди не ко ја не
по сред но сле ди го ди ну у ко јој је да то оба ве ште
ње о пре стан ку ва же ња;

2) у Лук сем бур гу: –  у од но су на по ре зе по од бит ку, на до хо
дак ко ји је оства рен пр вог ја ну а ра или 
по сле пр вог ја ну а ра ка лен дар ске го ди не 
ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој је 
да то оба ве ште ње о пре стан ку ва же ња;

–  у од но су на оста ле по ре зе на до хо дак и 
по ре зе на имо ви ну, за по ре зе ко ји се раз
ре зу ју за сва ку по ре ску го ди ну ко ја по чи
ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра 
ка лен дар ске го ди не ко ја не по сред но сле
ди го ди ну у ко јој је да то оба ве ште ње о 
пре стан ку ва же ња.

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

Са чи ње но у Лук сем бур гу, 15. де цем бра 2015. го ди не, у два 
ори ги нал на при мер ка, на срп ском, фран цу ском и ен гле ском је зи ку, 
с тим што су оба при мер ка под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју раз
ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА 
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

др ДУ ШАН ВУ ЈО ВИЋ, с.р.

ЗА 
ВЕ ЛИ КО ВОЈ ВОД СТВО  

ЛУК СЕМ БУРГ
ПЈЕР ГРА МЕ ЊА, с.р.

ПРО ТО КОЛ:

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

1. У ве зи са чла ном 4. овог уго во ра:
За по тре бе пр ве ре че ни це чла на 4. став 1. овог уго во ра, под

ра зу ме ва се да из раз „ре зи дент др жа ве уго вор ни це” укљу чу је и 
фи скал но не тран спа рент но ли це (укљу чу ју ћи ко лек тив ног ин ве
сти то ра) ко ји је осно ван у тој др жа ви, у скла ду са ње ним за ко ни ма, 
чак и у слу ча ју ка да је до хо дак тог ли ца, у тој др жа ви, опо ре зо ван 
нул том сто пом или је у њој из у зет од по ре за.

2. У ве зи са чл. 11. и 12. став 2. овог уго во ра:
Ако по сле пот пи си ва ња овог уго во ра, Ср би ја пот пи ше уго вор 

о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до
хо дак и на имо ви ну са тре ћом др жа вом ко ја је чла ни ца Европ ске 
уни је и тај уго вор са др жи ни же сто пе од сто па ко је су пред ви ђе не 
у овом уго во ру, Ср би ја ће би ти спрем на да са Лук сем бур гом от
поч не пре го во ре ра ди ре ви зи је сто па пред ви ђе них у овом уго во ру.

3. У ве зи са чла ном 27. овог уго во ра:
При ли ком под но ше ња зах те ва за оба ве ште њи ма на осно ву 

Уго во ра, у ци љу ис ти ца ња мо гу ћег зна ча ја тра же них оба ве ште
ња, над ле жни ор ган др жа ве ко ја тра жи оба ве ште ња ће, уз зах тев, 
над ле жном ор га ну др жа ве од ко је се тра же оба ве ште ња, до ста ви ти 
сле де ће ин фор ма ци је:

1) иден ти тет ли ца ко је се на ла зи под ис тра гом;
2) опис тра же них оба ве ште ња, укљу чу ју ћи њи хо ву при ро ду и 

фор му у ко јој др жа ва ко ја тра жи оба ве ште ња, тра же на оба ве ште ња 
же ли да при ми од др жа ве од ко је тра жи оба ве ште ња;

3) по ре ски раз лог због ко јег се тра же оба ве ште ња;
4) осно ва ност за ве ро ва ње да др жа ва од ко је се оба ве ште ња 

тра же по се ду је иста, или да оба ве ште ња по се ду је или кон тро ли ше 
ли це ко је је под ју рис дик ци јом др жа ве од ко је се оба ве ште ња тра же;

5) у ме ри у ко јој јој је то по зна то, име и адре су би ло ког ли ца 
за ко га се ве ру је да по се ду је тра же на оба ве ште ња;

6) из ја ву да је др жа ва ко ја тра жи оба ве ште ња, у ци љу до би
ја ња оба ве ште ња, на сво јој те ри то ри ји, пред у зе ла све ме ре ко је јој 
сто је на рас по ла га њу, из у зев оних чи је пред у зи ма ње би ство ри ло 
не пре мо сти ве те шко ће.

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

Са чи ње но у Лук сем бур гу, 15. де цем бра 2015. го ди не, у два 
ори ги нал на при мер ка, на срп ском, фран цу ском и ен гле ском је зи ку, 
с тим што су оба при мер ка под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју раз
ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА 
РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

др ДУ ШАН ВУ ЈО ВИЋ, с.р.

ЗА 
ВЕ ЛИ КО ВОЈ ВОД СТВО  

ЛУК СЕМ БУРГ
ПЈЕР ГРА МЕ ЊА, с.р.

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

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

24
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ
о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  

о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Вла де Ре пу бли ке Тур ске

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ва зду шном 
са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке 
Тур ске, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
седници Шестог ванредног заседања у 2016. години, 24. фебруара 
2016. године.

ПР број 32
У Бе о гра ду, 25. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н
о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју  
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке  

Тур ске

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де 

Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Тур ске, са чи њен у Ан та ли ји 
19. ок то бра 2015. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, тур ском и ен гле
ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре

пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Тур ске у ори ги на лу на срп ском 
је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

О ВА ЗДУ ШНОМ СА О БРА ЋА ЈУ

ИЗ МЕ ЂУ

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ ТУР СКЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Тур ске (у да љем 
тек сту „стра не уго вор ни це”);
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Бу ду ћи да су чла ни це Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил ном 
ва зду хо плов ству и Спо ра зу ма о тран зи ту у ме ђу на род ном ва зду
шном са о бра ћа ју, отво ре них за пот пи си ва ње у Чи ка гу, 7. де цем бра 
1944. го ди не;

У же љи да омо гу ће раз вој ме ђу на род ног ва зду шног са о бра
ћа ја;

Уви ђа ју ћи да ефи ка сан и кон ку рен тан ме ђу на род ни ва зду шни 
са о бра ћај уна пре ђу је еко ном ски раз вој, тр го ви ну, ту ри зам, ин ве
сти ци је и ко рист по тро ша ча; 

У же љи да омо гу ће нај ви ши сте пен ва зду хо плов не без бед но
сти и обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству у ме ђу на род ном ва зду шном 
са о бра ћа ју и по но во по твр ђу ју ћи озбиљ ну за бри ну тост због прет
њи упе ре них про тив обез бе ђи ва ња ва зду хо пло ва ко је угро жа ва ју 
без бед ност ли ца и имо ви не и има ју не га ти ван ути цај на оба вља ње 
ва зду шног са о бра ћа ја и на ру ша ва ју по ве ре ње јав но сти у без бед
ност ци вил ног ва зду хо плов ства; 

У же љи да за кљу че Спо ра зум ра ди ус по ста вља ња ва зду шног 
са о бра ћа ја из ме ђу те ри то ри ја сво јих др жа ва и да ље;

До го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Де фи ни ци је

Из ра зи упо тре бље ни у овом спо ра зу му има ју сле де ћа зна че ња:
а) „Кон вен ци ја” озна ча ва Кон вен ци ју о ме ђу на род ном ци вил

ном ва зду хо плов ству, отво ре ну за пот пи си ва ње у Чи ка гу, 7. де цем
бра 1944. го ди не и об у хва та сва ки Анекс усво јен пре ма чла ну 90. 
Кон вен ци је и сва ку из ме ну и до пу ну Анек са или Кон вен ци је пре ма 
чл. 90. и 94. Кон вен ци је, уко ли ко су ти анек си и из ме не на сна зи у 
др жа ва ма стра на уго вор ни ца;

б) „над ле жни ор ган за ва зду шни са о бра ћај” озна ча ва за Ре
пу бли ку Ср би ју – Ди рек то рат ци вил ног ва зу хо плов ства Ре пу бли ке 
Ср би је, а за Ре пу бли ку Тур ску – Ми ни стар ство са о бра ћа ја, по мор
ства и ко му ни ка ци ја, Ге не рал ни ди рек то рат за ци вил но ва зду хо
плов ство, или у оба слу ча ја, сва ко дру го ли це или те ло овла шће но 
да оба вља функ ци је ко је са да оба вља ју на ве де ни над ле жни ор га ни 
за ва зду шни са о бра ћај;

в) „Спо ра зум” озна ча ва овај спо ра зум, Анекс уз Спо ра зум и 
сва ки про то кол ко јим се ме ња Спо ра зум или Анекс;

г) „Анекс” озна ча ва Анекс уз овај спо ра зум или из ме не и до
пу не Анек са у скла ду са од ред ба ма чла на 18. (Кон сул та ци је) и чла
на 19. (Из ме на и до пу не) овог спо ра зу ма; 

д) „од ре ђе ни авиопре во зи лац” озна ча ва авиопре во зи о ца ко
ји је од ре ђен и овла шћен пре ма од ред ба ма чла на 3. овог спо ра зу ма;

ђ) „та ри фа” озна ча ва це не ко је се пла ћа ју за пре воз пут ни ка, 
пр тља га и ро бе и усло ве пре ма ко ји ма се те це не при ме њу ју, укљу
чу ју ћи це не и усло ве за аген циј ске и дру ге по моћ не услу ге, али 
из у зи ма ју ћи на кна ду и усло ве за пре воз по ште;

е) „те ри то ри ја” има зна че ње од ре ђе но чла ном 2. Кон вен ци је;
ж) „ва зду шни са о бра ћај”, „ме ђу на род ни ва зду шни саобраћаj”, 

„авиопре во зи лац” и „за у ста вља ње у не ко мер ци јал не свр хе” има ју 
зна че ња ко ја су од ре ђе на чла ном 96. Кон вен ци је;

з) „ка па ци тет” у од но су на ва зду хо плов озна ча ва пла ће ни те
рет тог ва зду хо пло ва ко ји се пре во зи на ли ни ји или де лу ли ни је, а 
у од но су на уго во ре ни са о бра ћај озна ча ва ка па ци тет ва зду хо пло ва 
ко ји се ко ри сти у том са о бра ћа ју, по мно жен фре квен ци јом оба вља
ња са о бра ћа ја тог ва зду хо пло ва у од ре ђе ном пе ри о ду на ли ни ји 
или де лу ли ни је;

и) „утвр ђе не ли ни је” озна ча ва ју ли ни је ко је су утвр ђе не или 
тре ба да се утвр де у Анек су уз Спо ра зум;

ј) „уго во ре ни са о бра ћај” озна ча ва ме ђу на род ни ре дов ни ва
зду шни са о бра ћај ко ји, у скла ду са од ред ба ма овог спо ра зу ма, мо
же да се оба вља на утвр ђе ним ли ни ја ма у ци љу пре во за пут ни ка, 
пр тља га, ро бе и по ште, одво је но или у ком би на ци ји;

к) „на кна де ко ри сни ка” озна ча ва ју на кна де ко је су уве де не 
авиопре во зи о ци ма за ко ри шће ње аеро дро ма, сред ста ва за ва зду
шну пло вид бу и дру гих по ве за них услу га ко је јед на стра на уго вор
ни ца ну ди дру гој или за ко ри шће ње сред ста ва и услу га за ва зду хо
плов ну без бед ност и обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству;

л) „ин тер мо дал ни са о бра ћај” озна ча ва јав ни пре воз ва зду хо
пло вом и јед ним или ви ше ви до ва коп не ног пре во за пут ни ка, пр
тља га, те ре та и по ште, одво је но или у ком би на ци ји, уз на док на ду 
или у за куп;

љ) „ре зер вни де ло ви” озна ча ва ју пред ме те ко ји се ко ри сте за 
по прав ку ва зду хо пло ва или за за ме ну на ва зду хо пло ву, укљу чу ју ћи 
и мо то ре;

м) „пре воз” озна ча ва пут ни ке, пр тљаг, те рет и по шту;
н) „зе маљ ско оп слу жи ва ње” озна ча ва и укљу чу је, али ни је 

огра ни че но на оп слу жи ва ње пут ни ка, те ре та и пр тља га, као и ко
ри шће ње по стро је ња и пру жа ње услу га ке те рин га;

њ) „ре дов на опре ма” озна ча ва пред ме те ко ји се, по ред за ли
ха и за мен љи вих ре зер вних де ло ва, ко ри сте на ва зду хо пло ву то ком 
ле та, укљу чу ју ћи и при бор за пр ву по моћ и опре му за спа са ва ње.

Члан 2. 
Да ва ње пра ва

1. Сва ка стра на уго вор ни ца да је дру гој стра ни уго вор ни ци 
пра ва утвр ђе на овим спо ра зу мом ра ди ус по ста вља ња и оба вља ња 
уго во ре ног са о бра ћа ја од ре ђе них авиопре во зи ла ца на утвр ђе ним 
ли ни ја ма. 

2. Oдређени авиопре во зи лац др жа ве јед не или дру ге стра не 
уго вор ни це има сле де ћа пра ва:

а) да ле ти без сле та ња пре ко те ри то ри је др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це;

б) да сле ће на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у 
не ко мер ци јал не свр хе;

в) да при оба вља њу уго во ре ног са о бра ћа ја сле ће на те ри то ри
ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у ме сти ма утвр ђе ним у Анек су 
овог споразумa ра ди укр ца ва ња и/или ис кр ца ва ња пут ни ка, ро бе и 
по ште. 

3. Од ред бе из стaва 2. овог чла на не да ју пра во од ре ђе ном 
авиопре во зи о цу др жа ве јед не или дру ге стра не уго вор ни це да 
укр ца ва пут ни ке, пр тљаг, ро бу и по шту ко ји се пре во зе уз на кна ду 
или на јам из ме ђу ме ста на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор
ни це.

Члан 3. 
Од ре ђи ва ње авиопре во зи ла ца и из да ва ње до зво ле  

за оба вља ње са о бра ћа ја 

1. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да од ре ди јед ног или 
ви ше авиопре во зи ла ца за оба вља ње уго во ре ног са о бра ћа ја на 
утвр ђе ним ли ни ја ма и да о то ме пи сме ним пу тем оба ве сти дру гу 
стра ну уго вор ни цу. 

2. По при је му оба ве ште ња о од ре ђи ва њу авиопре во зи о ца др
жа ве јед не стра не уго вор ни це, над ле жни ор га ни за ва зду шни са о
бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, са гла сно од ред ба ма ст. 3. 
и 4. овог чла на, без од ла га ња из да ју од го ва ра ју ћу до зво лу за оба
вља ње са о бра ћа ја.

3. Над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не 
стра не уго вор ни це мо гу, пре из да ва ња до зво ле за оба вља ње са о
бра ћа ја, да зах те ва ју од од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це да их уве ри да је оспо со бљен да ис пу ни усло
ве про пи са не за ко ни ма и про пи си ма ко је ти ор га ни при ме њу ју на 
оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја.

4. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да од би је из да ва ње до
зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја, или да од ре ђе ном авиопре во зи о цу 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це уве де усло ве ко је сма тра нео п
ход ним у по гле ду ко ри шће ња пра ва утвр ђе них у чла ну 2. (Да ва ње 
пра ва) овог спо ра зу ма, ако ни је уве ре на да др жа ва стра не уго вор
ни це ко ја од ре ђу је авиопре во зи о ца, или ње ни др жа вља ни има ју 
вла сни штво знат ни јег оби ма и ствар ну кон тро лу над тим авиопре
во зи о цем и/или ако ни је уве ре на да др жа ва стра не уго вор ни це ко ја 
од ре ђу је авиопре во зи о ца не одр жа ва и не спро во ди стан дар де на
ве де не у чла ну 13. (Ва зду хо плов на без бед ност) и чла ну 14. (Обез
бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству) овог спо ра зу ма.

5. Авиопре во зи лац ко ји је на тај на чин од ре ђен и овла шћен 
мо же, у сва ко до ба, да от поч не оба вља ње уго во ре ног са о бра ћа ја, 
ако су ис пу ње ни оста ли усло ви пред ви ђе ни овим Спо ра зу мом.
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Члан 4. 
По вла че ње или об у ста ва до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја

1. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да авиопре во зи о цу 
ко га је од ре ди ла дру га стра на уго вор ни ца по ву че до зво лу за оба
вља ње са о бра ћа ја или да об у ста ви ко ри шће ње пра ва утвр ђе них у 
чла ну 2. (Да ва ње пра ва) овог спо ра зу ма, или да уве де усло ве ко је 
сма тра нео п ход ним за ко ри шће ње тих пра ва, ка да:

а) ни је уве ре на да др жа ва стра не уго вор ни це ко ја од ре ђу је 
авиопре во зи о ца, или ње ни др жа вља ни, има ју вла сни штво знат ни
јег оби ма и ствар ну кон тро лу над тим авиопре во зи о цем;

б) авиопре во зи лац не ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ни ма 
и про пи си ма ко је та стра на уго вор ни ца при ме њу је за оба вља ње 
ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја, у скла ду са Кон вен ци јом;

в) авиопре во зи лац не оба вља са о бра ћај у скла ду са усло ви ма 
утвр ђе ним овим спо ра зу мом.

2. Уко ли ко је нео д ло жно по вла че ње, об у ста ва или уво ђе ње 
усло ва на ве де них у ста ву 1. овог чла на нео п ход но ра ди спре ча ва
ња да љег кр ше ња за ко на и про пи са, та пра ва се ко ри сте тек на кон 
кон сул та ци ја са над ле жним ор га ни ма за ва зду шни са о бра ћај дру
ге стра не уго вор ни це, у скла ду са чла ном 18. (Кон сул та ци је) овог 
спо ра зу ма.

Члан 5. 
На кна де ко ри сни ка

1. Ни јед на стра на уго вор ни ца не уво ди, ни ти до зво ља ва да 
се од ре ђе ним авиопре во зи о ци ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це 
уве ду на кна де ко ри сни ка ве ће од на кна да ко је се на пла ћу ју ње ним 
авиопре во зи о ци ма ко ји оба вља ју сли чан ре дов ни ме ђу на род ни 
ва зду шни са о бра ћај.

2. Од ре ђе ном авиопре во зи о цу јед не стра не уго вор ни це се 
до зво ља ва, у скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и про пи си ма др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це, да вр ши са мо оп слу жи ва ње на те ри
то ри ји др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це или да, по свом из бо ру, 
у це ли ни или де ли мич но ко ри сти услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња 
би ло ко јег пру жа о ца услу га ко ји је овла шћен од стра не над ле жних 
ор га на др жа ве дру ге стра не уго вор ни це за пру жа ње та квих услу га, 
уко ли ко је та ко пред ви ђе но на ци о нал ним за ко ни ма и про пи си ма.

3. Сва ка стра на уго вор ни ца под сти че раз го во ре из ме ђу над
ле жних ор га на за утвр ђи ва ње на кна да и авиопре во зи ла ца ко ји 
ко ри сте услу ге и по стро је ња, уко ли ко је то мо гу ће, по сред ством 
пред став ни шта ва авиопре во зи ла ца. Ко ри сни ци услу га се де таљ но 
оба ве шта ва ју о свим пред ло зи ма за про ме ну на кна да ко ри сни ка, 
ка ко би би ли у мо гућ но сти да из не су сво је ста во ве пре про ме не 
на кна де.

Члан 6. 
Из у зи ма ње од ца рин ских да жби на и так са 

1. Ва зду хо пло ви ко је у уго во ре ном са о бра ћа ју ко ри сти од ре
ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни це, као и њи
хо ва ре дов на опре ма, ре зер вни де ло ви, за ли хе го ри ва и ма зи ва, за
ли хе ва зду хо пло ва (укљу чу ју ћи хра ну, пи ће, ал ко хол на пи ћа, ду ван 
и дру ге про из во де ко ји се про да ју пут ни ци ма или ко је пут ни ци ко
ри сте то ком ле та) ко ји се на ла зе на ва зду хо пло ви ма, осло бо ђе ни су 
ца рин ских и дру гих уво зних да жби на и таксa по до ла ску на те ри
то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, под усло вом да та опре ма, 
ре зер вни де ло ви и за ли хе оста ну на ва зду хо пло ву док се по но во не 
из ве зу са те ри то ри је др жа ве те стра не уго вор ни це. 

2. Од истих да жби на и таксa, из у зев на кна да за учи ње не услу
ге, осло ба ђа ју се:

а) го ри во и ма зи ва на ме ње ни за снаб де ва ње ва зду хо пло ва ко
јег у уго во ре ном са о бра ћа ју ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, чак и ка да ове за ли хе тре ба да се 
ис ко ри сте на де лу ли ни је из над те ри то ри је др жа ве стра не уго вор
ни це на ко јој су уне те на ва зду хо плов;

б) ре зер вни де ло ви, укљу чу ју ћи мо то ре, и ре дов на опре ма 
уне ти на те ри то ри ју др жа ве јед не стра не уго вор ни це ра ди одр жа
ва ња или по прав ке ва зду хо пло ва ко јег у уго во ре ном са о бра ћа ју ко
ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве дру ге стра не уго вор ни це;

в)  за ли хе ва зду хо пло ва уне те на ва зду хо плов на те ри то ри ји 
др жа ве јед не стра не уго вор ни це у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и 
про пи си ма др жа ве те стра не уго вор ни це, на ме ње не за ко ри шће ње 
на ва зду хо пло ву ко јим се оба вља уго во ре ни са о бра ћај од ре ђе ног 
авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

Пред ме ти на ве де ни у овом ста ву мо гу да се др же под ца рин
ским над зо ром или кон тро лом.

3. Ре дов на опре ма ва зду хо пло ва, као и ма те ри ја ли, за ли хе ва
зду хо пло ва, за ли хе го ри ва и ма зи ва и ре зер вни де ло ви ва зду хо пло
ва за др жа ни на ва зду хо пло ву ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи
лац др жа ве јед не или дру ге стра не уго вор ни це, мо гу да се ис кр ца ју 
на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це са мо уз са гла сност 
над ле жних ца рин ских ор га на др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це. 
У том слу ча ју, ста вља ју се под над зор на ве де них ца рин ских ор га на 
до тре нут ка док се по но во не из ве зу, или се на дру ги на чин по тро
ше у скла ду са ца рин ским про пи си ма др жа ве те стра не уго вор ни
це.

4. По треб на до ку мен та од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве 
јед не стра не уго вор ни це, укљу чу ју ћи пут не кар те, ва зду хо плов не 
то вар не ли сто ве, штам па ни ма те ри јал ко ји но си озна ку од ре ђе ног 
авиопре во зи о ца и про мо тив ни ма те ри јал ко ји од ре ђе ни авиопре
во зи лац де ли без на кна де, осло бо ђе ни су од пла ћа ња ца рин ских 
да жби на и так са на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

5. На кна де за пру же не услу ге скла ди ште ња и да ва ње ца рин
ских одо бре ња на пла ћу ју се у скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и 
про пи си ма стра на уго вор ни ца.

Члан 7. 
Прин ци пи ко ји ре гу ли шу оба вља ње уго во ре ног са о бра ћа ја 

1. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це има
ју пра вич не и под јед на ке мо гућ но сти за оба вља ње ва зду шног са о
бра ћа ја из ме ђу те ри то ри ја две стра не уго вор ни це. 

2. При оба вља њу уго во ре ног са о бра ћа ја, од ре ђе ни авиопре
во зи о ци јед не или дру ге стра не уго вор ни це узи ма ју у об зир ин те
ре се авиопре во зи ла ца дру ге стра не уго вор ни це ка ко не би угро
жа ва ли са о бра ћај ко ји овај авиопре во зи лац обез бе ђу је на чи та вој 
ли ни ји или де лу исте ли ни је. 

3. Уго во ре ни са о бра ћај ко ји обез бе ђу ју од ре ђе ни авиопре во
зи о ци стра на уго вор ни ца би ће у те сној ве зи са по тре бом за пре во
зом на утвр ђе ним ли ни ја ма и има ће као основ ни циљ обез бе ђи ва
ње ка па ци те та, при оправ да ном фак то ру оп те ре ће ња, ко ји од го ва ра 
те ку ћим и оправ да но пред ви ђе ним зах те ви ма за пре воз пут ни ка и 
ро бе, укљу чу ју ћи по шту, из ме ђу те ри то ри ја стра на уго вор ни ца. 

4. Над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на 
уго вор ни ца, пре уво ђе ња са о бра ћа ја, за јед нич ки утвр ђу ју уку пан 
ка па ци тет ко ји ће се обез бе ђи ва ти и фре квен ци је ле то ва ко је ће од
ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це оба вља ти у уго
во ре ном са о бра ћа ју. На ве де ни ор га ни мо гу по вре ме но да раз мо тре 
и из ме не прет ход но утвр ђе ни уку пан ка па ци тет и фре квен ци је у 
оба вља њу са о бра ћа ја.

5. Пре об ја вљи ва ња ре да ле те ња, од ре ђе ни авиопре во зи лац 
др жа ве јед не стра не уго вор ни це под но си ред ле те ња над ле жним 
ор га ни ма за ва зду шни са о бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, 
нај ка сни је три де сет (30) да на пре да ту ма от по чи ња ња уго во ре ног 
са о бра ћа ја на утвр ђе ним ли ни ја ма. На ве де ни ред ле те ња са др жи 
по дат ке о вр сти са о бра ћа ја, ва зду хо пло ви ма, фре квен ци ји и пе ри о
ду ва же ња. Исти по сту пак се при ме њу је и при ли ком сва ке на кнад
не из ме не ре да ле те ња.

Члан 8. 
Ин тер мо дал ни са о бра ћај

Од ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке стра не уго вор ни це има
ју пра во да ан га жу ју, у ве зи са оба вља њем ме ђу на род ног ва зду
шног са о бра ћа ја, би ло ко ји вид коп не ног пре во за за пут ни ке до и 
од би ло ко је тач ке на те ри то ри ји др жа ва стра на уго вор ни ца, или у 
тре ћим зе мља ма. Авиопре во зи о ци мо гу да се од лу че да оба вља
ју соп стве ни коп не ни пре воз или да га обез бе де пу тем аран жма
на, укљу чу ју ћи по де лу ко да, са дру гим коп не ним пре во зи о ци ма. 
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Та кве ин тер мо дал не услу ге мо гу се по ну ди ти као услу ге до крај ње 
де сти на ци је по по је ди нач ној це ни за ком би но ва ни пре воз, ва зду
шним и коп не ним пу тем, под усло вом да пут ни ци и шпе ди те ри бу
ду оба ве ште ни о пру жа о ци ма услу га у та квом пре во зу.

Члан 9. 
До ста вља ње ста ти стич ких по да та ка

Над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не стра
не уго вор ни це до ста вља ју над ле жним ор га ни ма за ва зду шни са о
бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, на зах тев, пе ри о дич не и 
дру ге ста ти стич ке по дат ке ко ји се од но се на уго во ре ни са о бра ћај 
оба вљен у до го во ре ном пе ри о ду. По да ци са др же све ин фор ма ци
је по треб не за утвр ђи ва ње оби ма пре во за ко ји је авиопре во зи лац 
оба вио у уго во ре ном са о бра ћа ју, као и по чет на и крај ња од ре ди шта 
на ве де ног пре во за.

Члан 10. 
При ме на за ко на и про пи са

1. За ко ни и про пи си др жа ве јед не стра не уго вор ни це којимa 
се ре гу ли ше ула зак на ње ну те ри то ри ју, бо ра вак и од ла зак са ње
не те ри то ри је ва зду хо пло ва ко ји оба вља ју ме ђу на род ни ва зду шни 
са о бра ћај или са о бра ћај и на ви га ци ја тих ва зду хо пло ва, при ме њу
ју се и на ва зду хо пло ве од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це, док се на ла зе на те ри то ри ји др жа ве пр ве стра
не уго вор ни це.

2. За ко ни и про пи си др жа ве јед не стра не уго вор ни це ко ји се 
од но се на до ла зак на ње ну те ри то ри ју, бо ра вак и од ла зак са ње
не те ри то ри је пут ни ка, пр тља га, по са де, ро бе и по ште, као што 
су фор мал но сти у ве зи са пут ним ис пра ва ма, ца ри ном, ва лу том 
и здрав стве ним ме ра ма при ме њу ју се на пут ни ке, пр тљаг, по са
ду, ро бу и по шту ва зду хо пло ва од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це док су на те ри то ри ји др жа ве те стра не 
уго вор ни це.

Члан 11.  
Ди рект ни тран зит 

1. У скла ду са за ко ни ма и про пи си ма стра на уго вор ни ца, пут
ни ци, пр тљаг, ро ба и по шта у ди рект ном тран зи ту пре ко те ри то
ри је др жа ве јед не стра не уго вор ни це, ко ји не на пу шта ју про стор 
на аеро дро му на ме њен у ту свр ху под ле жу са мо упро шће ној кон
тро ли, осим у по гле ду ме ра обез бе ђи ва ња за спре ча ва ње рад њи 
не за ко ни тог оме та ња, као и кон тро ле нар ко ти ка и пси хо троп ских 
суп стан ци. 

2. Пр тљаг, ро ба и по шта у ди рект ном тран зи ту пре ко те ри то
ри је др жа ве јед не стра не уго вор ни це осло бо ђе ни су од ца рин ских 
да жби на, на кна да и таксa на те ри то ри ји др жа ве те стра не уго вор
ни це.

Члан 12. 
При зна ва ње по твр да и до зво ла

1. По твр де о пло вид бе но сти, по твр де о оспо со бље но сти и 
до зво ле ко је је из да ла или при зна ла јед на стра на уго вор ни ца, ко ји 
још увек ва же, дру га стра на уго вор ни ца при зна је као ва же ће у ци
љу оба вља ња уго во ре ног са о бра ћа ја на утвр ђе ним ли ни ја ма, под 
усло вом да су те по твр де или до зво ле из да те или при зна те у скла ду 
са јед на ким или ви шим стан дар ди ма од стан дар да ко ји су утвр ђе
ни или мо гу би ти утвр ђе ни пре ма Кон вен ци ји.

2. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да, за ле то ве из над 
те ри то ри је сво је др жа ве, од би је да при зна као ва же ће по твр де о 
оспо со бље но сти и до зво ле ко је је ње ним др жа вља ни ма из да ла или 
при зна ла дру га стра на уго вор ни ца.

3. Уко ли ко би пра ва или усло ви ве за ни за по твр де или до зво
ле на ве де не у ста ву 1. овог чла на, ко је из да ју над ле жни ор га ни за 
ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не стра не уго вор ни це сва ком ли цу 
или од ре ђе ном авиопре во зи о цу или у по гле ду ва зду хо пло ва ко ји 
се ко ри сте за оба вља ње уго во ре ног са о бра ћа ја, до пу сти ли раз ли
ку од ми ни мал них стан дар да утвр ђе них пре ма Кон вен ци ји, а да 
је раз ли ка за бе ле же на при Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји ци вил ног 

ва зду хо плов ства, дру га стра на уго вор ни ца мо же да зах те ва кон
сул та ци је из ме ђу над ле жних ор га на за ва зду шни са о бра ћај у ци љу 
раз ја шња ва ња на ве де не прак се. Уко ли ко се не по стиг не за до во ља
ва ју ћи до го вор, ства ра се основ за при ме ну чла на 4. (По вла че ње 
или об у ста ва до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја) овог спо ра зу ма.

Члан 13. 
Пре нос сред ста ва 

1. Сва ка стра на уго вор ни ца да је, на осно ву ре ци про ци те та, 
од ре ђе ним авиопре во зи о ци ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це 
пра во да, на зах тев, сло бод но пре не су ви шак при хо да ко ји је оства
рен на те ри то ри ји др жа ве те стра не уго вор ни це у ве зи са оба вља
њем ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја. 

2. Пре нос се вр ши у би ло ко јој кон вер ти бил ној ва лу ти по зва
нич ном кур су ко ји ва жи на дан пре но са сред ста ва, у скла ду са за
ко ни ма и про пи си ма др жа ве стра не уго вор ни це са чи је те ри то ри је 
се оба вља пре нос и под ле же са мо уоби ча је ним на кна да ма ко је бан
ке на пла ћу ју за оба вља ње та квих тран сак ци ја. 

3. У слу ча ју да из ме ђу стра на уго вор ни ца по сто ји по се бан 
спо ра зум о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња или пре но су сред
ста ва, при ме њу ју се од ред бе тог спо ра зу ма.

Члан 14. 
Пред став ни штва авиопре во зи ла ца

1. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни
це има пра во да, на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, 
отво ри пред став ни штво у ци љу про мо ци је ва зду шног са о бра ћа ја и 
про да је услу га пре во за, као и про да је дру гих про из во да и пру жа ња 
услу га по треб них за оба вља ње ва зду шног са о бра ћа ја, у скла ду са 
за ко ни ма и про пи си ма др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це.

2. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни
це има пра во да, у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це ко ји ма се ре гу ли ше ула зак, бо ра вак и за по шља
ва ње, до ве де и омо гу ћи рад ру ко во де ћем, тех нич ком и опе ра тив
ном осо бљу, ко је је по треб но за функ ци о ни са ње уго во ре ног са о
бра ћа ја.

3. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни
це има пра во да са мо стал но про да је соп стве на пре во зна до ку мен та 
на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, а у скла ду са за ко
ни ма и про пи си ма др жа ве те стра не уго вор ни це. Про да ја се мо же 
оба вља ти ди рект но у пред став ни штви ма од ре ђе них авиопре во зи
ла ца, или пре ко овла шће них аге на та продајe. 

Члан 15. 
Ва зду хо плов на без бед ност

1. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, у сва ко до ба, да зах те ва 
кон сул та ци је о стан дар ди ма без бед но сти ко је дру га стра на уго вор
ни ца при ме њу је у сва кој од обла сти ко је се од но се на ва зду хо плов
на по стро је ња и услу ге, по са де, ва зду хо пло ве или њи хо во ко ри
шће ње. Кон сул та ци је се одр жа ва ју у ро ку од три де сет (30) да на од 
да на при је ма пи сме ног зах те ва.

2. Уко ли ко, на кон кон сул та ци ја на ве де них у ста ву 1. овог чла
на, јед на стра на уго вор ни ца за кљу чи да дру га стра на уго вор ни ца 
не одр жа ва и не спро во ди ефи ка сно стан дар де без бед но сти у би ло 
ко јој од обла сти на ве де них у ста ву 1. овог чла на, а ко ји од го ва ра
ју ми ни мал ним стан дар ди ма утвр ђе ним у то вре ме пре ма Кон вен
ци ји, дру га стра на уго вор ни ца ће би ти оба ве ште на за кључ ци ма 
и ме ра ма ко је сма тра по треб ним за ускла ђи ва ње са стан дар ди ма. 
Уко ли ко дру га стра на уго вор ни ца не пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре у 
ро ку од пет на ест (15) да на, или у ду жем ро ку ко ји до го во ре стра не 
уго вор ни це раз ме ном пи сме них оба ве ште ња ди пло мат ским пу тем, 
ства ра се основ за пр ву стра ну уго вор ни цу да при ме ни члан 4. овог 
Спо ра зу ма.

3. И по ред оба ве за на ве де них у чла ну 33. Кон вен ци је, сва ки 
ва зду хо плов ко ји ко ри сте од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве јед не 
стра не уго вор ни це, у са о бра ћа ју за те ри то ри ју или са те ри то ри је 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це мо же, док је на те ри то ри ји др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це, да бу де под врг нут пре гле ду од стра не 
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овла шће них пред став ни ка те дру ге стра не уго вор ни це, на ва зду хо
пло ву и на плат фор ми, ра ди про ве ре ва жно сти до ку ме на та ва зду
хо пло ва, као и до ку ме на та по са де и ви дљи вог ста ња ва зду хо пло
ва и ње го ве опре ме (у да љем тек сту „пре глед на плат фор ми”), под 
усло вом да то не до во ди до нео прав да ног ка шње ња ва зду хо пло ва.

4. Ако та кав пре глед на плат фор ми или низ пре гле да на плат
фор ми да ју по вод за:

а) озбиљ ну за бри ну тост да не ки ва зду хо плов или ко ри шће
ње не ког ва зду хо пло ва ни је у скла ду са ми ни мал ним стан дар ди ма 
утвр ђе ним у то вре ме пре ма Кон вен ци ји; или

б) озбиљ ну за бри ну тост да по сто ји не до ста так ефи ка сног 
одр жа ва ња и спро во ђе ња стан дар да без бед но сти утвр ђе них у то 
вре ме пре ма Кон вен ци ји;
стра на уго вор ни ца ко ја вр ши пре глед има пра во, у сми слу чла на 
33. Кон вен ци је, да из ве де за кљу чак да зах те ви пре ма ко ји ма су по
твр де или до зво ле тог ва зду хо пло ва или по са де тог ва зду хо пло ва 
из да те или при зна те, ни су јед на ки ми ни мал ним стан дар ди ма утвр
ђе ним пре ма Кон вен ци ји. 

5. У слу ча ју да при ступ у ци љу оба вља ња пре гле да на плат
фор ми не ког ва зду хо пло ва ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац 
др жа ве јед не стра не уго вор ни це, у скла ду са ста вом 3. овог чла на, 
бу де ус кра ћен од стра не пред став ни ка тог авиопре во зи о ца, дру га 
стра на уго вор ни ца мо же да за кљу чи да по сто ји сум ња за озбиљ ну 
за бри ну тост ко ја је на ве де на у ста ву 4. овог чла на, и да до не се за
кључ ке на ве де не у том ста ву.

6. Сва ка стра на уго вор ни ца за др жа ва пра во да об у ста ви или 
из ме ни до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја од ре ђе ном авиопрево
зиoцу др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у слу ча ју да за кљу чи, би
ло на осно ву пре гле да на плат фор ми, ни за пре гле да на плат фор ми, 
ус кра ћи ва ња при сту па ра ди пре гле да на плат фор ми, кон сул та ци ја 
или на дру ги на чин, да је не по сре дан по сту пак нео п хо дан за без
бед но оба вља ње са о бра ћа ја.

7. Сва ки по сту пак јед не стра не уго вор ни це, у скла ду са ст. 
2. и 6. овог чла на, об у ста вља се ка да пре ста не да по сто ји основ за 
пред у зи ма ње тог по ступ ка.

Члан 16. 
Обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству 

1. У скла ду са сво јим пра ви ма и оба ве за ма пре ма ме ђу на род
ном пра ву, стра не уго вор ни це по но во по твр ђу ју да њи хо ва оба ве
за да обез бе ђу је ци вил но ва зду хо плов ство од рад њи не за ко ни тог 
оме та ња пред ста вља са став ни део овог спо ра зу ма. Без огра ни ча
ва ња њи хо вих пра ва и оба ве за пре ма ме ђу на род ном пра ву, стра не 
уго вор ни це по себ но по сту па ју у скла ду са од ред ба ма Кон вен ци је 
о кри вич ним де ли ма и не ким дру гим ак ти ма из вр ше ним у ва зду хо
пло ву, пот пи са не у То ки ју, 14. сеп тем бра 1963. го ди не, Кон вен ци је 
о су зби ја њу не за ко ни тих от ми ца ва зду хо пло ва, пот пи са не у Ха гу, 
16. де цем бра 1970. го ди не, Кон вен ци је о су зби ја њу не за ко ни тих 
ака та упе ре них про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства, 
пот пи са не у Мон тре а лу, 23. сеп тем бра 1971. го ди не, Про то ко ла о 
су зби ја њу не за ко ни тих ака та на си ља на аеро дро ми ма ко ји оп слу
жу ју ме ђу на род но ци вил но ва зду хо плов ство, пот пи са ног у Мон
тре а лу 24. фе бру а ра 1988. го ди не, и Кон вен ци је о обе ле жа ва њу 
пла стич них екс пло зи ва ра ди њи хо вог от кри ва ња, отво ре не за пот
пи си ва ње у Мон тре а лу 1. мар та 1991. го ди не, као и свих дру гих 
кон вен ци ја о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству ко је су оба ве зу ју ће 
за обе стра не уго вор ни це.

2. Стра не уго вор ни це, на зах тев, пру жа ју јед на дру гој сву по
треб ну по моћ ра ди спре ча ва ња не за ко ни тих от ми ца ци вил них ва
зду хо пло ва и дру гих рад њи не за ко ни тог оме та ња упе ре них про тив 
без бед но сти тих ва зду хо пло ва, њи хо вих пут ни ка и по са де, аеро
дро ма и уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу и би ло ко је дру ге опа сно сти 
упе ре не про тив обез бе ђи ва ња у ци вил ном ва зду хо плов ству.

3. Стра не уго вор ни це по сту па ју у скла ду са од ред ба ма о обез
бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству и тех нич ким зах те ви ма ко је је де
фи ни са ла Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ци вил ног ва зду хо плов ства, 
утвр ђе ним у Анек си ма уз Кон вен ци ју, у ме ри у ко јој се те од ред бе 
и тех нич ки зах те ви при ме њу ју на стра не уго вор ни це, и зах те ва ће 
да ко ри сни ци ва зду хо пло ва у њи хо вом ре ги стру, или ко ри сни ци 

ва зду хо пло ва чи је је се ди ште или стал но бо ра ви ште на њи хо вој 
те ри то ри ји, и ко ри сни ци аеро дро ма на те ри то ри ји њи хо ве др жа ве, 
по сту па ју у скла ду са од ред ба ма о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов
ству. У скла ду са тим, сва ка стра на уго вор ни ца оба ве шта ва дру гу 
стра ну уго вор ни цу о свим раз ли ка ма из ме ђу на ци о нал них про пи са 
и прак си и на пред на ве де них стан дар да обез бе ђи ва ња у ва зду хо
плов ству у Анек си ма. Јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же, у 
би ло ком тре нут ку, да зах те ва хит не кон сул та ци је са дру гом стра
ном уго вор ни цом ко је се, ра ди раз ма тра ња ових раз ли ка, одр жа ва
ју у скла ду са чла ном 18 (Кон сул та ци је) овог спо ра зу ма.

4. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же да зах те ва од ко ри сни ка ва
зду хо пло ва да по шту је од ред бе о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству 
и зах те ве на ве де не у ста ву 3. овог чла на, за ула зак на те ри то ри ју, 
од ла зак са те ри то ри је или за вре ме бо рав ка на те ри то ри ји др жа ве 
те дру ге стра не уго вор ни це.

5. Сва ка стра на уго вор ни ца обез бе ђу је да се на ње ној те ри то
ри ји ефи ка сно при ме њу ју ме ре за за шти ту ва зду хо пло ва и пре глед 
пут ни ка, по са да, руч ног пр тља га, пр тља га, ро бе и за ли ха ва зду хо
пло ва пре и за вре ме укр ца ва ња или уто ва ра. Сва ка стра на уго вор
ни ца по зи тив но раз ма тра сва ки зах тев дру ге стра не уго вор ни це за 
при ме ну оправ да них спе ци јал них ме ра обез бе ђи ва ња због од ре ђе
не прет ње.

6. У слу ча ју не за ко ни те от ми це ци вил ног ва зду хо пло ва или 
не ких дру гих рад њи не за ко ни тог оме та ња упе ре них про тив без
бед но сти тих ва зду хо пло ва, њи хо вих пут ни ка и по са де, аеро дро ма 
или уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу, стра не уго вор ни це по ма жу јед
на дру гој на тај на чин што олак ша ва ју ко му ни ка ци је и при ме њу ју 
дру ге од го ва ра ју ће ме ре на ме ње не за бр зо и без бед но окон ча ње та
квог ин ци ден та или прет ње ин ци ден том.

Члан 17. 
Та ри фе

1.  Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва да од ре ђе ни авиопре
во зи о ци, на ра зум ном ни воу, од ре де та ри фе у ме ђу на род ном ва зду
шном са о бра ћа ју ко ји се оба вља за/од/пре ко ње не те ри то ри је, уз 
ду жно по што ва ње свих ре ле вант них фак то ра, укљу чу ју ћи тро шко
ве оба вља ња са о бра ћа ја, оправ да ну до бит и та ри фе дру гих авио
пре во зи ла ца. Ин тер вен ци је стра на уго вор ни ца се огра ни ча ва ју на:

а) спре ча ва ње нео прав да но дис кри ми на тор них та ри фа или 
прак си;

б) за шти ту по тро ша ча од та ри фа ко је су нео прав да но ви со ке 
или нео прав да но ре стрик тив не због зло у по тре бе до ми нант ног по
ло жа ја; и

в) за шти ту авиопре во зи ла ца од та ри фа ко је су ве штач ки ни
ске због ди рект них или ин ди рект них др жав них суб вен ци ја или по
др шке.

2. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци јед не стра не уго вор ни це ни су 
ду жни да под но се на одо бре ње над ле жним ор га ни ма за ва зду шни 
са о бра ћај дру ге стра не уго вор ни це та ри фе ко је су утвр ђе не у скла
ду са ста вом 1. овог чла на.

3. Ни јед на стра на уго вор ни це не до зво ља ва да при утвр ђи
ва њу та ри фа од ре ђе ни авиопре во зи лац или авиопре во зи о ци ње
не др жа ве, у са рад њи са би ло ко јим дру гим авиопре во зи о цем или 
авиопре во зи о ци ма или са мо стал но, зло у по тре бе моћ на тр жи шту 
на на чин ко ји има, мо же да има, или тре ба да има ефе кат зна чај ног 
сла бље ња од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор
ни це као су пар ни ка на тр жи шту, или ис кљу че ња та квог су пар ни ка 
са ли ни је. 

4. Стра не уго вор ни це су са гла сне да се сле де ће прак се авио
пре во зи ла ца у ве зи са утвр ђи ва њем та ри фа мо гу сма тра ти мо гу
ћим не пра вич ним прак са ма у тр жи шном над ме та њу ко је је по треб
но бли же ис тра жи ти: 

а) на пла та це не пре во за или из но са на ли ни ја ма на ни во и ма 
ко ји су у укуп ном из но су не до вољ ни да по кри ју тро шко ве пру жа
ња услу ге на ко ју се од но се; 

б) при ме на на ве де них прак си се на ста вља та ко да ви ше не ма
ју ка рак тер при вре ме но сти; 

в) на ве де не прак се има ју зна ча јан еко ном ски ефе кат и на но се 
зна чај ну ште ту од ре ђе ном авиопре во зи о цу дру ге стра не уго вор
ни це; и
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г) по на ша ње ко је ука зу је на зло у по тре бу до ми нант ног по ло
жа ја на ли ни ји.

5. У слу ча ју да над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај јед не 
или дру ге др жа ве ни су за до вољ ни са пред ло же ном или ва же ћом 
та ри фом авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, над ле
жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај на сто је да пи та ње ре ше кон сул
та ци ја ма, уко ли ко исте зах те ва је дан или дру ги над ле жни ор ган. 
У сва ком слу ча ју, над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај јед не 
стра не уго вор ни це не пред у зи ма ју јед но стра не ме ре ра ди спре ча
ва ња уво ђе ња или про ду жа ва ња та ри фа авиопре во зи о ца др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це.

6. Без об зи ра на на пред на ве де но, од ре ђе ни авиопре во зи лац 
јед не стра не уго вор ни це под но си, на зах тев, над ле жним ор га ни ма 
за ва зду шни са о бра ћај дру ге стра не уго вор ни це по дат ке у ве зи са 
утвр ђи ва њем та ри фа, на на чин и у об ли ку ко ји од ре де ти ор га ни. 

Члан 18. 
Кон сул та ци је

1. Сва ка стра на уго вор ни ца, или над ле жни ор га ни за ва зду
шни са о бра ћај ње не др жа ве мо гу у сва ком тре нут ку да зах те ва ју 
кон сул та ци је са дру гом стра ном уго вор ни цом или над ле жним ор
га ни ма за ва зду шни са о бра ћај ње не др жа ве.

2. Кон сул та ци је ко је зах те ва јед на од стра на уго вор ни ца или 
над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај ње не др жа ве, за по чи њу у 
ро ку од ше зде сет (60) да на од да на при је ма пи сме ног зах те ва, осим 
ако се друк чи је не до го во ри. Кон сул та ци је се мо гу оба вља ти не по
сред ним раз го во ри ма или пи сме ним пу тем. То ком кон сул та ци ја, 
сва ка стра на уго вор ни ца, у ци љу ефи ка сног во ђе ња ди ску си је, при
пре ма и пре зен ту је од го ва ра ју ће до ка зе ко ји пот кре пљу ју њен став.

Члан 19. 
Из ме не и до пу не Спо ра зу ма

1. Ка да јед на или дру га стра на уго вор ни ца сма тра да је по
треб но да се из ме ни и до пу ни би ло ко ја од ред ба овог спо ра зу ма, 
мо же да зах те ва одр жа ва ње кон сул та ци ја из ме ђу над ле жних ор га
на за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца, у скла ду са 
чла ном 18. (Кон сул та ци је) овог спо ра зу ма. 

2. Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма сту па ју на сна гу да ту мом 
при је ма по след ње ди пло мат ске но те ко јом се стра не уго вор ни це 
оба ве шта ва ју да су ис пу ње ни сви усло ви за сту па ње на сна гу та
квих из ме на и до пу на.

3. Из ме не и до пу не ко је се од но се на Анекс уз Спо ра зум мо гу 
да се до го во ре не по сред но из ме ђу над ле жних ор га на за ва зду шни 
са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца и сту па ју на сна гу ка да се по
твр де раз ме ном ди пло мат ских но та.

Члан 20. 
Уса гла ше ност са мул ти ла те рал ним спо ра зу ми ма

Ка да сту пи на сна гу не ки мул ти ла те рал ни спо ра зум ко ји се 
од но си на би ло ко је пи та ње об у хва ће но овим спо ра зу мом а ко ји 
су при хва ти ле обе стра не уго вор ни це, од ред бе овог спо ра зу ма и 
Анек са се ме ња ју ка ко би се ускла ди ле са од ред ба ма тог мул ти ла
те рал ног спо ра зу ма.

Члан 21. 
Пре ста нак ва же ња спо ра зу ма

Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе ни пе ри од.
Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, у сва ком тре нут ку, да до ста ви 

дру гој стра ни уго вор ни ци пи сме но оба ве ште ње о сво јој на ме ри да 
от ка же овај спо ра зум. Та кво оба ве ште ње се исто вре ме но до ста вља 
и Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји ци вил ног ва зду хо плов ства. У том 
слу ча ју, овај спо ра зум пре ста је да ва жи два на ест (12) ме се ци од 
да на ка да дру га стра на уго вор ни ца при ми оба ве ште ње, осим уко
ли ко се оба ве ште ње о пре стан ку ва жно сти не по ву че спо ра зум но 
пре ис те ка на ве де ног ро ка. Уко ли ко дру га стра на уго вор ни ца не 
по твр ди при јем, сма тра ће се да је оба ве ште ње при мље но че тр на
ест (14) да на од да на при је ма оба ве ште ња од стра не Ме ђу на ро не 
ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства.

Члан 22. 
Ре ша ва ње спо ро ва 

1. Ка да из ме ђу стра на уго вор ни ца до ђе до спо ра у по гле ду ту
ма че ња или при ме не овог спо ра зу ма, стра не уго вор ни це пре све га 
на сто је да исти ре ше пре го во ри ма из ме ђу над ле жних ор га на за ва
зду шни са о бра ћај. 

2. Уко ли ко над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај не по
стиг ну до го вор, спор се ре ша ва ди пло мат ским пу тем.

3. Ако стра не уго вор ни це не ре ше спор у скла ду са ст. 1. и 
2. овог чла на, исти се, на зах тев јед не или дру ге стра не уго вор ни
це, под но си Ар би тра жном су ду ко ји се са сто ји од три ар би тра, од 
ко јих дво ји цу од ре ђу ју стра не уго вор ни це, а тре ћег од ре ђу ју два 
та ко од ре ђе на ар би тра, при че му тај ар би тар ни је др жа вља нин јед
не или дру ге стра не уго вор ни це, али је др жа вља нин др жа ве ко ја, у 
тре нут ку од ре ђе ња, има ди пло мат ске од но се са др жа ва ма стра на 
уго вор ни ца.

4. У слу ча ју да се спор под не се на ар би тра жу, сва ка стра на 
уго вор ни ца од ре ђу је јед ног ар би тра у ро ку од ше зде сет (60) да на 
од да на ка да јед на или дру га стра на уго вор ни ца при ми од дру ге 
оба ве ште ње ди пло мат ским пу тем ко јим се зах те ва ар би тра жа спо
ра, а тре ћи аби тар се од ре ђу је у ро ку од на ред них ше зде сет (60) 
да на. Ако јед на или дру га стра на уго вор ни ца не од ре ди ар би тра у 
на ве де ном ро ку или ако тре ћи ар би тар не бу де од ре ђен у на ве де
ном ро ку, јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же да зах те ва од 
пред сед ни ка Са ве та Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо
плов ства да од ре ди ар би тра или ар би тре, уко ли ко је то по треб но.

5. Ако је пред сед ник Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва
зду хо плов ства др жа вља нин јед не или дру ге стра не уго вор ни це, по
треб на од ре ђе ња тре ба да из вр ши пот пред сед ник Са ве та Ме ђу на род
не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства. Ако је пот пред сед ник 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства др жа вља нин 
јед не или дру ге стра не уго вор ни це, од ре ђе ње тре ба да из вр ши нај
ста ри ји члан Са ве та Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо
плов ства ко ји ни је др жа вља нин др жа ва стра на уго вор ни ца. 

6. Тре ћи ар би тар вр ши ду жност пред сед ни ка Ар би тра жног 
су да.

7. Ар би тра жни суд сам утвр ђу је свој по сту пак и ме сто одр жа
ва ња ар би тра же, у скла ду са до го во ром по стиг ну тим из ме ђу стра
на уго вор ни ца.

8. Сва ка од лу ка Ар би тра жног су да је оба ве зу ју ћа за обе стра
не уго вор ни це.

9. Сва ка стра на уго вор ни ца сно си тро шко ве сво га чла на, као 
и свог пред ста вља ња у ар би тра жном по ступ ку. Тро шко ве пред се
да ва ју ћег и све дру ге за јед нич ке тро шко ве сно се рав но мер но стра
не уго вор ни це. 

Члан 23. 
Ре ги стра ци ја спо ра зу ма

Овај спо ра зум и све из ме не и до пу не овог спо ра зу ма или 
Анек са ре ги стру ју се код Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва
зду хо плов ства. 

Члан 24. 
Сту па ње на сна гу

Спо ра зум сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца од да ту
ма ка да су стра не уго вор ни це пи сме но, ди пло мат ским пу тем, оба
ве сти ле јед на дру гу да су ис пу ње ни усло ви за ње го во сту па ње на 
сна гу. 

Сту па њем на сна гу овог спо ра зу ма, у по гле ду од но са из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске, пре ста је да ва жи Спо ра зум 
о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Фе де ра тив не На род не Ре пу бли
ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Тур ске, пот пи сан у Ан ка ри 16.апри ла 
1953. го ди не.

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

Са чи ње но у Ан та ли ји да на 19. ок то бра 2015. го ди не, у по два 
ори ги нал на при мер ка на срп ском, тур ском и ен гле ском је зи ку, при 
че му сви тек сто ви има ју под јед на ку ва жност.
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У слу ча ју не сла га ња у ту ма че њу од ре да ба овог спо ра зу ма, 
ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА ВЛА ДУ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
Да ни ло Ву че тић, с.р.

Амбасадор Републике Србије у 
Републици Турској

ЗА ВЛА ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ ТУР СКЕ

Оз кан Пој раз, с.р.
Заменик подсекретара 

Министарство саобраћаја, 
поморства и комуникација

Анекс

1. Од ре ђе ни авиопре во зи лац Ре пу бли ке Ср би је има пра во да 
оба вља ре дов ни ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај у оба прав ца на 
ли ни ја ма утвр ђе ним у да љем тек сту: 

Ме ста у  
Ре пу бли ци Ср би ји

Ме ста  
ме ђу сле та ња

Ме ста у  
Ре пу бли ци Тур ској

Ме ста да ље

би ло ко ја ме ста би ло ко ја ме ста би ло ко ја ме ста би ло ко ја ме ста

2. Од ре ђе ни авиопре во зи лац Ре пу бли ке Тур ске има пра во 
да оба вља ре дов ни ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај у оба прав ца 
на ли ни ја ма утвр ђе ним у да љем тек сту : 

Ме ста у  
Ре пу бли ци Тур ској

Ме ста  
ме ђу сле та ња

Ме ста у 
Ре пу бли ци Ср би ји

Ме ста да ље

би ло ко ја ме ста би ло ко ја ме ста би ло ко ја ме ста би ло ко ја ме ста

На по ме не:
1. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци стра на уго вор ни ца мо гу, на сва

ком ле ту, да из о ста ве сле та ње у би ло ком ме сту ме ђу сле та ња и ме
сту да ље утвр ђе ним у овом одељ ку, под усло вом да уго во ре ни са о
бра ћај от по чи ње у ме сту у др жа ви стра не уго вор ни це ко ја од ре ђу је 
авиопре во зи о ца.

2. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца мо гу 
да оп слу жу ју сва ме ста ме ђу сле та ња и ме ста да ље без ко ри шће
ња пра ва пе те сло бо де. Ме ста ме ђу сле та ња и ме ста да ље за јед но 
утвр ђу ју над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на 
уго вор ни ца.

3. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца мо
гу да оба вља ју са о бра ћај за/из сва ког ме ста ме ђу сле та ња и за/из 
ме ста да ље са ко ри шће њем пу них пра ва пе те сло бо де, без ика квих 
огра ни че ња у би ло ком ти пу са о бра ћа ја (пут нич ком, роб ном, одво
је но или у ком би на ци ји), по до би ја њу са гла сно сти од над ле жних 
ор га на за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца.

4. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца има
ју пра во да, при ли ком оба вља ња или одр жа ва ња уго во ре ног са о
бра ћа ја на утвр ђе ним ли ни ја ма, скла па ју мар ке тин шке до го во ре о 
са рад њи, као што је до го вор о „по де ли ко да”, са:

а) авиопре во зи о цем или авиопре во зи о ци ма др жа ва стра на 
уго вор ни ца; и

б) авиопре во зи о цем или авиопре во зи о ци ма тре ће др жа ве, 
под усло вом да та др жа ва одо бра ва или до зво ља ва од го ва ра ју ће 
аран жма не из ме ђу авиопре во зи ла ца др жа ве дру ге стра не уго вор
ни це и оста лих авиопре во зи ла ца у са о бра ћа ју за, од и пре ко те ри
то ри је те др жа ве.

Над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго
вор ни ца одо бра ва ју ове до го во ре, под усло вом да сви авиопре во
зи о ци: 

а) по се ду ју по треб не до зво ле и са о бра ћај на пра ва;
б) ис пу ња ва ју усло ве ко ји се обич но зах те ва ју та квим до го

во ри ма; и
в) у ве зи са про да јом пре во зних до ку ме на та, ја сно на зна че 

куп цу на ме сту про да је, ко ји од авиопре во зи ла ца оба вља са о бра
ћај на од ре ђе ном де лу ли ни је и са ко јим авиопре во зи о цем или 
авиопре во зи о ци ма ку пац сту па у уго вор ни од нос.

Уче ство ва ње у до го во ру „по де ле ко да” се не ра чу на као фре
квен ци ја за авиопре во зи о ца ко ји не оба вља са о бра ћај.

5. Сва ка стра на уго вор ни ца, на сво јој те ри то ри ји, при ме њу је 
Ко декс по на ша ња за ре гу ли са ње и функ ци о ни са ње ком пју тер ског 
ре зер ва ци о ног си сте ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва
зду хо плов ства.

6. а) Сва ка стра на уго вор ни ца за бра њу је, или на во ди сво је 
авиопре во зи о це да за бра не пу ше ње на ле то ви ма за пре воз пут ни
ка, ко је исти оба вља ју из ме ђу те ри то ри ја стра на уго вор ни ца. За
бра на се од но си на це ло куп ну ка би ну ва зду хоп пло ва и при ме њу је 
се од по чет ка укр ца ва ња пут ни ка до за вр шет ка ис кр ца ва ња;

б) Сва ка стра на уго вор ни ца пред у зи ма све оправ да не ме ре ка
ко би обез бе ди ла да авиопре во зи о ци, пут ни ци и чла но ви по са да 
по сту па ју у скла ду са од ред ба ма о за бра ни пу ше ња, укљу чу ју ћи и 
уво ђе ње од го во ра ју ћих ка зни за не по што ва ње истих. 

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

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

25
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

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

о ме ђу на род ном друм ском са о бра ћа ју 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о ме ђу на род ном 
друм ском са о бра ћа ју, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли
ке Ср би је на седници Шестог ванредног заседања у 2016. години, 
24. фебруара 2016. године.

ПР број 33
У Бе о гра ду, 25. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о ме ђу на род ном 

друм ском са о бра ћа ју 

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

Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о ме ђу на род ном друм ском са о бра ћа ју, 
са чи њен у Аста ни, 28. ав гу ста 2015. го ди не, у ори ги на лу на срп
ском, ка за шком и ру ском је зи ку.

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

пу бли ке Ка зах стан о ме ђу на род ном друм ском са о бра ћа ју у ори ги
на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПОРАЗУМ

из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан 
о ме ђу на род ном друм ском са о бра ћа ју

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Ка зах стан (у да
љем тек сту: стра не),

уна пре ђу ју ћи тр го вин ске и еко ном ске од но се из ме ђу две ју 
др жа ва,

узи ма ју ћи у об зир по тре бу за шти те жи вот не сре ди не и обез
бе ђи ва ња без бед но сти са о бра ћа ја,

ру ко во де ћи се те жњом ка раз во ју са рад ње у обла сти ме ђу на
род ног друм ског пре во за и у же љи да оси гу ра ју друм ски са о бра ћај,
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до го во ри ле су се о сле де ћем:

I. Оп ште oдредбе

Члан 1.

1. Oвим спо ра зу мом ре гу ли ше се ме ђу на род ни друм ски пре
воз пут ни ка и ства ри из ме ђу др жа ва стра на, као и тран зит ни пре
воз пре ко њи хо вих те ри то ри ја и пре воз у тре ће др жа ве или из 
тре ћих др жа ва ко ји се оба вља друм ским мо тор ним во зи ли ма ре ги
стро ва ним у јед ној од др жа ва стра на.

2. Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе стра на ко је про
ис ти чу из дру гих ме ђу на род них уго во ра чи је су пот пи сни це Ре пу
бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Ка зах стан.

3. Пи та ња ко ја ни су ре гу ли са на овим спо ра зу мом и ме ђу на
род ним уго во ри ма чи је су пот пи сни це др жа ве стра на ре ша ва ју се у 
скла ду са за ко но дав ством др жа ве од го ва ра ју ће стра не.

Члан 2.

Из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју у овом спо ра зу му озна ча ва ју 
сле де ће:

1) „над ле жни ор ган”:
у Ре пу бли ци Ср би ји – Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра

ћа ја и ин фра струк ту ре Ре пу бли ке Ср би је,
у Ре пу бли ци Ка зах стан – Ми ни стар ство ин ве сти ци ја и раз во

ја Ре пу бли ке Ка зах стан.
У слу ча ју из ме на над ле жних ор га на др жа ва стра на, стра не о из

ме на ма бла го вре ме но, ди пло мат ским пу тем, оба ве шта ва ју јед на дру гу;
2) „пре во зник” – сва ко фи зич ко или прав но ли це ко је је ре ги

стро ва но на те ри то ри ји др жа ве јед не од стра на ко је у скла ду са за
ко но дав ством те др жа ве има пра во да оба вља ме ђу на род ни друм
ски пре воз пут ни ка или ства ри;

3) „друм ска мо тор на во зи ла” – ко јим пре во зник рас по ла же по 
осно ву вла сни штва или по дру гом за кон ском осно ву:

при пре во зу пут ни ка – ауто бус, од но сно друм ско мо тор но во
зи ло на ме ње но за пре воз пут ни ка с ви ше од де вет се ди шта, укљу
чу ју ћи и се ди ште во за ча и, евен ту ал но, с при ко ли цом за пре воз пр
тља га;

при пре во зу ства ри – те рет но во зи ло, те рет но во зи ло с при ко
ли цом, вуч но во зи ло или вуч но во зи ло с по лу при ко ли цом;

4) „ли ниј ски пре воз пут ни ка” – пре воз пут ни ка ауто бу сом ко
ји се оба вља пре ма ити не ре ру, ре ду во жње, це на ма и ста ни ца ма на 
ко ји ма пре во зник вр ши укр ца ва ње и ис кр ца ва ње пут ни ка, ко ји су 
уса гла ше ни из ме ђу над ле жних ор га на др жа ва стра на;

5) „ван ли ниј ски пре воз пут ни ка” – пре воз пут ни ка ауто бу сом 
ко ји ни је ли ниј ски пре воз пут ни ка;

6) „до зво ла” – ис пра ва ко ју из да ју над ле жни ор га ни др жа ва 
стра на и ко јом се до зво ља ва кре та ње друм ског мо тор ног во зи ла пре
во зни ка из др жа ве јед не стра не на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не;

7) „по себ на до зво ла” – ис пра ва ко ју из да ју од го ва ра ју ћи над
ле жни ор га ни др жа ва стра на ко јом се до зво ља ва кре та ње друм ског 
мо тор ног во зи ла ко је, с те ре том или без ње га, пре ла зи до зво ље не 
вред но сти осо вин ског оп те ре ће ња, нај ве ћу укуп ну ма су или ди
мен зи је, као и ис пра ва ко ју из да ју над ле жни ор га ни др жа ва стра на 
ко јом се до зво ља ва кре та ње друм ског мо тор ног во зи ла са опа сним 
те ре том на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не;

8) „ка бо та жа” – пре воз пут ни ка и ства ри ко ји оба вља ју пре
во зни ци из др жа ве јед не стра не из ме ђу два ме ста ко ја се на ла зе на 
те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не.

Члан 3.

1. Ка бо та жа ни је до зво ље на.
2. При ко ли це и по лу при ко ли це мо гу има ти ре ги стар ске та

бли це и озна ке дру гих др жа ва, ако те рет на во зи ла, вуч на во зи ла и 
ауто бу си има ју ре ги стар ске та бли це и озна ке др жа ва стра на.

Члан 4.

1. Ако ди мен зи је, ма са или осо вин ско оп те ре ће ње друм ског 
мо тор ног во зи ла (с те ре том или без ње га) пре во зни ка из др жа ве 

јед не стра не пре ла зе вред но сти ко је су утвр ђе не за ко но дав ством 
др жа ве дру ге стра не на чи јој се те ри то ри ји оба вља пре воз, пре во
зник је ду жан да прет ход но при ба ви по себ ну до зво лу ко ју из да је 
од го ва ра ју ћи над ле жни ор ган др жа ве те стра не.

2. Пре воз опа сног те ре та на те ри то ри ји др жа ва стра на оба вља 
се у скла ду са Европ ским спо ра зу мом о ме ђу на род ном друм ском 
тран спор ту опа сног те ре та од 30. сеп тем бра 1957. го ди не.

3. Ако је за оба вља ње пре во за опа сног те ре та у скла ду са 
Спо ра зу мом из ста ва 2. овог чла на или за ко но дав ством др жа ва 
стра на по треб на по себ на до зво ла, пре во зник из др жа ве јед не стра
не ду жан је да пре по чет ка оба вља ња пре во за при ба ви до зво лу од 
од го ва ра ју ћег над ле жног ор га на др жа ве дру ге стра не.

4. Ако је по себ ном до зво лом из ст. 1. и 3. овог чла на са гла сно 
за ко но дав ству др жа ве дру ге стра не пред ви ђе но кре та ње друм ског 
мо тор ног во зи ла од ре ђе ним ити не ре ром, пре воз се мо ра оба вља ти 
по том ити не ре ру.

Члан 5.

1. Пре во зни ци и по са де друм ских мо тор них во зи ла др жа ва 
стра на ду жни су да по шту ју за ко но дав ство, као и са о бра ћај не про
пи се др жа ве на чи јој те ри то ри ји се оба вља пре воз.

2. До зво ла и оста ли до ку мен ти ко ји су по треб ни у скла ду са 
овим спо ра зу мом мо ра ју се на ла зи ти код во за ча друм ског мо тор
ног во зи ла и по ка за ти на зах тев над ле жних ор га на.

3. Пре воз пут ни ка или ства ри на осно ву овог спо ра зу ма оба
вља се под усло вом оба ве зног оси гу ра ња од од го вор но сти вла сни
ка друм ских мо тор них во зи ла за ште ту на не ту тре ћим ли ци ма. Ово 
оси гу ра ње мо ра би ти оба вље но пре по чет ка пре во за.

Члан 6.

1. У слу ча ју да пре во зник из др жа ве јед не стра не по вре ди од
ред бе овог спо ра зу ма на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не, над ле
жни ор ган др жа ве те стра не оба ве шта ва о по вре ди над ле жни ор ган 
др жа ве стра не на чи јој те ри то ри ји је пре во зник ре ги стро ван. Над
ле жни ор га ни др жа ве стра не на чи јој те ри то ри ји је ре ги стро ва но 
друм ско мо тор но во зи ло, на зах тев дру ге стра не, пред у зи ма ју јед
ну од сле де ћих ме ра:

1) пи сме на опо ме на,
2) пи сме но упо зо ре ње да ће му у слу ча ју по но вље не по вре де, 

би ти од у зе та до зво ла за оба вља ње пре во за ко ја му је прет ход но из
да та или да ће му би ти из ре че на ме ра за бра не оба вља ња пре во за из 
чла на 1. став 1. овог спо ра зу ма,

3) од у зи ма ње, на пе ри од до 12 ме се ци, до зво ле прет ход но из
да те пре во зни ку,

4) об у ста вља ње из да ва ња но вих до зво ла за оба вља ње пре во за 
на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не,

5) из ри ца ње за бра не из тач ке 2) овог ста ва на пе ри од од три 
до 12 ме се ци.

2. Од ред бе овог чла на не ис кљу чу ју при ме ну санк ци ја ко је су 
пред ви ђе не за ко но дав ством др жа ве на чи јој те ри то ри ји је по вре да 
учи ње на про тив пре во зни ка и по са де друм ског мо тор ног во зи ла.

3. Над ле жни ор га ни др жа ва стра на оба ве шта ва ју је дан дру гог 
о ме ра ма пред у зе тим про тив пре во зни ка ко ји је по чи нио пре кр шај.

Члан 7.

1. При ли ком оба вља ња пре во за пут ни ка или ства ри на осно ву 
овог спо ра зу ма пре во зни ци из др жа ва стра на осло ба ђа ју се на ре
ци проч ној осно ви од пла ћа ња так си и да жби на ве за них за по се до
ва ње или ко ри шће ње друм ских мо тор них во зи ла, као и ко ри шће ње 
и одр жа ва ње пу те ва др жа ве дру ге стра не.

2. На ве де но осло бо ђе ње не од но си се на да жби не за ко ри шће
ње пу те ва, ауто пу те ва, мо сто ва и ту не ла на ко ји ма се на пла ћу је 
пу та ри на, ако се оне на пла ћу ју на не ди скри ми на ци о ној осно ви од 
пре во зни ка из др жа ве ка ко јед не та ко и дру ге стра не.

3. Над ле жни ор га ни др жа ва стра на оба ве шта ва ју је дан дру
гог о спи ску пу те ва на ко ји ма се на пла ћу ју так се или да жби не за 
ко ри шће ње пу те ва, ауто пу те ва, мо сто ва и ту не ла на ко ји ма се на
пла ћу је пу та ри на.
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4. При ли ком оба вља ња пре во за на осно ву овог спо ра зу ма во
зи ла ко ја се уво зе на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не ко ја вр ше 
ме ђу на род ни ли ниј ски пре воз ства ри, пр тља га и пут ни ка, као и 
ма те ри јал нотех нич ка сред ства, опре ма, го ри во, пре храм бе ни про
из во ди и дру ги пред ме ти ко ји су по треб ни за њи хо во уоби ча је но 
ко ри шће ње за вре ме пу то ва ња, у ме ђу ста ни ца ма или ко ји су на ба
вље ни у ино стран ству ра ди от кла ња ња оште ће ња (ква ра) на овим 
во зи ли ма осло ба ђа ју се од пла ћа ња уво зних ца ри на и да жби на у 
скла ду са ца рин ским за ко но дав ством стра на.

II. Пре воз пут ни ка

Члан 8.

1. Ли ниј ски пре воз пут ни ка оба вља се уз са гла сност над ле
жних ор га на др жа ва стра на.

2. Ли ниј ски пре воз пут ни ка из ме ђу др жа ва стра на или тран
зит ни ли ниј ски пре воз пут ни ка оба вља се на осно ву до зво ле ко ју 
из да ју над ле жни ор га ни др жа ва стра на за део ити не ре ра ко ји про
ла зи пре ко те ри то ри је њи хо ве др жа ве. До зво ла се из да је на пе ри од 
до пет го ди на.

3. Над ле жни ор га ни др жа ва стра на раз ме њу ју пред ло ге за ус
по ста вља ње ли ниј ског пре во за пут ни ка ко ји мо ра ју са др жа ти:

1) на зив пре во зни ка;
2) ити не рер;
3) ред во жње и це нов ник;
4) пла ни ра ни пе ри од и уче ста лост оба вља ња пре во за;
5) ста ни це на ко ји ма пре во зник оба вља укр ца ва ње и ис кр ца

ва ње пут ни ка, као и гра нич не пре ла зе др жа ва;
6) уго вор о ко о пе ра ци ји, ако услу гу пру жа не ко ли ко пре во зни ка.

Члан 9.

1. За оба вља ње ван ли ниј ског пре во за пут ни ка из ме ђу др жа
ва стра на, осим пре во за из чла на 10. овог спо ра зу ма, по треб на је 
до зво ла ко ју из да ју над ле жни ор га ни др жа ва стра на. Сва ком до зво
лом омо гу ћа ва се оба вља ње јед ног пре во за у од ла ску и по врат ку, 
ако у са мој до зво ли ни је дру га чи је пред ви ђе но.

2. Над ле жни ор га ни др жа ва стра на сва ке го ди не раз ме њу ју 
ме ђу соб но уса гла ше ни број обра за ца до зво ла за ван ли ниј ски пре
воз пут ни ка. На обра сци ма се мо ра на ла зи ти пот пис од го вор ног ли
ца и пе чат над ле жног ор га на ко ји је до зво лу из дао. До зво ле ко је су 
из да те то ком го ди не ва же за кључ но до 31. ја ну а ра на ред не го ди не.

Члан 10.

1. До зво ла из чла на 9. овог спо ра зу ма ни је по треб на за оба
вља ње ван ли ниј ског пре во за пут ни ка у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) ако се иста гру па пут ни ка пре во зи истим ауто бу сом то ком 
це ле во жње и при то ме:

– пу то ва ње по чи ње и за вр ша ва се на те ри то ри ји др жа ве стра
не у ко јој је ауто бус ре ги стро ван;

– пу то ва ње по чи ње на те ри то ри ји др жа ве стра не у ко јој је 
ауто бус ре ги стро ван, а за вр ша ва се на те ри то ри ји др жа ве дру ге 
стра не, под усло вом да ауто бус на пу шта те ри то ри ју др жа ве те дру
ге стра не без пут ни ка;

– ауто бус ула зи на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не без пут ни
ка да би пре у зео гру пу пут ни ка ко ју је тај пре во зник ра ни је од ве зао;

2) при ли ком оба вља ња ван ли ниј ског тран зит ног пре во за пут
ни ка;

3) при ли ком за ме не не ис прав ног ауто бу са дру гим ауто бу сом.
2. При ли ком оба вља ња пре во за из ста ва 1. тач. 1) и 2) овог 

чла на, во зач ауто бу са мо ра има ти до ку мент са спи ском пут ни ка са
чи њен пре ма по себ ном обра сцу ко ји су уса гла си ли над ле жни ор га
ни др жа ва стра на.

III. Пре воз ства ри

Члан 11.

1. Пре воз ства ри из ме ђу др жа ва стра на или тран зит ни пре воз 
ства ри пре ко њи хо вих те ри то ри ја оба вља се без до зво ла.

Пре воз ства ри за тре ће др жа ве и из тре ћих др жа ва оба вља се 
на осно ву до зво ла за тре ће др жа ве и из тре ћих др жа ва.

2. У слу ча ју пре ко ра че ња огра ни че ња те жи не и/или ди мен зи
ја ве за них за осо вин ско оп те ре ће ње, нај ве ћу до зво ље ну укуп ну ма
су или ди мен зи је ко ји су пред ви ђе ни на ци о нал ним за ко но дав ством 
др жа ве стра не до ма ћи на, пре во зник мо ра има ти по себ ну до зво лу 
ко ју је из дао од го ва ра ју ћи над ле жни ор ган др жа ве те стра не.

Члан 12.

До зво ле из чла на 11. овог спо ра зу ма ни су по треб не за:
1) пре воз оште ће них друм ских мо тор них во зи ла или во зи ла 

тех нич ке по мо ћи ко ја се ко ри сте за тран спорт друм ских мо тор них 
во зи ла тех нич ке по мо ћи;

2) пре воз по смрт них оста та ка пре ми ну лих;
3) пре воз по крет не имо ви не при ли ком се лид бе;
4) пре воз по штан ских по шиљ ки;
5) пре воз у не ко мер ци јал не свр хе умет нич ких де ла или пред

ме та на ме ње них за сај мо ве или из ло жбе;
6) пре воз у не ко мер ци јал не свр хе пред ме та, опре ме и жи во

ти ња за по зо ри шне, му зич ке, спорт ске или цир ку ске пред ста ве, 
сај мо ве или ма ни фе ста ци је, филм ске про јек ци је, као и опре ме за 
сни ма ње ра дио про гра ма или фил мо ва и те ле ви зиј ских про гра ма;

7) во жњу пра зног друм ског мо тор ног во зи ла по сла тог да за
ме ни во зи ло ко је се по ква ри ло у дру гој др жа ви, као и по врат ну во
жњу по сле по прав ке не ис прав ног друм ског мо тор ног во зи ла;

8) пре воз ме ди цин ске опре ме за пру жа ње по мо ћи у хит ним 
слу ча је ви ма, на ро чи то у слу ча ју еле мен тар них не по го да и ху ма ни
тар них ка та стро фа;

9) пре воз ства ри друм ским мо тор ним во зи лом чи ја нај ве ћа 
до зво ље на ма са, укљу чу ју ћи и при ко ли цу, не пре ла зи шест то на 
или чи ја но си вост за јед но с при ко ли цом не пре ла зи 3,5 то не;

10) пра зну во жњу но во на ба вље них друм ских мо тор них во зи
ла до крај њег од ре ди шта.

IV. За вр шне од ред бе

Члан 13.

1. У по гле ду гра нич не, ца рин ске, са ни тар нока ран тин ске и 
фи то са ни тар не ин спек циј ске кон тро ле при ме њу ју се од ред бе ме
ђу на род них уго во ра чи је су пот пи сни це др жа ве стра на. Пи та ња 
ко ја ни су ре гу ли са на овим уго во ри ма ре ша ва ју се у скла ду са за ко
но дав ством др жа ве на чи јој те ри то ри ји се оба вља кон тро ла.

2. Гра нич на, ца рин ска, са ни тар нока ран тин ска и фи то са ни
тар на кон тро ла при ли ком ли ниј ског пре во за пут ни ка ауто бу си ма, 
као и пре во за те шко обо ле лих ли ца, ла ко квар љи вих про из во да и 
жи во ти ња вр ши ће се при о ри тет но.

Члан 14.

Пи та ња ко ја ни су ре гу ли са на овим спо ра зу мом ни ти ме ђу на
род ним уго во ри ма чи је су пот пи сни це др жа ве обе ју стра на ре ша
ва ће се у скла ду с на ци о нал ним за ко но дав ством др жа ве сва ке од 
стра на пу тем ме ђу соб них кон сул та ци ја и пре го во ра.

Члан 15.

1) Ра ди спро во ђе ња од ре да ба овог спо ра зу ма и раз ма тра
ња пи та ња у ве зи са овим спо ра зу мом стра не обра зу ју за јед нич ку 
ко ми си ју са ста вље ну од пред став ни ка над ле жних ор га на, а, пре
ма по тре би, и пред став ни ка дру гих др жав них ор га на и удру же ња 
друм ских пре во зни ка др жа ва стра на.

2) За се да ња за јед нич ке ко ми си је одр жа ва ју се, пре ма по тре
би, на из ме нич но на те ри то ри ја ма др жа ва стра на.

Члан 16.

Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма мо гу се вр ши ти, на осно ву 
уза јам не са гла сно сти стра на, кроз по себ не про то ко ле ко ји чи не са
став ни део овог спо ра зу ма и сту па ју на сна гу у скла ду са од ред бом 
чла на 17. став 1. овог спо ра зу ма.
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Члан 17.

1. Овај спо ра зум сту па на сна гу на кон ис те ка 30 да на од да на 
при је ма по след њег пи са ног оба ве ште ња ди пло мат ским пу тем о то
ме да су стра не спро ве ле уну тра шње др жав не про це ду ре нео п ход
не за ње го во сту па ње на сна гу.

2. Овај спо ра зум за кљу чу је се на нео д ре ђе но вре ме и пре ста је 
да ва жи на кон ис те ка шест ме се ци од да на ка да јед на од стра на ди
пло мат ским пу тем при ми пи са но оба ве ште ње дру ге стра не о ње
ној на ме ри да га рас ки не.

Са чи ње но у Аста ни, 28. ав гу ста 2015. го ди не, у два ори ги нал
на при мер ка, сва ки на срп ском, ка за шком и ру ском је зи ку, при че
му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни.

У слу ча ју раз ли ка у ту ма че њу овог спо ра зу ма ме ро да ван је 
текст на ру ском је зи ку.

За Вла ду  
Ре пу бли ке Ср би је

Жељко Сертић, с.р.

За Вла ду  
Ре пу бли ке Ка зах стан
Асет Исекешев, с.р.

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

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

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

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

26
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Прото колa  
о из ме на ма и до пу на ма чла на 1 (а), чла на 14 (1)  

и чла на 14 (3) (б) Европ ског спо ра зу ма од 30. сеп тем бра 
1957. го ди не о ме ђу на род ном друм ском пре во зу опаснe 

ро бе (АДР)

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Прото колa о из ме на ма и 
до пу на ма чла на 1 (а), чла на 14 (1) и чла на 14 (3) (б) Европ ског спо
ра зу ма од 30. сеп тем бра 1957. го ди не о ме ђу на род ном друм ском 
пре во зу опаснe ро бе (АДР), ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре
пу бли ке Ср би је на седници Шестог ванредног заседања у 2016. го
дини, 24. фебруара 2016. године.

ПР број 34
У Бе о гра ду, 25. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Прото колa о из ме на ма и до пу на ма чла
на 1 (а), чла на 14 (1) и чла на 14 (3) (б) Европ ског спо
ра зу ма од 30. сеп тем бра 1957. го ди не о ме ђу на род ном 

друм ском пре во зу опаснe ро бе (АДР)

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о из ме на ма и до пу на ма чла на 1 (а), 

чла на 14 (1) и чла на 14 (3) (б) Европ ског спо ра зу ма од 30. сеп тем
бра 1957. го ди не о ме ђу на род ном друм ском пре во зу опа сне ро бе 
(АДР), са чи њен у Же не ви 28. ок то бра 1993. го ди не, у ори ги на лу на 
ен гле ском и фран цу ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма чла на 1 (а), чла на 14 

(1) и чла на 14 (3) (б) Европ ског спо ра зу ма од 30. сеп тем бра 1957. 
го ди не о ме ђу на род ном друм ском пре во зу опа сне ро бе (АДР), у 
ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и пре во ду на срп ски је зик гла си:

PRO TO COL AMEN DING AR TIC LE 1 (a), AR TIC LE 14 (1) AND 
AR TIC LE 14 (3) (b) OF THE EURO PEAN AGRE E MENT OF 30 

SEP TEM BER 1957 CON CER NING THE  
IN TER NA TI O NAL CAR RI A GE OF DAN GE RO US GO ODS  

BY ROAD (ADR)

THE PAR TI ES TO THE PRE SENT PRO TO COL,
HA VING CON SI DE RED the pro vi si ons of the Euro pean Agre

e ment con cer ning the In ter na ti o nal Car ri a ge of Dan ge ro us Go ods by 
Road (ADR), do ne at Ge ne va on 30 Sep tem ber 1957 (he re af ter re fer red 
to as „the Agre e ment”), re la ting to the de fi ni tion of the term „ve hic le” 
in Ar tic le 1 (a) and the pro ce du re for the amend ment of the an ne xes to 
the Agre e ment, no tably the pro vi sion of Ar tic le 14 (1) of the Agre e
ment;

NO TING in re spect of the pro ce du re for amend ment of the An ne
xes that the Con trac ting Par ti es to the Agre e ment ha ve been ex pe ri en
cing dif fi cul ti es in im ple men ting, wit hin the ti me li mits pro vi ded for by 
Ar tic le 14 (3) of the Agre e ment, tho se in ter nal me a su res that are re qu i
red for the pur po se of put ting the amend ments in to ef fect;

NO TING FURT HER the vi ews of the Wor king Party on the Tran
sport of Dan ge ro us Go ods of the In land Tran sport Com mit tee of the 
Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis sion for Euro pe and the pro po sals 
from the Go vern ments of Austria and Fran ce to amend the Agre e ment;

AGREE as fol lows:

Ar tic le 1 
Amend ment to Ar tic le 1 (a) of the Agre e ment

Ar tic le 1 (a) of the Agre e ment shall be amen ded to read as fol
lows:

„(a) The term „ve hic le” shall mean any mo tor ve hic le, ot her than 
a ve hic le be lon ging to or un der the or ders of the ar med for ces of a Con
trac ting Party, in ten ded for use on the road, be ing com ple te or in com
ple te, ha ving at le ast fo ur whe els and a ma xi mum de sign speed ex ce e
ding 25 km/h, and its tra i lers, with the ex cep ti on of ve hic les which run 
on ra ils and of agri cul tu ral and fo re stry trac tors and all mo bi le mac hi
nery.”

Ar tic le 2 
Amend ment to Ar tic le 14 (1) of the Agre e ment

Ar tic le 14, pa ra graph (1) of the Agre e ment shall be amen ded to 
read as fol lows: 

„1. In de pen dently of the re vi sion pro ce du re pro vi ded for in Ar
tic le 13, any Con trac ting Party may pro po se one or mo re amend ments 
to the An ne xes to this Agre e ment. To that end it shall tran smit the text 
the re of to the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons. The Sec re tary
Ge ne ral may al so pro po se amend ments to the An ne xes to this Agre e
ment for the pur po se of en su ring con cor dan ce bet we en tho se An ne xes 
and ot her in ter na ti o nal agre e ments con cer ning the car ri a ge of dan ge ro
us go ods. 

In ad di tion, he may pro po se amend ments to the An ne xes to this 
Agre e ment which ha ve been adop ted by the Wor king Party on the Tran
sport of Dan ge ro us Go ods of the In land Tran sport Com mit tee of the 
Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis sion for Euro pe, at the re qu est of the 
Wor king Party”.

Ar tic le 3 
Amend ment to Ar tic le 14 (3) of the Agre e ment

Ar tic le 14, pa ra graph (3) (b) of the Agre e ment shall be amen ded 
to read as fol lows: 

„b) The Con trac ting Party or, as may be the ca se, the Sec re tary
Ge ne ral, sub mit ting the pro po sed amend ment in ac cor dan ce with pa ra
graph 1 of this ar tic le may spe cify in the pro po sal, for the pur po se of 
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en try in to for ce of the amend ment, sho uld it be ac cep ted, a pe riod of 
mo re than three months du ra tion.”

Ar tic le 4 
Sig na tu re, ra ti fi ca tion, ac cep tan ce, ap pro val or ac ces sion

1. The Con trac ting Par ti es to the Agre e ment may be co me Con
trac ting Par ti es to this Pro to col:

(a) By sig ning it;
(b) By de po si ting an in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro

val fol lo wing sig na tu re su bject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val;
(c) By de po si ting an in stru ment of ac ces sion.
2. This Pro to col shall be open for sig na tu re at the Of fi ce of the 

Exe cu ti ve Sec re tary of the Eco no mic Com mis sion for Euro pe, Ge ne va, 
from 28 Oc to ber 1993 to 31 Ja nu ary 1994. 

Ar tic le 5 
De po si tary

In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce, ap pro val or ac ces sion 
shall be de po si ted with the Sec re taryGe ne ral of the Uni ted Na ti ons. 

Ar tic le 6 
En try in to For ce

This Pro to col shall en ter in to for ce one month af ter the da te on 
which all the Con trac ting Par ti es to the Agre e ment ha ve sig ned it wit
ho ut re ser va tion of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val or ha ve de po si
ted the ir in stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce, ap pro val or ac ces sion 
as the ca se may be.

Ar tic le 7

Any Sta te which be co mes a Party to the Agre e ment af ter the con
di ti ons of the en try in to for ce of this Pro to col ac cor ding to Ar tic le 6 
ha ve been met shall be con si de red as a Con trac ting Party to the Agre e
ment as amen ded by the Pro to col.

Ar tic le 8

The ori gi nal of this Pro to col of which the En glish and French 
texts are equ ally aut hen tic shall be de po si ted with the Sec re taryGe ne
ral of the Uni ted Na ti ons.

ПРО ТО КОЛ О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЧЛА НА 1 (а), 
ЧЛА НА 14 (1) И ЧЛА НА 14 (3) (б) ЕВРОП СКОГ  

СПО РА ЗУ МА ОД 30. СЕП ТЕМ БРА 1957. ГО ДИ НЕ  
О МЕ ЂУ НА РОД НОМ ДРУМ СКОМ ПРЕ ВО ЗУ ОПА СНЕ  

РО БЕ (АДР)

СТРА НЕ ОВОГ ПРО ТО КО ЛА,
РАЗ МО ТРИ ЛЕ су од ред бе Европ ског спо ра зу ма о ме ђу на род

ном друм ском пре во зу опа сне ро бе (АДР), пот пи са ног у Же не ви 
30. сеп тем бра 1957. го ди не (у да љем тек сту: Спо ра зум), ко ји се од
но си на де фи ни ци ју пој ма „во зи ло” у чла ну 1 (а) и по сту пак за из
ме ну анек са Спо ра зу ма, на ро чи то од ред бе чла на 14 (1);

КОН СТА ТУ ЈУ ЋИ да је по сту пак за из ме ну и до пу ну Анек са 
Спо ра зу ма при чи ња вао те шко ће у спро во ђе њу стра на ма уго вор ни
ца ма у по гле ду ро ко ва пред ви ђе них чла ном 14 (3) Спо ра зу ма, нео
п ход не су уну тра шње ме ре са ци љем сту па ња аманд ма на на сна гу;

КОН СТА ТУ ЈУ ЋИ ДА ЉЕ ста во ве Рад не гру пе о тран спор
ту опа сне ро бе Од бо ра за коп не ни тран спорт Еко ном ске ко ми си
је Ује ди ње них на ци ја за Евро пу, као и пред ло ге владa Аустри је и 
Фран цу ске о из ме на ма Спо ра зу ма;

СЛО ЖИ ЛЕ су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Аманд ман на члан 1 (а) Спо ра зу ма

Члан 1 (а) Спо ра зу ма ме ња се и гла си:
„(а) под „во зи ло” – сва ко мо тор но во зи ло, oсим во зи ла ко је 

при па да ору жа ним сна га ма Уго вор не стра не или је под њи хо вом 
ко ман дом, на ме ње но за упо тре бу на пу ту, ком плет но или не ком
плет но, ко је има нај ма ње че ти ри точ ка и мак си мал ну про јек то ва ну 

бр зи ну ве ћу од 25 km/h, и ње го ва при кључ на во зи ла, са из у зет ком 
во зи ла ко ја се кре ћу по ши на ма и по љо при вред них и шу мар ских 
трак то ра и свих по крет них рад них ма ши на.”

Члан 2. 
Аманд ман на члан 14 (1) Спо ра зу ма

Члан 14, став (1) Спо ра зу ма ме ња се и гла си:
„1. Не за ви сно од по ступ ка за ре ви зи ју пред ви ђе ног у чла ну 

13, сва ка стра на уго вор ни ца ће мо ћи пред ло жи ти је дан или ви ше 
аманд ма на на при ло ге овог спо ра зу ма. Она ће у ту свр ху до ста ви ти 
текст аманд ма на ге не рал ном се кре та ру Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја. Да би се по сти гла ускла ђе ност тих при ло га са дру гим ме ђу
на род ним спо ра зу ми ма о пре во зу опа сне ро бе, ге не рал ни се кре тар 
ће мо ћи та ко ђе пред ло жи ти аманд ма не на при ло ге ово га спо ра зу ма.

По ред то га, он мо же да пред ло жи аманд ма не на при ло ге овог 
Спо ра зу ма ко ји су усво је ни од стра не Рад не гру пе за тран спорт 
опа сне ро бе Од бо ра за коп не ни тран спорт Еко ном ске ко ми си је 
Ује ди ње них на ци ја за Евро пу, на зах тев Рад не гру пе.”

Члан 3. 
Аманд ман на члан 14 (3) Спо ра зу ма

Члан 14, став (3) (б) Спо ра зу ма ме ња се и гла си:
„(б) Стра на уго вор ни ца или, у скла ду са окол но сти ма, ге не

рал ни се кре тар, ко ји под но се пред лог аманд ма на у скла ду са ста
вом 1 овог чла на, мо гу од ре ди ти у пред ло гу и ду жи пе ри од од три 
ме се ца за сту па ње на сна гу аманд ма на, уко ли ко се он при хва ти.”

Члан 4. 
Пот пис, по твр ђи ва ње, при хва та ње, одо бре ње или при сту па ње

1. Стра не уго вор ни це Споразумa мо гу по ста ти Стра не уго
вор ни це овог про то ко ла:

(a) пот пи си ва њем;
(б) де по но ва њем ин стру мен та о по твр ђи ва њу, при хва та њу 

или одо бре њу уз пот пис ко ји под ле же по твр ђи ва њу, при хва та њу 
или одо бре њу;

(в) де по но ва њем ин стру мен та о при сту па њу.
2. Овај про то кол је отво рен за пот пи си ва ње у кан це ла ри ји из

вр шног се кре та ра Еко ном ске ко ми си је за Евро пу у Же не ви, по чев 
од 28. ок то бра 1993. до 31. ја ну а ра 1994.

Члан 5. 
Де по зи тар

Ин стру мен ти о по твр ђи ва њу, при хва та њу, одо бре њу или при
сту па њу де по ну ју се код ге не рал ног се кре та ра Ор га ни за ци је Ује
ди ње них на ци ја.

Члан 6. 
Сту па ње на сна гу

Овај про то кол сту па на сна гу ме сец да на од да на ка да све 
стра не уго вор ни це бу ду пот пи са ле без ре зер ве ин стру мен те о по
твр ђи ва њу, при хва та њу, одо бре њу или при сту па њу, од но сно де по
но ва ле сво је ин стру мен те о по твр ђи ва њу, при хва та њу, одо бре њу 
или при сту па њу, у скла ду са окол но сти ма.

Члан 7.

Сва ка др жа ва ко ја по ста је пот пи сни ца Спо ра зу ма на кон сту
па ња на сна гу овог про то ко ла, са гла сно чла ну 6, сма тра ће се као 
стра на уго вор ни ца Спо ра зу ма из ме ње ног и до пу ње ног про то ко лом.

Члан 8.

Ори ги нал овог про то ко ла чи ји су ен гле ски и фран цу ски текст 
под јед на ко из вор ни, би ће де по но ва ни код ге не рал ног се кре та ра 
Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја.

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је  
о уза јам ној за шти ти ин те лек ту ал не сво ји не то ком  

би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти ин
те лек ту ал не сво ји не то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње, ко ји 
је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Шестог 
ванредног заседања у 2016. години, 24. фебруара 2016. године.

ПР број 35
У Бе о гра ду, 25. фебруара 2016. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти 

ин те лек ту ал не сво ји не то ком би ла те рал не  
вој нотех нич ке са рад ње

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

де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти ин те лек ту ал не сво ји не то
ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње, ко ји је пот пи сан у Мо скви, 
27. ок то бра 2015. го ди не, у ори ги на лу на срп ском и ру ском је зи ку.

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

СПОРАЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ РУ СКЕ 
ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ О УЗА ЈАМ НОЈ ЗА ШТИ ТИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ
НЕ СВО ЈИ НЕ ТО КОМ БИ ЛА ТЕ РАЛ НЕ ВОЈ НОТЕХ НИЧ КЕ 

СА РАД ЊЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру ске Фе де ра ци је, у да љем 
тек сту: Стра не,

– по твр ђу ју ћи на ме ре да ја ча ју при ја тељ ске од но се из ме ђу 
две др жа ве;

– ру ко во де ћи се Спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о вој нотех нич кој са рад њи, ко ји је пот
пи сан 16. ок то бра 2014. го ди не;

– у же љи да до при не су бо љем уза јам ном раз у ме ва њу и са
рад њи у сфе ри за шти те ин те лек ту ал не сво ји не то ком билатерaлне 
вој нотех нич ке са рад ње;

– из ра жа ва ју ћи сво ју за ин те ре со ва ност за по тре бу ускла ђи
ва ња на по ра Стра на и пред у зи ма ња ефи ка сних ме ра спречавањa 
и сузб ијањa по вре де пра ва при ко ри шће њу ин те лек ту ал не сво ји не 
то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње;

– ба зи ра ју ћи се на прин ци пи ма јед на ко сти и уза јам не ко ри сти,
до го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Де фи ни ци је

Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овом спо ра зу му има ју сле де ће зна
че ње:

„по слов не по вер љи ве ин фор ма ци је” – ин ду стриј ски, тех нич
ки и на уч нотех нич ки по да ци, ко ји има ју ствар ну или по тен ци јал ну 

ко мер ци јал ну вред ност због то га што су не по зна ти тре ћим ли ци ма 
и ко ји ма тре ћа ли ца не ма ју сло бо дан при ступ на за кон ској осно ви 
и пре ма ко ји ма ли це ко је их по се ду је пред у зи ма ме ре за шти те њи
хо ве по вер љи во сти; 

„ин те лек ту ал на сво ји на” – под ра зу ме ва се у зна че њу на ве де ном 
у чла ну 2. Кон вен ци је о осни ва њу Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек
ту ал ну сво ји ну, ко ја је пот пи са на у Сток хол му 14. ју ла 1967. го ди не;

„прет ход на ин те лек ту ал на сво ји на” – ин те лек ту ал на сво ји на 
ко ја при па да др жа ви јед не од Стра на и/или уче сни ци ма уго во ра, 
ко ја је на ста ла пре и ван окви ра би ла те рал не вој нотех нич ке са рад
ње, чи је је ко ри шће ње нео п ход но за ре а ли за ци ју уго во ра ко ји се 
за кљу чу ју то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње; 

„ст еч ена и нт еле кт уа лна св ој ина” – и нт еле кт уа лна св ој ина 
к оја н аст аје при и зв ођ ењу з аје дни чке д ела тн ости т оком б ил ат ера
лне во јноте хни чке с ара дње;

„уче сни ци уго во ра” – прав на ли ца др жа ва Стра на, ко ја су 
у скла ду са за ко но дав ством сво је др жа ве овла шће на да оба вља ју 
спољ но тр го вин ску де лат ност ко ја се од но си на ро бу вој не на ме не. 

Члан 2. 
Циљ 

Циљ овог спо ра зу ма је обез бе ђе ње за шти те ин те лек ту ал не сво
ји не од стра не Стра на то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње у 
скла ду са за ко но дав ством др жа ва Стра на, као и у скла ду са ме ђу
на род ним уго во ри ма ко ји чи не део прав ног си сте ма др жа ва Стра на. 

Од ред бе овог спо ра зу ма не при ме њу ју се на пра ва и оба ве зе 
ко је су на ста ле на осно ву уго во ра ко ји су за кљу че ни пре сту па ња 
на сна гу овог спо ра зу ма.

Члан 3. 
Овла шће ни ор га ни

Овла шће ни ор га ни Стра на за спро во ђе ње овог спо ра зу ма су: 
– са срп ске стра не – Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је,
– са ру ске стра не – Фе де рал на слу жба за ин те лек ту ал ну сво

ји ну за јед но са Ми ни стар ством од бра не Ру ске Фе де ра ци је. 
У слу ча ју пре да је овла шће ња за спро во ђе ње овог спо ра зу ма 

дру гим овла шће ним ор га ни ма или про ме не на зи ва овла шће них ор
га на, Стра не ће о то ме оба ве сти ти јед на дру гу ди пло мат ским пу тем. 

Члан 4. 
Са рад ња Стра на

Са рад ња Стра на у обла сти за шти те ин те лек ту ал не сво ји не у 
то ку спро во ђе ња овог спо ра зу ма оства ру је се пу тем: 

– уса гла ша ва ња пи та ња у ве зи са за шти том ин те лек ту ал не 
сво ји не; 

– пред у зи ма ња ме ра спре ча ва ња и су зби ја ња по вре де пра ва 
ко ја се од но се на ин те лек ту ал ну сво ји ну; 

– раз ме не ис ку ста ва и ин фор ма ци ја по пи та њи ма прав не за
шти те ин те лек ту ал не сво ји не, као и у окви ру ме ђу на род не са рад
ње др жа ва Стра на; 

– ста вља ња на рас по ла га ње, на зах тев јед не Стра не, нор ма
тив них прав них ака та др жа ве дру ге Стра не, ко ји ма се про пи су ју 
пи та ња ко ри шће ња и за шти те ин те лек ту ал не сво ји не; 

– спро во ђе ња дру гих об ли ка са рад ње, ко је Стра не уса гла се. 

Члан 5. 
Уго во ри

У уго во ри ма ко ји се за кљу чу ју то ком би ла те рал не вој нотех
нич ке са рад ње, уче сни ци уго во ра пред ви ђа ју од ред бе, ко је се од
но се на: 

– рас по де лу пра ва на сте че ну ин те лек ту ал ну сво ји ну и при
хо да од ње ног ко ри шће ња, узи ма ју ћи у об зир до при нос сва ке од 
Стра на и/или уче сни ка уго во ра;

– оба ве зе у по гле ду обез бе ђи ва ња за шти те прет ход не и сте че
не ин те лек ту ал не сво ји не;

– усло ве и по сту пак ко ри шће ња и пре но ше ња ин те лек ту ал
не сво ји не на те ри то ри ја ма др жа ва Стра на, као и на те ри то ри ја ма 
тре ћих др жа ва;
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– пра ва сва ке од Стра на и/или уче сни ка уго во ра на ко ри шће
ње и пре но ше ње по слов них по вер љи вих ин фор ма ци ја и њи хо ве 
оба ве зе у по гле ду њи хо ве за шти те; 

– по сту пак на кна де ште те услед нео вла шће ног ко ри шће ња ин
те лек ту ал не сво ји не, као и по слов них по вер љи вих ин фор ма ци ја;

– по сту пак ре ша ва ња спо ро ва и не су гла си ца ко је се од но се на 
ин те лек ту ал ну сво ји ну;

– усло ве и по сту пак пре но ше ња, раз ме не и об ја вљи ва ња по
да та ка о прет ход ној и сте че ној ин те лек ту ал ној сво ји ни.

Члан 6. 
Прет ход на ин те лек ту ал на сво ји на

Оства ри ва ње за јед нич ке де лат но сти то ком би ла те рал не вој
нотех нич ке са рад ње не ути че на пра ва Стра на и/или уче сни ка 
уго во ра на прет ход ну ин те лек ту ал ну сво ји ну. 

Прет ход на ин те лек ту ал на сво ји на мо же да бу де до при нос 
сва ке од Стра на и/или уче сни ка уго во ра у за јед нич кој де лат но сти 
то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње. 

Пре да ја и ко ри шће ње прет ход не ин те лек ту ал не сво ји не вр
ши ће се тек на кон што но си лац та кве прет ход не ин те лек ту ал не 
сво ји не обез бе ди ње ну за шти ту на те ри то ри ји др жа ве на ко јој ће 
се иста ко ри сти ти и/или на на чин и под усло ви ма опре де ље ним од 
стра не уче сни ка уго во ра у уго во ри ма ко ји се за кљу чу ју то ком би
ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње.

Члан 7. 
Сте че на ин те лек ту ал на сво ји на

Стра не и/или уче сни ци уго во ра за јед нич ким до го во ром до но
се од лу ку о об ли ку за шти те ре зул та та на ста лих при из во ђе њу за јед
нич ке де лат но сти то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње укљу
чу ју ћи њи хо ву за шти ту као по слов них по вер љи вих ин фор ма ци ја. 

Стра не и/или уче сни ци уго во ра пред у зи ма ју ме ре ко ји ма се 
спре ча ва от кри ва ње ин фор ма ци ја о на ве де ним ре зул та ти ма до до
но ше ња од лу ке о об ли ку њи хо ве за шти те. 

При ли ком од ре ђи ва ња ре до сле да под но ше ња зах те ва за из да ва
ње па те на та Стра не и/ или уче сни ци уго во ра ру ко во де се сле де ћим:

– зах те ви за из да ва ње па те на та за ре зул та те ко ји мо гу би ти за
шти ће ни, а ко ји су на ста ли на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, пр вен
стве но се пoдносе За во ду за ин те лек ту ал ну сво ји ну Ре пу бли ке Ср би је; 

– зах те ви за из да ва ње па те на та за ре зул та те ко ји мо гу би ти 
за шти ће ни, а ко ји су на ста ли на те ри то ри ји Ру ске Фе де ра ци је, пр
вен стве но се под но се фе де рал ном ор га ну из вр шне вла сти за ин те
лек ту ал ну сво ји ну Ру ске Фе де ра ци је.

У слу ча ју ства ра ња ин те лек ту ал не сво ји не, ко ја са др жи ин
фор ма ци је ко је се у скла ду са за ко но дав ством др жа ве јед не од 
Стра на сма тра ју тај ним по да ци ма, Стра не и/или уче сни ци уго во ра 
одр жа ва ју кон сул та ци је по пи та њу ње не прав не за шти те. 

Рас по де ла пра ва на сте че ну ин те лек ту ал ну сво ји ну, као и 
при хо да од ко ри шће ња сте че не ин те лек ту ал не сво ји не се вр ши 
узи ма ју ћи у об зир доприносe Стра на и/или уче сни ка уго во ра у за
јед нич кој де лат но сти то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње, 
укљу чу ју ћи и прет ход ну ин те лек ту ал ну сво ји ну. 

Члан 8. 
Ме ре за шти те ин те лек ту ал не сво ји не

Стра не при зна ју да ро ба вој не на ме не ко ја се ства ра, ко ри сти 
или пре да је то ком би ла те рал не вој нотех нич ке са рад ње, мо же да 
бу де ин те лек ту ал на сво ји на и/или са др жи ин те лек ту ал ну сво ји ну 
ко ја при па да др жа ва ма Стра на и/или уче сни ци ма уго во ра. 

Сва ка од Стра на у скла ду са за ко но дав ством сво је др жа ве, као 
и ме ђу на род ним уго во ри ма ко ји чи не део прав ног си сте ма др жа ва 
Стра на, пред у зи ма нео п ход не ме ре у ци љу спре ча ва ња и/или су зби
ја ња ва ну го вор ног ко ри шће ња ро бе вој не на ме не, ко ја пред ста вља 
ин те лек ту ал ну сво ји ну и/или са др жи ин те лек ту ал ну сво ји ну ко ја 
при па да др жа ви дру ге Стра не и/или уче сни ци ма уго во ра ове др жа ве.

Ни јед на од Стра на ни ти уче сни ци уго во ра не ће пре да ти би ло 
ко јој тре ћој др жа ви, ње ним прав ним и/или фи зич ким ли ци ма, ме
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, као ни би ло ком тре ћем ли цу, објек те 

ин те лек ту ал не сво ји не, пра ва ко ја при па да ју др жа ви дру ге Стра не 
и/или уче сни ци ма уго во ра те др жа ве, ни ти ће пре не ти пра во ко ри
шће ња ин те лек ту ал не сво ји не ко је при па да др жа ви дру ге стра не 
и/или уче сни ци ма уго во ра те др жа ве, без прет ход не пи са не са гла
сно сти те дру ге Стра не.

Ни јед на од Стра на ни ти уче сни ци уго во ра др жа ве те Стра не, 
без пи са не са гла сно сти дру ге Стра не, не ће оба вља ти мо дер ни за
ци ју ро бе вој не на ме не ко ја ће се ис по ру чи ва ти то ком би ла те рал
не вој нотех нич ке са рад ње, укљу чу ју ћи за по тре бе тре ћих др жа ва, 
њи хо вих прав них и фи зич ких ли ца, ме ђу на род не ор га ни за ци је, као 
ни у ин те ре си ма би ло ког тре ћег ли ца, уко ли ко је то ком та кве мо
дер ни за ци је пред ви ђе но ко ри шће ње ин те лек ту ал не сво ји не ко је 
при па да др жа ви дру ге Стра не и/или уче сни ци ма уго во ра те др жа ве. 

Члан 9. 
По слов не по вер љи ве ин фор ма ци је

Ин фор ма ци је, ко је Стра на ко ја их усту па и/или уче сник уго
во ра др жа ве те Стра не, при зна ју као по слов не по вер љи ве ин фор
ма ци је, ауто мат ски као та кве сма тра и шти ти Стра на ко ја их при ма 
и/или уче сни ци уго во ра др жа ве те Стра не. 

Ко ри шће ње по слов них по вер љи вих ин фор ма ци ја вр ши се у 
скла ду са за ко но дав ством др жа ва Стра на. Стра на ко ја је до би ла та
кве ин фор ма ци је шти ти их на ни воу ко ји ни је ни жи од сте пе на за
шти те Стра не ко ја усту па та кве по дат ке. 

Пре но ше ње и ко ри шће ње по слов них по вер љи вих ин фор ма
ци ја вр ши се тек на кон што је Стра на ко ја их при ма пред у зе ла од
го ва ра ју ће ме ре њи хо ве за шти те. 

По слов не по вер љи ве ин фор ма ци је се не от кри ва ју и не усту
па ју тре ћој др жа ви, ње ним прав ним и/или фи зич ким ли ци ма, ме
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, као ни би ло ком тре ћем ли цу без 
прет ход не пи са не са гла сно сти Стра не о чи јим се по слов ним по
вер љи вим ин фор ма ци ја ма ра ди.

Ин фор ма ци је ко је за јед но до би ју Стра не и/или уче сни ци уго
во ра де фи ни са ће се као по слов не по вер љи ве ин фор ма ци је уз уза
јам ну са гла сност Стра на и/или уче сни ка уго во ра. 

На чин уза јам ног усту па ња и за шти те по да та ка ко ји чи не тај
не по дат ке др жа ва Стра на де фи ни сан је Спо ра зу мом из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти 
тај них по да та ка, ко ји је пот пи сан 16. ок то бра 2014. го ди не.

Члан 10. 
Спро во ђе ње Спо ра зу ма

Овла шће ни ор га ни Стра на:
– из ра ђу ју ме ха ни зам спро во ђе ња овог спо ра зу ма и кон тро

ле над ње го вим спро во ђе њем, укљу чу ју ћи мо ни то ринг спро во ђе
ња овог спо ра зу ма, као и пре ко по се та пред став ни ка овла шће них 
ор га на Стра на ра ди вр ше ња кон тро ле над ис пу ња ва њем оба ве за 
Стра на ко је се од но се на за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не;

– фор ми ра ју, по по тре би, за јед нич ку ко ми си ју (рад ну гру пу) ко
ја ко ор ди ни ра де лат ност уче сни ка уго во ра, раз ма тра и при пре ма пре
по ру ке за ре гу ли са ње спо ро ва и не су гла си ца из ме ђу уче сни ка уго во
ра, при ку пља и об ра ђу је ин фор ма ци је ко је се од но се на спро во ђе ње 
овог спо ра зу ма, при пре ма пред ло ге за спро во ђе ње овог спо ра зу ма; 

– раз ра ђу ју и утвр ђу ју пре по ру ке за прав ну за шти ту и за шти
ту ин те лек ту ал не сво ји не;

– одр жа ва ју кон сул та ци је у ци љу ре гу ли са ња не су гла си ца и 
спо ро ва ме ђу уче сни ци ма уго во ра на ста лих у ве зи са ин те лек ту ал
ном сво ји ном, укљу чу ју ћи и пи та ња на кна де ште те, ко ја је при чи
ње на ње ним не за ко ни тим ко ри шће њем; 

– оства ру ју дру ге об ли ке са рад ње ко је Стра не уса гла се. 

Члан 11. 
Ре ша ва ње спо ро ва и не су гла си ца

Спо ро ве и не су гла си це ко ји на ста ну то ком би ла те рал не вој
нотех нич ке са рад ње, а од но се се на ин те лек ту ал ну сво ји ну, ре ша
ва ће уче сни ци уго во ра пу тем уза јам них кон сул та ци ја и пре го во ра 
у скла ду са уго во ри ма ко је су они за кљу чи ли.

У слу ча ју да уче сни ци уго во ра не ре ше спо ро ве и не су гла
си це са мо стал но, ан га жо ва ће за ре ша ва ње спо ро ва и не су гла си ца 



Страна 38 – Број 4 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. фебруар 2016.

за јед нич ку ко ми си ју (рад ну гру пу), ко ја се фор ми ра у скла ду са 
чла ном 10. овог спо ра зу ма, или овла шће не ор га не Стра на или ће 
ре ша ва ти на ста ле спо ро ве и не су гла си це на дру ге на чи не пред ви
ђе не уго во ри ма ко је су они за кљу чи ли. 

Спо ро ви и не су гла си це ме ђу Стра на ма, ко ји на ста ју у ве зи са 
при ме ном и ту ма че њем овог спо ра зу ма, ре ша ва ће се пу тем кон сул
та ци ја и пре го во ра из ме ђу овла шће них ор га на Стра на. 

У слу ча ју да спо ро ве и не су гла си це не мо гу да ре ше овла шће
ни ор га ни Стра на, они се ре ша ва ју пу тем оба вља ња кон сул та ци ја и 
пре го во ра из ме ђу Стра на. 

Члан 12. 
Из ме не

У овај спо ра зум, уз уза јам ну пи са ну са гла сност Стра на, мо гу 
да се уне су из ме не ко је сту па ју на сна гу на на чин пред ви ђен чла
ном 13. овог спо ра зу ма. 

Члан 13. 
Сту па ње на сна гу и пре ста нак ва же ња

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма, ди пло мат
ским пу тем, по след њег пи са ног оба ве ште ња о то ме да су Стра не 

ис пу ни ле уну тар др жав не про це ду ре нео п ход не за сту па ње на сна
гу овог спо ра зу ма. 

Овај спо ра зум се за кљу чу је на пе ри од од пет го ди на и ауто
мат ски се про ду жа ва на на ред них пет го ди на, осим ако јед на од 
Стра на у пи са ној фор ми, не оба ве сти ди пло мат ским пу тем дру гу 
Стра ну, нај ка сни је шест ме се ци пре ис те ка од го ва ра ју ћег пе ри о да 
ва же ња овог спо ра зу ма, о сво јој на ме ри да пре ки не ње го во ва же ње.

У слу ча ју пре стан ка ва же ња овог спо ра зу ма, на сна зи ће 
оста ти оба ве зе пред ви ђе не чл. 8. и 9. овог спо ра зу ма, осим уко ли ко 
се Стра не не до го во ре не што дру го.

Са чи ње но у Мо скви, 27. ок то бра 2015. го ди не у два при мер
ка, сва ки на срп ском и ру ском је зи ку, при че му оба тек ста има ју 
јед на ку прав ну сна гу. 

За Вла ду 
Ре пу бли ке Ср би је

Братислав Гашић, с.р.

За Вла ду 
Ру ске Фе де ра ци је

Григориј Ивлијев, с.р.

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

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

ПРАВО НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ

www.slglasnik.com

У књизи је објашњена правна природа права на 
суђење у разумном року, веза овог права са дру-
гим 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 критерију-
ми које је Европски суд за људска права изградио 
у вези са правом на суђење у разумном року, а из-
ложене 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.

Књига се бави проблематиком организованог кри-
миналитета, 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 ка-
рактеристике тог облика криминалитета, уз анализу 
општих кривичноправних проблема организованог 
криминалитета и кривичних дела која најчешће 
спадају у тај облик криминалитета, те 2) анализи-
рање кривичнопроцесних механизама и то пре све-
га у области доказног права, у односу на организо-
вани криминалитет.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВA ИЗДАЊА ПРАВНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

друго измењено и допуњено 
издање, 2015.

Славољуб Царић
друго измењено и допуњено 

издање, 2015.

Милан Шкулић

Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА

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

1.870,00 
РСД

825,00 
РСД
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