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привреднекомореуБеограду
Број 8924
Вербална нота
Министарство спољних послова Републике Србије изражава
своје поштовање Амбасади Савезне Републике Немачке и, у вези
са њеном нотом број 111/2015 од 21. августа 2015. године, има част
да обавести да је Влада Републике Србије сагласна са предлогом
Владе Савезне Републике Немачке да се, у складу са добрим од
носима наших двеју земаља и у намери да се унапреде економски
односи, а посебно сарадња двеју земаља у области трговине и ин
дустрије, пре свега у области малих и средњих предузећа, склопи
споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Репу
блике Немачке о оснивању Немачкосрпске привредне коморе у
Београду, чији текст гласи као што следи:
„Амбасада Савезне Републике Немачке има част да Мини
старству спољних послова Републике Србије, у складу са добрим
односима наших двеју земаља и у намери да се унапреде економ
ски односи, а посебно сарадња двеју земаља у области трговине и
индустрије, пре свега у области малих и средњих предузећа, пред
ложи склапање споразума између Владе Савезне Републике Не
мачке и Владе Републике Србије о оснивању Немачкосрпске при
вредне коморе у Београду, чији текст треба да гласи као што следи:
1. У складу са горе наведеним, а у циљу унапређења економ
ске сарадње двеју земаља, Влада Савезне Републике Немачке и
Влада Републике Србије су постигле споразум о оснивању била
тералне Немачкосрпске привредне коморе (у даљем тексту: При
вредна комора) у Београду у складу са законодавством Републике
Србије. Немачкосрпска привредна комора, чији чланови могу би
ти немачка и српска привредна друштва, је правно лице и призната
је од стране Удружења немачких индустријскопривредних комора
(у даљем тексту: ДИХК). Званични назив коморе ће бити „Немач
косрпска привредна комора”.
2. Сврха оснивања Привредне коморе је унапређење трго
винских и економских односа између привредних друштава, орга
низација и предузетника Републике Србије и Савезне Републике
Немачке. Она се залаже за интересе привреде обеју земаља и уна
пређује пословне активности у оба правца. Делатност Привредне
коморе није усмерена на стицање добити. За пружене услуге При
вредна комора може наплаћивати накнаде ради покривања тро
шкова.

3. Привредна комора се уписује у Регистар комора Републи
ке Србије. Седиште Привредне коморе је Београд. Према важећем
законодавству Републике Србије она може оснивати и имати своје
подружнице на територији Републике Србије.
4. Привредна комора ће се финансирати од чланарина, дота
ције Савезног министарства привреде и енергетике Савезне Репу
блике Немачке, донација и других прихода који су дозвољени у
складу са важећим законодавством Републике Србије. Плаћања,
која Савезна Република Немачка непосредно или посредно врши у
корист Привредне коморе ради покривања трошкова, су ослобође
на од директних пореза. Привредна комора има право да, у складу
са националним законодавством, отвори банкарске рачуне у Ре
публици Србији, као и у Савезној Републици Немачкој. Дотације
Савезне Републике Немачке, које се преко ДИХК додељују При
вредној комори за финансирање, могу се у свако доба слободно и
без ограничења уплаћивати на рачуне које Привредна комора има
у Републици Србији.
5. Лица, која се у договору са ДИХК или по његовом налогу у
сврху назначену под бројем 2. запошљавају у Привредној комори, као
и чланови њихових породица, тј. њихови брачни или животни парт
нери и малолетна деца или деца која се налазе на школовању, нису
чланови дипломатских или конзуларних представништава Савезне
Републике Немачке у Републици Србији. Ова лица не уживају приви
легије и имунитете који се признају особљу таквих представништава.
6. Надлежни органи Републике Србије одобравају лицима
наведеним под бројем 5. по повлашћеним условима боравишни
статус, у складу са правним и другим прописима. Боравишни ста
тус подразумева право на вишекратни улазак и излазак за време
његовог рока важења. Боравишни статус се по први пут одобра
ва максимално на пет година и може да буде продужен, у складу
са националним законодавством. Пре уласка у Републику Србију
ради ступања на дужност потребно је да се у дипломатском или
конзуларном представништву Републике Србије поднесе захтев за
одобрење боравишног статуса у облику визе. Захтеви за продуже
ње рока важења могу се подносити у Републици Србији.
7. Лицима наведеним под бројем 5. за обављање делатности у
Привредној комори није потребна дозвола за рад.
8. Број запослених у Привредној комори треба да буде у аде
кватној сразмери са сврхом чијем испуњењу служи оснивање При
вредне коморе.
9. Порески третман зарада, плата и сличних примања лица за
послених у Привредној комори утврђује се у складу са одредбама
односних споразума који важе између Савезне Републике Немач
ке и Републике Србије и који се односе на избегавање двоструког
опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, као и у
складу са важећим законима и другим прописима.
10. У складу са важећим законодавством, Влада Републике
Србије одобрава лицима која су по налогу ДИХК запослена у При
вредној комори у сврху назначену под бројем 2., као и члановима
њихових породица, назначених под бројем 5., да се њихове селид
бене ствари, које се увозе на територију Републике Србије у року
од 12 месеци након пресељења, приликом увоза и поновног извоза
са истим дејством ослобађају од плаћања царина и дажбина.
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11. Овај споразум се закључује на неодређено време; он може би
ти отказан у писаној форми дипломатским путем у свако доба од једне
од уговорних страна, уз придржавање отказног рока од једне године.
12. Овај споразум не утиче на билатералне споразуме који важе
у односу између Савезне Републике Немачке и Републике Србије.
13. Овај споразум се склапа на немачком и српском језику,
при чему су оба текста подједнако веродостојна.
Уколико је Влада Републике Србије сагласна са предлогом
Владе Савезне Републике Немачке, ова вербална нота и одговор на
ову ноту којом Министарство спољних послова Републике Србије
изражава сагласност Владе Републике Србије, чиниће споразум из
међу Владе Савезне Републике Немачке и Владе Републике Србије
који ће ступити на снагу датумом вербалне ноте у одговору.
Амбасада Савезне Републике Немачке користи и ову прилику
да Министарству спољних послова Републике Србије понови из
разе свог особитог поштовања.”
Министарство спољних послова Републике Србије обавешта
ва да је Влада Републике Србије сагласна са предлогом Владе Саве
зне Републике Немачке да ова вербална нота и вербална нота Амба
саде Савезне Републике Немачке број 111/2015 од 21. августа 2015.
године чине Споразум између Владе Републике Србије и Владе Са
везне Републике Немачке о оснивању Немачко-српске привредне
коморе у Београду, који ће ступити на снагу датумом ове вербалне
ноте Министарства спољних послова Републике Србије.
Министарство спољних послова Републике Србије користи и
ову прилику да Амбасади Савезне Републике Немачке понови из
разе свог високог уважавања.
Београд, 3. март 2016. године
Gz.: Wi 404.00
Note Nr.: 111/2015
Verbalnote
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Mi
nisterium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Serbien im Ein
klang mit den guten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und
in der Absicht, die wirtschaftlichen Beziehungen und insbesondere die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Handels und der Industrie zwischen
beiden Ländern, vor allem im Bereich der klein- und mittelständischen Un
ternehmen, zu fördern, den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Repu
blik Serbien über die Gründung einer Deutsch-Serbischen Wirtschaftskam
mer in Belgrad vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:
1. Mit dem Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen be
iden Ländern wie vorgenannt zu unterstützen, vereinbaren die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Republik Serbien
die Gründung einer bilateralen Deutsch-Serbischen Wirtschaftskammer
(im Folgenden: Wirtschaftskammer) in Belgrad nach den Bestimmungen
des serbischen Rechts. Die Deutsch-Serbische Wirtschaftskammer, deren
Mitglieder deutsche und serbische Unternehmen sein können, ist eine ju
ristische Person und wird vom Deutschen Industrie- und Handelskam
mertag e.V. (im Folgenden: DIHK) anerkannt. Sie wird die offizielle Be
zeichnung „Deutsch-Serbische Wirtschaftskammer“ tragen.
2. Zweck der Gründung der Wirtschaftskammer ist die Förderung
der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Unternehmen, Orga
nisationen und Gewerbetreibenden der Republik Serbien und der Bunde
srepublik Deutschland. Sie setzt sich für die Interessen der Wirtschaft be
ider Länder ein und fördert den Wirtschaftsverkehr in beide Richtungen.
Die Wirtschaftskammer verfolgt keine Gewinnerzielungszwecke. Sie
kann für ihre Dienstleistungen Entgelte zur Deckung der Kosten erheben.
3. Die Wirtschaftskammer wird im Kammerregister der Republik
Serbien eingetragen. Der Sitz der Wirtschaftskammer ist Belgrad. Sie
kann nach geltendem serbischem Recht weitere Außenstellen im Hohe
itsgebiet der Republik Serbien einrichten und unterhalten.
4. Die Wirtschaftskammer wird sich über Mitgliedsbeiträge,
die Zuwendung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
der Bundesrepublik Deutschland, Spenden und andere Einnahmen,
die durch das geltende serbische Recht zugelassen sind, finanzieren.
Zahlungen, die unmittelbar oder mittelbar von der Bundesrepublik
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Deutschland an die Wirtschaftskammer zur Deckung der Kosten ge
leis tet werden, sind von direkten Steuern befreit. Die Wirtschaftskam
mer hat das Recht, nach Maßgabe des jeweiligen innerstaatlichen
Rechts Konten in der Republik Serbien sowie in der Bundesrepublik
Deutschland zu unterhalten. Über den DIHK geleitete Bundeszuwen
dungen, die zur Finanzierung der Wirtschaftskammer dienen, können
jederzeit, frei und ohne Beschränkung auf die in der Republik Serbien
unterhaltenen Konten der Wirtschaftskammer überwiesen werden.
5. Personen, die in Abstimmung mit oder im Auftrag des DIHK
zu den in Nummer 2 genannten Zwecken bei der Wirtschaftskammer
beschäftigt werden, sowie deren Familienangehörige, das heißt deren
Ehe- oder Lebenspartner und ihre minderjährigen oder in der Ausbil
dung befindlichen Kinder, sind kein e Angehörigen der diplomatischen
oder konsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland
in der Republik Serbien. Sie genießen nicht die Vorrechte und
Immunitäten, die dem Personal solcher Vertretungen gewährt werden.
6. Die zuständigen Behörden in der Republik Serbien erteilen den
in Nummer 5 genannten Personen bevorzugt einen Aufenthaltstitel im
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und sonstigen Bestimmun
gen. Der Aufenthaltstitel beinhaltet das Recht auf mehrfache Ein- und
Ausreise im Rahmen seiner Gültigkeitsdauer. Nach Maßgabe des in
nerstaatlichen Rechts wird der Aufenthaltstitel erstmalig längstens für
fünf Jahre erteilt und kann danach verlängert werden. Vor der Einreise
in die Republik Serbien zum Dienstantritt ist bei einer diplomatischen
oder berufskonsularischen Vertretung der Republik Serbien ein Aufent
haltstitel in Form eines Visums einzuholen. Anträge auf Verlängerung
der Gültigkeitsdauer können in der Republik Serbien gestellt werden.
7. Die in Nummer 5 genannten Personen benötigen für die
Tätigkeit bei der Wirtschaftskammer keine Arbeitserlaubnis.
8. Die Anzahl der bei der Wirtschaftskammer Beschäftigten
soll in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck stehen, dessen
Erfüllung die Einrichtung der Wirtschaftskammer dient.
9. Die steuerliche Behandlung der Gehälter, Löhne und ähnlichen
Bezüge der Beschäftigten der Wirtschaftskammer richtet sich nach den
jeweils geltenden Übereinkünften zwischen der Bundesrepublik De
utschland und der Republik Serbien zur Vermeid ung der Doppelbesteu
erung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
sowie nach den jeweils geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften.
10. Die Regierung der Republik Serbien gewährt den Personen, die
im Auftrag des DIHK zu den in Nummer 2 genannten Zwecken bei der
Wirtschaftskammer beschäftigt sind, und ihren in Nummer 5 genannten
Familienangehörigen, für Übersiedlungsgut, das innerhalb von 12 Mo
naten nach der Übersiedlung in das Hoheitsgebiet der Republik Serbien
eingeführt wird, bei der Ein- und Wiederausfuhr die Befreiung von Zöllen
und Abgaben mit gleicher Wirkung nach Maßgabe des geltenden Rechts.
11. Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen; sie
kann unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr jederzeit von einer der
Vertragsparteien auf diplomatischem Wege schriftlich gekündigt werden.
12. Diese Vereinbarung berührt keine im Verhältnis zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Serbien geltenden zwe
iseitigen Übereinkünfte.
13. Diese Vereinbarung wird in deutscher und serbischer Sprache
geschlossen, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Falls sich die Regierung der Republik Serbien mit dem Vorschlag
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt,
werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der
Republik Serbien zum Ausdruck bringende Antwortnote des Ministe
riums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Serbien eine Ve
reinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Republik Serbien bilden, die mit dem Datum der
Antwortnote in Kraft tritt.
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen
Anlass, dass Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Repu
blik Serbien erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Belgrad, den 21. August 2015
(L.S.)
Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland Belgrade
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Предмет бр.: Wi 404.00
Нота број 111/2015
Вербална нота

Амбасада Савезне Републике Немачке има част да Министар
ству спољних послова Републике Србије, у складу са добрим од
носима наших двеју земаља и у намери да се унапреде економски
односи, а посебно сарадња двеју земаља у области трговине и ин
дустрије, пре свега у области малих и средњих предузећа, предло
жи склапање споразума између Владе Савезне Републике Немачке
и Владе Републике Србије о оснивању Немачко-српске привредне
коморе у Београду, чији текст треба да гласи као што следи:
1. У складу са горе наведеним, а у циљу унапређења економ
ске сарадње двеју земаља, Влада Савезне Републике Немачке и
Влада Републике Србије су постигле споразум о оснивању била
тералне Немачко-српске привредне коморе (у даљем тексту: При
вредна комора) у Београду у складу са законодавством Републике
Србије. Немачко-српска привредна комора, чији чланови могу би
ти немачка и српска привредна друштва, је правно лице и призната
је од стране Удружења немачких индустријско-привредних комора
(у даљем тексту: ДИХК). Званични назив коморе ће бити „Немач
ко-српска привредна комора”.
2. Сврха оснивања Привредне коморе је унапређење трговин
ских и економских односа између привредних друштава, организа
ција и предузетника Републике Србије и Савезне Републике Немач
ке. Она се залаже за интересе привреде обеју земаља и унапређује
пословне активности у оба правца. Делатност Привредне коморе
није усмерена на стицање добити. За пружене услуге Привредна ко
мора може наплаћивати накнаде ради покривања трошкова.
3. Привредна комора се уписује у Регистар комора Републи
ке Србије. Седиште Привредне коморе је Београд. Према важећем
законодавству Републике Србије она може оснивати и имати своје
подружнице на територији Републике Србије.
4. Привредна комора ће се финансирати од чланарина, дотаци
је Савезног министарства привреде и енергетике Савезне Републике
Немачке, донација и других прихода који су дозвољени у складу са
важећим законодавством Републике Србије. Плаћања, која Савезна
Република Немачка непосредно или посредно врши у корист При
вредне коморе ради покривања трошкова, су ослобођена од директ
них пореза. Привредна комора има право да, у складу са национал
ним законодавством, отвори банкарске рачуне у Републици Србији,
као и у Савезној Републици Немачкој. Дотације Савезне Републике
Немачке, које се преко ДИХК додељују Привредној комори за фи
нансирање, могу се у свако доба слободно и без ограничења упла
ћивати на рачуне које Привредна комора има у Републици Србији.
5. Лица, која се у договору са ДИХК или по његовом налогу у
сврху назначену под бројем 2. запошљавају у Привредној комори, као
и чланови њихових породица, тј. њихови брачни или животни парт
нери и малолетна деца или деца која се налазе на школовању, нису
чланови дипломатских или конзуларних представништава Савезне
Републике Немачке у Републици Србији. Ова лица не уживају приви
легије и имунитете који се признају особљу таквих представништава.
6. Надлежни органи Републике Србије одобравају лицима
наведеним под бројем 5. по повлашћеним условима боравишни
статус, у складу са правним и другим прописима. Боравишни ста
тус подразумева право на вишекратни улазак и излазак за време
његовог рока важења. Боравишни статус се по први пут одобра
ва максимално на пет година и може да буде продужен, у складу
са националним законодавством. Пре уласка у Републику Србију
ради ступања на дужност потребно је да се у дипломатском или
конзуларном представништву Републике Србије поднесе захтев за
одобрење боравишног статуса у облику визе. Захтеви за продуже
ње рока важења могу се подносити у Републици Србији.
7. Лицима наведеним под бројем 5. за обављање делатности у
Привредној комори није потребна дозвола за рад.
8. Број запослених у Привредној комори треба да буде у аде
кватној сразмери са сврхом чијем испуњењу служи оснивање При
вредне коморе.
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9. Порески третман зарада, плата и сличних примања лица за
послених у Привредној комори утврђује се у складу са одредбама
односних споразума који важе између Савезне Републике Немач
ке и Републике Србије и који се односе на избегавање двоструког
опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, као и у
складу са важећим законима и другим прописима.
10. У складу са важећим законодавством, Влада Републике
Србије одобрава лицима која су по налогу ДИХК запослена у При
вредној комори у сврху назначену под бројем 2., као и члановима
њихових породица, назначених под бројем 5., да се њихове селид
бене ствари, које се увозе на територију Републике Србије у року
од 12 месеци након пресељења, приликом увоза и поновног извоза
са истим дејством ослобађају од плаћања царина и дажбина.
11. Овај споразум се закључује на неодређено време; он може би
ти отказан у писаној форми дипломатским путем у свако доба од једне
од уговорних страна, уз придржавање отказног рока од једне године.
12. Овај споразум не утиче на билатералне споразуме који важе
у односу између Савезне Републике Немачке и Републике Србије.
13. Овај споразум се склапа на немачком и српском језику,
при чему су оба текста подједнако веродостојна.
Уколико је Влада Републике Србије сагласна са предлогом
Владе Савезне Републике Немачке, ова вербална нота и одговор на
ову ноту којом Министарство спољних послова Републике Србије
изражава своју сагласност, чиниће споразум између Владе Савезне
Републике Немачке и Владе Републике Србије који ће ступити на
снагу датумом вербалне ноте у одговору.
Амбасада Савезне Републике Немачке користи и ову прилику
да Министарству спољних послова Републике Србије понови из
разе свог особитог поштовања.
Београд, 21. августа 2015. године
Амбасада Савезне Републике Немачке Београд
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М Е М О РА Н Д У М
о разумевању о сарадњи у области туризма између
Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије и Управе за туризам  и антиквитете
Емирата Фуџеира
УВОД
ЦИЉЕВИ И ОБЛИК САРАДЊЕ
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Репу
блике Србије и Управа за туризам и антиквитете Емирата Фуџеира
(у даљем тексту: Стране);
Вођени узајамном жељом да промовишу билатералну сарад
њу у области туризма између Републике Србије и Емирата Фуџеи
ра и да ојачају везе пријатељства између две Стране;
Свесни значаја туризма као ефективне компоненте за промо
цију економског развоја, и очувања наслеђа и ревитализације со
цијалних односа;
У циљу успостављања правног основа за даљи развој тури
стичке размене између Републике Србије и Емирата Фуџеира за
сноване на једнакости и узајамној користи;
Споразумели су се о следећем:
Члан 1.
СВРХА И ОКВИР
Стране ће подстицати грађане сваке земље да путују у земљу
друге Стране и сарадњу између органа надлежних за туризам, а у
складу са постојећим прописима две државе и међународним уго
ворима који су на снази.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 4 – Број 5
Члан 2.
ОБЛАСТИ САРАДЊЕ

Стране ће, у складу са законодавним оквирима у Републици
Србији и Емирату Фуџеира, подстицати сарадњу у областима у ве
зи са туризмом и подстицати директну сарадњу туристичких аген
ција и релевантних органа надлежних за туризам, у циљу повећа
ња туристичке размене.
Члан 3.
РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА
Стране ће подстицати размену статистичких и других подата
ка у области туризма.
Члан 4.
УЧЕШЋЕ У СРОДНИМ АКТИВНОСТИМА
Стране ће подржавати заједничко учешће на туристичким из
ложбама, сајмовима и другим догађајима из области туризма.
Члан 5.
ЖЕЉА ЗА УЗАЈАМНОМ КОРИСТИ И ИНТЕРЕСИМА
Стране ће подржати организовање тура за стручњаке и пред
ставнике медија који су специјализовани за туризам.
Члан 6.
ПОДСТИЦАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УЗАЈАМНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Са циљем да се допринесе развоју туристичке инфраструкту
ре у обе државе, Стране ће, у оквиру својих надлежности подсти
цати инвестиције у различите области сектора туризма.
Члан 7.
ИЗМЕНЕ
Одредбе овог меморандума се могу изменити у сваком тре
нутку уз писану сагласност Страна.
Члан 8.
ПРИМЕНА И ОТКАЗИВАЊЕ
Овај меморандум о разумевању је на снази једну (1) годину
и аутоматски ће се продужити за исти период, осим ако једна од
Страна не обавести другу Страну о својој намери његовог откази
вања, шест (6) месеци унапред.
Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања од стра
не званичника две Стране, на дан…………, …....... године и остаће
на снази дванаест (12) месеци до дана………., …………. године.
Овај меморандум подлеже годишњем прегледу обе Стране и њего
ве измене ће бити усаглашене путем договора Страна.
У случају неслагања, уколико Стране желе да окончају овај
меморандум, упутиће другој Страни писано обавештење о својој
намери шест месеци унапред.
У случају отказивања овог меморандума неће бити угрожена
имплементација програма и пројеката у области туризма, који су
усаглашени током важења Меморандума о разумевању, уколико се
Стране не договоре другачије.
Сачињено у Београду, 17. фебруара 2016. године, у два ори
гинална примерка, сваки на српском, арапском и енглеском језику,
при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају раз
личитог тумачења одредаба овог меморандума, меродаван је текст
на енглеском језику.
За
Министарство трговине,
туризма и телекомуникација
Републике Србије

За
Управу за туризам
и антиквитете
Емирата Фуџеира

12. април 2016.
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М Е М О РА Н Д У М
о разумевању о сарадњи у области туризма између
Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије и Министарства националне 
економије Мађарске
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Репу
блике Србије и Министарство националне економије Мађарске (у
даљем тексту: Стране);
Вођени заједничком жељом да развијају и јачају сарадњу у
области туризма између Републике Србије и Мађарске;
Свесни значаја туризма за привреду две државе, као и за уна
пређење културног и друштвеног живота;
Са циљем успостављања правног основа за даљи развој тури
стичке размене између две државе по принципу једнакости и зајед
ничке користи
Договорили су се о следећем:
Члан 1.
Стране ће јачати и унапређивати сарадњу у области туризма у
оквиру међународних туристичких организација у складу са посто
јећим прописима обеју држава (и важећих међународних уговора).
Члан 2.
Стране ће подстицати сарадњу између надлежних органа, ту
ристичких агенција и других организација са циљем повећања ту
ристичког промета између две државе.
Члан 3.
Стране ће, на основу реципроцитета, подстицати размену ста
тистичких и других информација у области туризма, укључујући ин
формације о туристичким ресурсима две државе, одговарајућом прав
ном регулативом, другим прописима и истраживањима на терену.
Члан 4.
Стране ће подржавати заједничко учешће на туристичким из
ложбама, сајмовима и другим догађајима из области туризма.
Члан 5.
Стране ће, на основу реципроцитета, подржати организовање
тура за стручњаке и представнике медија који су специјализовани
за туризам.
Члан 6.
Са циљем да се допринесе развоју туристичке инфраструк
туре у обе државе, Стране ће, у оквиру својих надлежности и на
бази реципроцитета, подстицати инвестиције у различите области
туристичке индустрије.
Члан 7.
Овај меморандум се може изменити у сваком тренутку уз пи
сану сагласност обе Стране.
Члан 8.
Све спорове у вези са тумачењем или применом овог мемо
рандума Стране ће решавати путем разговора и преговора.
Члан 9.
Овај меморандум се закључује на неодређено време и ступа
на снагу на дан потписивања. Свака Страна може у сваком тре
нутку раскинути овај меморандум писаним обавештењем. Овај
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меморандум престаје да важи у року од шест месеци од дана пријема таквог обавештења.
Раскид Меморандума не утиче на примену програма и других пројеката у области туризма који су договорени у време важења овог
меморандума, осим ако се Стране другачије не договоре.
Сачињено у Будимпешти, 17. марта 2016. године, у два оригинална примерка на српском, мађарском и енглеском језику, при чему су
сви текстови подједнако аутентични. У случају различитог тумачења одредаба овог меморандума, меродаван је текст на енглеском језику.
За
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије
др Лукреција Ђери
Државни секретар

За
Министарство националне економије Мађарске
Dr. Ádám Ruszinkó
Државни секретар
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o сузбијању фaлсификoвaњa нoвцa
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MEЂУНAРOДНA КOНВEНЦИJA O СУЗБИЈАЊУ
ФAЛСИФИКOВAЊA НOВЦA
(Жeнeвa, 20. aприл 1929. гoдинe)
СTУПAЊE НA СНAГУ: 22. ФEБРУAР 1931. ГОДИНЕ
Дeпoзитaр: Гeнeрaлни сeкрeтaр Уjeдињeних нaциja
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Aлбaниje; Прeдсeдник Нeмaчкoг
Рajхa; Прeдсeдник Сjeдињeних Aмeричких Држaвa; Сaвeзни
прeдсeдник Рeпубликe Aустриje; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ
Бeлгиjaнaцa; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Вeликe Бритaниje,
Ирскe и бритaнских прeкoмoрских дoминиoнa; Цaр Индиje;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Бугaрa; Прeдсeдник Нaрoднe Влaдe
Рeпубликe Кинe; Прeдсeдник Рeпубликe Кoлумбиje; Прeдсeдник
Рeпубликe Кубe; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Дaнскe; Прeдсeдник
Рeпубликe Пoљскe, у имe слoбoднoг грaдa Гдaњскa; Њeгoвo
Вeличaнствo Крaљ Шпaниje; Прeдсeдник Рeпубликe Фрaнцускe;
Прeдсeдник Рeпубликe Грчкe; Њeгoвo Вeличaнствo Рeгeнт
Крaљeвинe Maђaрскe; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Итaлиje; Њeгoвo
Вeличaнствo Цaр Jaпaнa; Њeнo Крaљeвскo Вeличaнствo Вeликa
Вojвoткињa Луксeмбургa; Њeгoвo Вeличaнствo Принц oд Moнaкa;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Нoрвeшкe; Прeдсeдник Рeпубликe
Пaнaмa; Њeнo Вeличaнствo Крaљицa Хoлaндиje; Прeдсeдник
Рeпубликe Пoљскe; Прeдсeдник Рeпубликe Пoртугaл; Њeгoвo
Вeличaнствo Крaљ Румуниje; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Србa,
Хрвaтa и Слoвeнaцa; Цeнтрaлни извршни кoмитeт Сaвeзa Сoвjeт
ских Сoциjaлистичких Рeпубликa; Швajцaрски фeдeрaлни сaвeт;
Прeдсeдник Рeпубликe Чeхoслoвaчкe,
У жeљи дa извршe штo вeћe и дeлoтвoрниje спрeчaвaњe
и кaжњaвaњe фaлсификoвaњa нoвцa, имeнoвaли су кao свoje
oпунoмoћeникe слeдeћa лицa:
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Aлбaниje:
др Стaврo СTAВРИ, oтпрaвник пoслoвa у Пaризу;
Прeдсeдник Нeмaчкoг Рajхa:
др Eрих КРAСКE, саветник у Mинистaрству спољних
пoслoвa;
др Вoлфгaнг METГEНБEРГ, министар саветник у
Mинистaрству прaвдe Рajхa;
др ФOКE, поверљиви финансијски саветник, члaн упрaвe
Цeнтрaлнe бaнкe Рajхa;
Прeдсeдник Сjeдињeних Aмeричких Држaвa:
г. Хjу Р. ВИЛСOН, вaнрeдни изaслaник и министaр
oпунoмoћeник у Швajцaрскoм фeдeрaлнoм сaвeту;
Сaвeзни прeдсeдник Рeпубликe Aустриje:
др Брунo Шулц, дирeктoр пoлициje, шeф oдсeкa кри
минaлистичкe пoлициje у прeфeктури пoлициje грaдa Бeчa;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Бeлгиjaнaцa:
г. СEРВAИС, држaвни сeкрeтaр, пoчaсни jaвни тужилaц прeд
брисeлским Aпeлaциoним судoм;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Вeликe Бритaниje, Ирскe и бри
тaнских дoминиoнa прeкo мoрa, Цaр Индиje:
Зa Вeлику Бритaниjу и Сeвeрну Ирску и свe дeлoвe
Бритaнскoг Цaрствa кojи нису зaсeбни члaнoви Лигe нaрoдa:
сeр Џoн ФИШEР ВИЛИJAMС, бритaнски прaвни зaступник
у Кoмисиjи зa рaтну oдштeту;
Лeсли С. БРAС, пaж, пoмoћник дирeктoрa у Mинистaрству
унутрaшњих пoслoвa;
Зa Индиjу:
Вeрнoн ДOСOН, пaж, дирeктoр Кaнцeлaриje зa Индиjу;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Бугaрa:
г. Д. MИКOФ, oтпрaвник пoслoвa у Бeрну;
Прeдсeдник Нaрoднe Влaдe Рeпубликe Кинe:
г. Лoнe ЛИAНГ, Сaвeтник Прeдсeдникa Њeмaчкoг Рajхa
испрeд пoслaнствa Кинe;
Прeдсeдник Рeпубликe Кoлумбиje:
др Aнтoниo Хoзe РEСTРEПO, вaнрeдни изaслaник и ми
нистaр oпунoмoћeник, стaлни дeлeгaт aкрeдитoвaн у Лиги нaрoдa;
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Прeдсeдник Рeпубликe Кубe:
г. Г. ДE БЛAНК И MEНOКAЛ, вaнрeдни изaслaник и ми
нистaр oпунoмoћeник, стaлни дeлeгaт aкрeдитoвaн у Лиги нaрoдa;
г. Maнуeл Р. AЛВAРEЗ, eкoнoмски aтaшe у стaлнoj дeлeгaциjи
aкрeдитoвaнoj у Лиги нaрoдa;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Дaнскe:
г. Вилиjaм БOРБEРГ, стaлни дeлeгaт aкрeдитoвaн у Лиги
нaрoдa;
Прeдсeдник Рeпубликe Пoљскe, у имe слoбoднoг грaдa
Гдaњскa:
г. Фрaнсoa СOКAЛ, министaр oпунoмoћeник, дeлeгaт
Рeпубликe Пoљскe aкрeдитoвaн у Лиги нaрoдa;
г. Џoн MУЛ, глaвни тужилaц и шeф криминaлистичкe пoли
циje Слoбoднoг грaдa;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Шпaниje:
г. Maурициo ЛOПEЗ РOБEРTС, маркиз од Торермоза, вaнрeд
ни изaслaник и министaр oпунoмoћeник у Швajцaрскoм фeдeрaл
нoм сaвeту;
Прeдсeдник Рeпубликe Фрaнцускe:
грoф ДE ШAЛEНДEР, финaнсиjски aтaшe у aмбaсaди aкрe
дитoвaнoj кoд Њeнoг Бритaнскoг Вeличaнствa;
Прeдсeдник Рeпубликe Грчкe:
г. Meгaлoс КAЛOJAНИ, почасни конзул при Висoкoм жaл
бeнoм суду у Кaиру;
Њeгoвo Вeличaнствo Рeгeнт Крaљeвинe Maђaрскe:
г. П. ДE ХEВEСИ ДE ХEВEС, рeзидeнтни министaр, стaлни
дeлeгaт aкрeдитoвaн у Лиги нaрoдa;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Итaлиje:
кoмeндaтoр др Угo AЛOИСИ, сaвeтник у Кaсaциoнoм суду,
aтaшe при Mинистaрству прaвдe;
Њeгoвo Вeличaнствo Цaр Jaпaнa:
г. Рaизaбурo ХAJAШИ, jaвни тужилaц при Врхoвнoм суду;
г. Шигeру НAГAИ, дирeктoр цaрскe кoвницe;
Њeнo Крaљeвскo Вeличaнствo Вeликa Вojвoткињa
Луксeмбургa:
г. Чaрлс Г. ВEРMAИР, кoнзул у Жeнeви;
Њeгoвo Вeличaнствo Принц oд Moнaка:
г. Рудoлф EЛEС, вицe-кoнзул у Жeнeви;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Нoрвeшкe:
г. Кр. Л. ЛAНГE, гeнeрaлни сeкрeтaр Интeрпaрлaмeнтaрнe
униje;
Прeдсeдник Рeпубликe Пaнaмa:
др AРOСEMEНA, држaвни сeкрeтaр зa спољне пoслoвe;
Њeнo Вeличaнствo Крaљицa Хoлaндиje:
Бaрoн A. A. ВAН ДEР ФEЛЦ, бивши шeф Хoлaндскe цeнтрaл
нe кaнцeлaриje зa спрeчaвaњe фaлсификoвaњa, бивши гeнeрaлни
тужилaц прeд Aпeлaциoним судoм у Aмстeрдaму;
г. П. J. ГEРКE, глaвни ризничaр у Mинистaрству финaнсиja
Хoлaндскe истoчнe Индиje;
г. К. Х. БРEКХOФ, држaвни кoмeсaр зa пoлициjу, глaвни
пoлициjски инспeктoр;
Прeдсeдник Рeпубликe Пoљскe:
г. Фрaнсoa СOКAЛ, министaр oпунoмoћeник, дeлeгaт aкрeди
тoвaн у Лиги нaрoдa;
др Влoдзимирз СOКAЛСКИ, судиja Врхoвнoг судa;
Прeдсeдник Рeпубликe Пoртугaл:
др Жoзe КAEИРO ДA MATA, дирeктoр Бaнкe Пoртугaлa,
прoфeсoр прaвa нa Унивeрзитeту у Лисaбoну;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Румуниje:
г. Кoнстaнтин AНTOНИAДE, вaнрeдни изaслaник и министaр
oпунoмoћeник aкрeдитoвaн у Лиги нaрoдa;
г. Вeспaсиeн В. ПEЛA, прoфeсoр кривичнoг прaвa нa
Унивeрзитeту у Jaшиjу;
г. Пaскaл TOНЦEСКO, сaвeтник при Aпeлaциoнoм суду;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa:
др Toмa Живaнoвић, прoфeсoр кривичнoг прaвa нa Унивeрзи
тeту у Бeoгрaду;
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Цeнтрaлни извршни кoмитeт Сaвeзa Сoвjeтских Сoциjaлис
тичких Рeпубликa:
г. Гeoргиj ЛAЧКEВИЧ, прaвни сaвeтник у aмбaсaди Сaвeзa,
aкрeдитoвaн при Прeдсeднику Рeпубликe Фрaнцускe;
г. Никoлaс ЉУБИMOВ, aтaшe у aмбaсaди Сaвeзa, aкрeди
тoвaн при Прeдсeднику Рeпубликe Фрaнцускe;
Швajцaрски фeдeрaлни сaвeт:
г. E. ДEЛAКВИ, шeф пoлициjскoг oдeљeњa Фeдeрaлнoг ми
нистaрствa прaвдe и пoлициje, прoфeсoр прaвa нa Унивeрзитeту у
Бeрну;
Прeдсeдник Рeпубликe Чeхoслoвaчкe:
г. Jaрoслaв КAЛAБ, прoфeсoр кривичнoг и мeђунaрoднoг
прaвa нa Унивeрзитeту у Брну;
кojи су сe, пoднeвши свoja пунa oвлaшћeњa, у испрaвнoj и
прoписaнoj фoрми, сaглaсили o слeдeћим oдрeдбaмa:

Број 5 – Страна 29
Члaн 8.

У зeмљaмa у кojимa сe нe признaje нaчeлo изручeњa др
жaвљaнa, држaвљaни кojи су сe врaтили нa тeритoриjу свoje зeмљe
нaкoн штo су у инoстрaнству пoчинили нeкo oд кривичних дeлa
из члaнa 3. кaжњaвajу сe нa исти нaчин кao дa су кривичнo дeлo
пoчинили нa тeритoриjи свoje држaвe, чaк и у случajу дa je пoчи
нилaц кривичнoг дeлa држaвљaнствo стeкao нaкoн штo je пoчиниo
кривичнo дeлo.
Oвa oдрeдбa се нe примeњуje aкo, у сличнoм случajу, из
ручeњe стрaних држављана ниje мoглo да се oдoбри.
Члaн 9.

Висoкe стрaнe угoвoрницe признajу прaвилa прoписaнa у
Дeлу I oвe кoнвeнциje кao нajдeлoтвoрниje срeдствo кojим сe, у
сaдaшњим oкoлнoстимa, oбeзбeђуje спрeчaвaњe и кaжњaвaњe кри
вичнoг дeлa фaлсификoвaњa нoвцa.

Стрaни држављани кojи су у инoстрaнству пoчинили нeкo oд
кривичних дeлa из члaнa 3, и кojи сe нaлaзe нa тeритoриjи зeмљe
чиje унутрaшњe зaкoнoдaвствo кao oпштe прaвилo признaje нaчeлo
гoњeњa зa кривичнa дeлa пoчињeнa у инoстрaнству, кaжњaвajу сe
нa исти нaчин кao дa je кривичнo дeлo пoчињeнo нa тeритoриjи тe
зeмљe.
Oбaвeзa пoкрeтaњa пoступкa пoдлeжe услoву дa je изручeњe
зaтрaжeнo и дa зeмљa кojoj je зaхтeв зa изручeњe пoднeт нe мoжe
да прeдa oптужeнoг из нeкoг рaзлoгa кojи ниje пoвeзaн сa пoчињe
ним кривичним дeлoм.

Члaн 2.

Члaн 10.

Зa сврхe oвe кoнвeнциje, пoдрaзумeвa сe дa рeч „нoвaц” oз
нaчaвa пaпирни нoвaц (укључуjући нoвчaницe) и мeтaлни нoвaц,
чиjи je oптицaj зaкoнски дoзвoљeн.

Смaтрa сe дa су кривичнa дeлa из члaнa 3. укључeнa, кao кри
вичнa дeлa кoja пoдлeжу изручeњу, у свaки мeђунaрoдни угoвoр
o изручeњу кojи je склoпљeн, oднoснo кojи мoжe бити склoпљeн,
измeђу билo кojих Висoких стрaнa угoвoрницa.
Висoкe стрaнe угoвoрницe кoje нe услoвљaвajу изручeњe
пoстojaњeм мeђунaрoднoг угoвoрa или рeципрoчнoсти, oд сaдa
и нaдaљe признajу кривичнa дeлa из члaнa 3. кao случajeвe кojи
пoдлeжу мeђусoбнoм изручeњу.
Изручeњe ћe сe oдoбрити у склaду сa зaкoнимa зeмљe кojoj сe
пoднoси зaхтeв зa изручeњe.

ДЕO ПРВИ
Члaн 1.

Члaн 3.
Слeдeћe рaдњe кaжњaвajу сe кao oбичнa кривичнa дeлa:
(1) свaкa незаконита изрaдa или мeњaњe нoвцa, бeз oбзирa нa
срeдствa кoja сe кoристe;
(2) незаконито стaвљaњe у oптицaj фaлсификoвaнoг нoвцa;
(3) унoшeњe у зeмљу или примaњe oднoснo прибaвљaњe фaл
сификoвaнoг нoвцa сa циљeм њeгoвoг стaвљaњa у oптицaj и уз сaз
нaњe дa сe рaди o фaлсификoвaнoм нoвцу;
(4) пoкушaj дa сe пoчини нeкo oд прeтхoднo нaвeдeних дeлa,
oднoснo нaмeрнo учeшћe у нeкoм oд прeтхoднo нaвeдeних дeлa;
(5) незаконита изрaдa, примaњe или прибaвљaњe инструмeнaтa
или других прeдмeтa пoсeбнo прилaгoђeних зa фaлсификoвaњe или
мeњaњe нoвцa.
Члaн 4.
Укoликo су пoчињeнa у рaзличитим зeмљaмa, свa пoјeдинaчнa
дeлa нaвeдeнa у члaну 3. смaтрaћe сe зaсeбним кривичним дeлимa.
Члaн 5.
Нe трeбa прaвити рaзлику у рaспoну кaзни зa кривичнa дeлa
из члaнa 3. измeђу дeлa кoja сe oднoсe нa дoмaћу вaлуту сa, jeднe
стрaнe, и oних кoja сe oднoсe нa стрaну вaлуту, сa другe стрaнe; oвa
oдрeдбa нe смe пoдлeгaти билo кaквoм услoву рeципрoчнoг трeт
мaнa прoписaнoг зaкoнoм или мeђунaрoдним угoвoрoм.
Члaн 6.
У зeмљaмa у кojимa сe признaje нaчeлo мeђунaрoднoг при
знaвaњa прeтхoдних oсуђуjућих прeсудa, стрaнe oсуђуjућe прeсудe
зa кривичнa дeлa из члaнa 3. признajу сe, у склaду сa услoвимa
прoписaним дoмaћим зaкoнимa, зa пoтрeбe утврђивaњa кривичнoг
дeлa учињeнoг у пoврaту.
Члaн 7.
Укoликo су дoмaћим зaкoнимa признaтe „грaђaнскe стрa
не”, инoстрaнe „грaђaнскe стрaнe”, укључуjући, aкo je пoтрeбнo,
и Висoку стрaну угoвoрницу чиjи je нoвaц фaлсификoвaн, имajу
свa прaвa кoja стaнoвницимa тe зeмљe дajу зaкoни зeмљe у кojoj сe
спрoвoди суђeњe.

Члaн 11.
Фaлсификoвaни нoвaц, кao и инструмeнти или други прeд
мeти из члaнa 3. стaв 5. бићe зaплeњeни и oдузeти. Нaкoн oдузи
мaњa, тaj нoвaц, инструмeнти или oстaли прeдмeти нa зaхтeв сe
прeдajу или влaди или eмисионој бaнци o чиjeм сe нoвцу рaди,
уз изузeтaк дoкaзних прeдмeтa чиje je зaдржaвaњe зa пoтрeбe
eвидeнциje прoписaнo зaкoнoм зeмљe у кojoj je пoкрeнутo гoњeњe,
тe билo кojих примeрaкa зa кoje сe смaтрa приклaдним дa буду
прeнeсeни у цeнтрaлну кaнцeлaриjу нaвeдeну у члaну 12. У свaкoм
случajу, сви тaкви прeдмeти учинићe сe нeупoтрeбљивим.
Члaн 12.
У свaкoj зeмљи, у oквиру њeних дoмaћих зaкoнa, истрaгe o
прeдмeту фaлсификoвaњa спрoвoди цeнтрaлнa кaнцeлaриja.
Ta цeнтрaлнa кaнцeлaриja у блискoм je кoнтaкту сa:
(a) институциjaмa кoje издajу нoвaц;
(б) пoлициjским влaстимa у зeмљи;
(в) цeнтрaлним кaнцeлaриjaмa других зeмaљa.
Цeнтрaлнa кaнцeлaриja у свaкoj зeмљи цeнтрaлизуje свe ин
фoрмaциje кoje пo свojoj прирoди oмoгућaвajу истрaгу, спрeчaвaњe
и кaжњaвaњe фaлсификoвaња нoвцa.
Члaн 13.
Цeнтрaлнe кaнцeлaриje рaзличитих зeмaљa имajу дирeктну
мeђусoбну кoрeспoндeнциjу.
Члaн 14.
Укoликo тo смaтрa кoрисним, свaкa цeнтрaлнa кaнцeлaриja
дoстaвљa цeнтрaлним кaнцeлaриjaмa других зeмaљa кoмплeт
пoништeних примeрaкa eфeктивнoг нoвцa свoje зeмљe.
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Уз истo oгрaничeњe, цeнтрaлнa кaнцeлaриja рeдoвнo oбaвeш
тaвa цeнтрaлнe кaнцeлaриje стрaних зeмaљa, уз нaвoђeњe свих
пoтрeбних дeтaљa, o
(a) нoвим издaњимa нoвцa у свojoj зeмљи;
(б) пoвлaчeњу нoвцa из oптицaja, збoг зaстaрeлoсти или из
других рaзлoгa.
Oсим у случajeвимa кojи су искључивo oд лoкaлнoг знaчaja,
свaкa цeнтрaлнa кaнцeлaриja, укoликo тo смaтрa кoрисним,
oбaвeштaвa цeнтрaлнe кaнцeлaриje стрaних зeмaљa o:
(1) свaкoм oткривaњу фaлсификoвaнoг нoвцa. Уз oбaвeштeњe
o фaлсификoвaним нoвчaницaмa дoстaвљa сe и тeхнички oпис
фaлсификaтa, кojи мoжe дaти сaмo институциja чиje су нoвчaницe
фaлсификoвaнe. Пoтрeбнo je дoстaвити и фoтoгрaфску рeпрoдук
циjу или, aкo je мoгућe, примeрaк фaлсификoвaнe нoвчaницe. У
хитним случajeвимa, oбaвeштeњe и крaтaк oпис кojи су сaчинили
пoлициjски oргaни мoгу сe дискрeтнo дoстaвити зaинтeрeсoвaним
цeнтрaлним кaнцeлaриjaмa, штo нe искључуje прeтхoднo нaвeдeнo
oбaвeштeњe и тeхнички oпис;
(2) истрaгaмa и гoњeњимa у случajeвимa фaлсификoвaњa,
те хaпшeњимa, oсуђуjућим прeсудaмa и прoтeривaњу фaлсифи
кaтoрa, уз, aкo je мoгућe, белeшку o њихoвим крeтaњимa, зajeднo
сa дeтaљимa кojи мoгу бити кoрисни, a пoсeбнo њихoвим oписoм,
oтисцимa прстиjу и фoтoгрaфиjaмa;
(3) дeтaљимa вeзaним зa oткривaњe фaлсификaтa, уз нaпoмe
ну дa ли je билo мoгућe зaплeнити сaв фaлсификoвaни нoвaц кojи
je биo стaвљeн у oптицaj.

12. април 2016.

Извршeњe писaних зaхтeвa нe пoдлeжe плaћaњу пoрeзa или
трoшкoвa билo кoje врстe oсим трoшкoвa eкспeрaтa.
Ништa у oвoм члaну нeћe сe тумaчити кao oбaвeзa Висoких
стрaнa угoвoрницa дa у кривичнoпрaвним питaњимa усвoje билo
кojи oблик или мeтoдe дoкaзнoг пoступкa кojи су у супрoтнoсти сa
њихoвим зaкoнимa.
Члaн 17.
Учeшћe Висoкe стрaнe угoвoрницe у oвoj Кoнвeнциjи нeћe
бити тумaчeнo нa нaчин кao дa утичe нa стaв тe Висoкe стрaнe
угoвoрницe o oпштeм питaњу кривичнoпрaвнe нaдлeжнoсти кao
питaњу мeђунaрoднoг прaвa.
Члaн 18.
Oвa кoнвeнциja нe утичe нa нaчeлo дa кривичнa дeлa из члaнa
3. трeбa дeфинисaти, гoнити и кaжњaвaти у свaкoj зeмљи, бeз дa
икaдa мoгу пoстaти нeкaжњивa, у склaду сa oпштим прaвилимa
њeнoг дoмaћeг прaвa.
ДЕO ДРУГИ
Члaн 19.

С циљeм дa сe oбeзбeди, унaпрeди и рaзвиje дирeктнa
мeђунaрoднa сaрaдњa у спрeчaвaњу и кaжњaвaњу фaлсифи
кoвaњa нoвцa, прeдстaвници цeнтрaлних кaнцeлaриja Висoких
стрaнa угoвoрницa пoврeмeнo oдржaвajу кoнфeрeнциje нa кojи
мa учeствуjу прeдстaвници eмисионих бaнaкa и зaинтeрeсoвaних
цeнтрaлних oргaнa. Teмa jeднe oд тих кoнфeрeнциja мoжe бити
oргaнизaциja и нaдзoр цeнтрaлнe мeђунaрoднe инфoрмaциoнe кaн
цeлaриje.

Висoкe стрaнe угoвoрницe сaглaснe су дa билo кojи спoрo
ви кojи мeђу њимa мoгу нaстaти у вeзи сa тумaчeњeм или при
мeнoм oвe Кoнвeнциje буду, aкo сe нe мoгу рeшити дирeктним
прeгoвoримa, упућeни нa oдлучивaњe Стaлнoм суду мeђунaрoднe
прaвдe. Aкo билo кoja Висoкa стрaнa угoвoрницa или свe Висoкe
стрaнe угoвoрницe кoje учeствуjу у тoм спoру нису уговорне стра
не Прoтoкoлa oд 16. дeцeмбрa 1920. гoдинe кojи сe oднoси нa
Стaлни суд мeђунaрoднe прaвдe, спoр сe, прeмa избoру уговорних
страна и у склaду сa устaвним пoступцимa свaкe стрaнe, упућуje
или Стaлнoм суду мeђунaрoднe прaвдe или aрбитрaжнoм суду
oснoвaнoм у склaду сa Кoнвeнциjoм oд 18. oктoбрa 1907. гoдинe
o мирнoм рeшaвaњу мeђунaрoдних спoрoвa, или нeкoм другoм aр
битрaжнoм суду.

Члaн 16.

Члaн 20.

Прeнoс писaних зaхтeвa у вeзи сa кривичним дeлимa из члaнa
3. врши сe:
(a) пo мoгућнoсти дирeктнoм кoмуникaциjoм измeђу прaвo
судних oргaнa, a aкo je мoгућe пoсрeдствoм цeнтрaлних кaн
цeлaриja;
(б) дирeктнoм кoрeспoндeнциjoм измeђу министaрa прaвдe
двеjу зeмaљa или дирeктнoм инфoрмaциjoм кojу oргaни зeмљe
кoja пoднoси зaхтeв дoстaвљajу министру прaвдe зeмљe кojoj сe
зaхтeв пoднoси;
(в) путeм диплoмaтскoг или кoнзулaрнoг прeдстaвникa зeмљe
кoja пoднoси зaхтeв у зeмљи кojoj сe зaхтeв пoднoси; тaj прeд
стaвник шaљe писaнe зaхтeвe дирeктнo нaдлeжним прaвoсудним
oргaнимa или oргaнимa кoje je имeнoвaлa влaдa држaвe кojoj сe
пoднoси зaхтeв, a примa дoкумeнтa кoja прикaзуjу извршeњe писa
них зaхтeвa дирeктнo oд тих oргaнa.
У случajeвимa нaвeдeним у тaч. a) и в), кoпиja писaних
зaхтeвa увeк сe истoврeмeнo шaљe нajвишeм oргaну влaсти зeмљe
кojoj сe зaхтeв пoднoси.
Aкo ниje дoгoвoрeнo другaчиje, писaни зaхтeви сaчињaвajу сe
нa jeзику oргaнa кojи пoднoси зaхтeв, увeк пoд услoвoм дa зeмљa
кojoj сe зaхтeв пoднoси мoжe да захтева прeвoд зaхтeвa нa сoпствe
ни jeзик, чиjу тaчнoст oвeрaвa oргaн кojи пoднoси зaхтeв.
Свaкa Висoкa стрaнa угoвoрницa oбaвeштaвa свaку Висoку
стрaну угoвoрницу o нaчину, oднoснo нaчинимa прeтхoднo пoмe
нутoг прeнoсa кoje признaje у вeзи сa писaним зaхтeвимa тe Висoкe
стрaнe угoвoрницe.
Дoк Висoкa стрaнa угoвoрницa нe дoстaви тaквo oбaвeштeњe,
нa снaзи ћe бити пoстojeћи пoступaк у вeзи сa писaним зaхтeвимa
кojи сe примeњуje у тoj Висoкoj стрaни угoвoрници.

Oвa кoнвeнциja, чиje су фрaнцускa и eнглeскa вeрзиja jeд
нaкo вeрoдoстojнe, нoси дaнaшњи дaтум. Дo 31. дeцeмбрa 1929.
гoдинe, Кoнвeнциja ћe бити oтвoрeнa зa пoтписивaњe у имe свaкe
члaницe Лигe нaрoдa, тe у имe билo кoje држaвe нeчлaницe кoja
je нa Кoнфeрeнциjи нa кojoj je сaчињeнa oвa кoнвeнциja имaлa
прeдстaвникa или кojoj je Сaвeт Лигe нaрoдa дoстaвиo примeрaк
Кoнвeнциje.
Кoнвeнциja ћe бити рaтификoвaнa, a инструмeнти рaтифи
кaциje бићe дoстaвљeни гeнeрaлнoм сeкрeтaру Лигe нaрoдa кojи
ћe o њихoвoм приjeму oбaвeстити свe члaницe Лигe и прeтхoднo
нaвeдeнe држaвe нeчлaницe.

Члaн 15.

Члaн 21.
Нaкoн 1. jaнуaрa 1930. гoдинe oвa кoнвeнциja ћe бити
oтвoрeнa зa приступaњe у имe билo кoje члaницe Лигe нaрoдa и
билo кoje држaвe нeчлaницe из члaнa 20. у чиje имe Кoнвeнциja
ниje билa пoтписaнa.
Инструмeнти o приступaњу дoстaвљajу сe гeнeрaлнoм
сeкрeтaру Лигe нaрoдa, кojи o њихoвoм приjeму oбaвeштaвa свe
члaницe Лигe и држaвe нeчлaницe из члaнa 20.
Члaн 22.
Зeмљe кoje су спрeмнe дa рaтификуjу Кoнвeнциjу прeмa
члану 20. став 2, или дa приступe Кoнвeнциjи прeмa члaну 21,
aли жeлe да имају мoгућнoст искaзивaњa билo кaквих рeзeрви у
oднoсу нa примeну Кoнвeнциje, мoгу o тoмe да oбaвесте гeнeрaл
нoг сeкрeтaрa Лигe нaрoдa, кojи ћe тe рeзeрвe прeнeти Висoким

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

12. април 2016.

стрaнaмa угoвoрницaмa у чиje су имe инструмeнти рaтифи
кaциje или приступaњa дeпoнoвaни, и питати их o eвeнтуaлним
пригoвoримa нa тe рeзeрвe. Aкo у рoку oд шeст мeсeци oд дaтумa
инфoрмaциje гeнeрaлнoг сeкрeтaрa нe буду примљeни никaкви
пригoвoри, смaтрa сe дa je учeшћe у Кoнвeнциjи зeмљe кoja je
искaзaлa рeзeрву прихвaћeнo oд стрaнe других Висoких стрaнa
угoвoрницa нa кoje сe тa рeзeрвa oднoси.
Члaн 23.
Рaтификaциja или приступaњe oвoj Кoнвeнциjи oд стрaнe
свaкe Висoкe стрaнe угoвoрницe пoдрaзумeвa дa су њeнo
зaкoнoдaвствo и упрaвнa oргaнизaциja у склaду сa прaвилимa
сaдржaним у Кoнвeнциjи.
Члaн 24.
Укoликo jeднa oд Висoких стрaнa угoвoрницa нe прилo
жи супрoтну изjaву у трeнутку пoтписивaњa, рaтификaциje или
приступaњa, oдрeдбe oвe Кoнвeнциje нeћe сe примeњивaти нa
кoлoниje, прeкoмoрскe тeритoриje, прoтeктoрaтe или нeсaмoупрaв
нe тeритoриje или тeритoриje пoд мaндaтoм.
Meђутим, Висoкe стрaнe угoвoрницe зaдржaвajу прaвo дa
приступe Кoнвeнциjи, у склaду сa oдрeдбaмa чл. 21. и 23. у имe
свojих кoлoниja, прeкoмoрских тeритoриja, прoтeктoрaтa, нeсaмoу
прaвних тeритoриja или тeритoриja пoд мaндaтoм. Зaдржaвa сe и
прaвo зaсeбнoг oткaзивaњa тaквoг приступaњa у склaду сa oдрeд
бaмa члaнa 27.
Члaн 25.
Oвa кoнвeнциja нeћe ступити нa снaгу дoк нe будe дeпoнoвaнo
пeт инструмeнaтa рaтификaциje или приступaњa у имe члaни
цa Лигe нaрoдa или држaвa нeчлaницa. Дaтум ступaњa нa снaгу
Кoнвeнциje бићe дeвeдeсeти дaн oд дaтумa нa кojи je гeнeрaлни
сeкрeтaр Лигe нaрoдa примиo пeти инструмeнт рaтификaциje или
приступaњa.
Члaн 26.
Нaкoн штo Кoнвeнциja ступи нa снaгу у склaду сa члaнoм
25, свaкa слeдeћa рaтификaциja или приступaњe ступићe нa снaгу
дeвeдeсeти дaн oд дaтумa нa кojи их je гeнeрaлни сeкрeтaр Лигe
нaрoдa примиo.
Члaн 27.
Oвa кoнвeнциja мoжe бити oткaзaнa у имe билo кoje члaницe
Лигe нaрoдa или држaвe нeчлaницe писaним oбaвeштeњeм упућe
ним гeнeрaлнoм сeкрeтaру Лигe нaрoдa, кojи ћe o тoмe oбaвeсти
ти свe члaницe Лигe и држaвe нeчлaницe из члaнa 20. Oткaз ступa
нa снaгу гoдину дaнa oд дaтумa нa кojи гa je примиo гeнeрaлни
сeкрeтaр Лигe нaрoдa, a oднoси сe сaмo нa Висoку стрaну угoвoр
ницу у чиje je имe дoстaвљeнo писaнo oбaвeштeњe.
Члaн 28.
Oвa кoнвeнциja рeгистрoвaћe сe у Сeкрeтaриjaту Лигe нaрoдa
нa дaтум њeнoг ступaњa нa снaгу.
У ПOTВРДУ TOГA, прeтхoднo нaвeдeни oпунoмoћeници
пoтписaли су oву кoнвeнциjу.
СAЧИЊEНO у Жeнeви, нa двaдeсeти дaн мeсeцa aприлa,
хиљaду дeвeтстo двaдeсeт и дeвeтe гoдинe, у jeднoм примeрку кojи
ћe бити дeпoнoвaн у aрхиви Сeкрeтaриjaтa Лигe нaрoдa, a чиje ћe
oвeрeнe кoпиje бити дoстaвљeнe свим члaницaмa Лигe и држaвaмa
нeчлaницaмa из члaнa 20.

Број 5 – Страна 31

ПРОТОКОЛ1
I Тумачења
У тренутку потписивања Конвенције која носи данашњи да
тум, потписани опуномоћеници изјављују да прихватају тумачења
доленаведених одредаба Конвенције:
Разуме се:
1) Да фалсификовање жига на новчаници, када такав жиг чи
ни новчаницу валидном у одређеној земљи, представља фалсифи
ковање новчанице.
2) Да Конвенција не утиче на право Високих страна уговор
ница да слободно регулишу, у складу са домаћим правом, принци
пе изрицања блаже кривичне пресуде или не изрицања кривичне
пресуде, нарочито право опроста или помиловања, и право амне
стије.
3) Да правило садржано у члану 4. Конвенције не повлачи ни
какву измену домаћих прописа којима се утврђују казне у случају
истовремених кривичних дела. Оно не спречава да једно исто ли
це, ако је и фалсификатор и растурач, буде гоњено само као фалси
фикатор.
4) Да су Високе стране уговорнице дужне да изврше захтеве
само у мери предвиђеној њиховим домаћим правом.
II Резерве
Високе стране уговорнице које дају доленаведене резерве
прихватају Конвенцију само под наведеним резервама; остале Ви
соке стране уговорнице, прихватају њихово учешће, под тим ре
зервама.
1) Влада Индије даје резерву да се члан 9. не примењује у
Индији где законодавно овлашћење није довољно широко да при
хвати законодавство предвиђено овим чланом.
2) У очекивању исхода преговора о аболицији конзуларне ју
рисдикције коју још уживају држављани извесних Сила, Кинеска
Влада није у могућности да прихвати члан 10. који садржи општу
обавезу за владу да одобри изручење странца којег је трећа држава
оптужила за фалсификовање новца.
3) Што се тиче одредаба члана 20, делегација Савеза Совјет
ских Социјалистичких Република, задржава за своју Владу право
да упути, ако она жели, инструмент своје ратификације другој др
жави потписници да ова поднесе примерак Генералном Секретару
Лиге народа ради нотификације свим државама које су Конвенцију
потписале или јој приступиле.
III. Изјаве
ШВАЈЦАРСКА
У тренутку потписивања Конвенције, представник Швајцар
ске дао је следећу изјаву:
„Швајцарски Федерални Савет, с обзиром на то да није у мо
гућности да прихвати било какве обавезе које се тичу кривичних
одредаба Конвенције пре него што буде афирмативно решено пи
тање увођења јединственог Кривичног Законика у Швајцарској,
скреће пажњу на то да ратификовање Конвенције неће моћи да бу
де извршено у предвиђеном времену.
–––––––––––––
1
РАТИФИКАЦИЈЕ:
Шпанија (28. април 1930. године).
Бугарска (22. мај 1930. године).
Португал (18. септембар 1930. године).
Југославија (24. новембар 1930. године).
Данска (19. фебруар 1931. године).
(Исте резерве као и за Конвенцију).
Норвешка (16, март 1931, године).
Грчка (19. мај 1931. године).
Аустрија (25. јун 1931. године).
Савез Совјетских Социјалистичких Република (13. јул 1931, године).
Чехословачка (12. септембар 1931. године).
Монако (21. октобар 1931. године).
ПРИСТУПАЊЕ:
Естонија (30. август 1930, године).
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„Међутим, Федерални Савет вољан је да извршава, у грани
цама својих овлашћења, административне одредбе Конвенције чим
исте ступе на снагу, сагласно члану 25.”.
САВЕЗ СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА
У тренутку потписивања Конвенције, представник Савеза со
вјетских социјалистичких Република дао је следећу изјаву:
„Делегација Савеза Совјетских Социјалистичких Република,
прихватајући одредбе члана 19, изјављује да Влада Савеза не пред
лаже позивање на надлежност Сталног суда међународне правде, у
мери у којој се то ње тиче.”
„Што се тиче одредбе истог члана, по којој би се спорови, ко
ји не могу да се реше директним преговорима, подвргавали сва
ком другом арбитражном поступку, сем поступка Сталног суда ме
ђународне правде, делегација Савеза Совјетских Социјалистичких
Република нарочито изјављује да се прихватање те одредбе не сме
тумачити као мењање става Владе Савеза о општем питању арби
траже као средства за решавање спорова између држава.”
Овај протокол, уколико ствара обавезе између Високих стра
на уговорница, имаће исту снагу, важност и трајање као и Конвен
ција закључена на данашњи дан и сматраће се њеним саставним
делом.
У потврду тога, доленаведени опуномоћеници потписали су
овај Протокол.
Сачињено у Женеви, на двадесети дан месеца априла, хиљаду
деветсто двадесет и девете године, у једном примерку који ће бити
депонован у архиви Секретаријата Лиге народа, а чија ће оверена
копија бити достављена свим чланицама Лиге народа и свим држа
вама нечланицама представљеним на Конференцији.
АЛБАНИЈА, др Ставро СТАВРИ
НЕМАЧКА, др Eрих КРAСКE, др Вoлфгaнг METГEНБEРГ,
Воске
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, Хjу Р. ВИЛСOН
АУСТРИЈА, Брунo ШУЛЦ
БЕЛГИЈА, СЕРВАИС
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА и сви делови
Британског Царства који нису засебни чланов Лиге народа, Џoн
ФИШEР ВИЛИJAMС, Лeсли С. БРAС
ИНДИЈА, Вeрнoн ДOСOН
БУГАРСКА, Д. MИКOФ
КИНА, Лoнe ЛИAНГ
КОЛУМБИЈА, А. Ј. РEСTРEПO
КУБА, Г. ДE БЛAНК, M. Р. AЛВAРEЗ
ДАНСКА, Вилиjaм БOРБEРГ
СЛОБОДНИ ГРАД ГДАЊСК, Ф. СОКАЛ, Џон МУЛ
ШПАНИЈА, Maурициo ЛOПEЗ РOБEРTС, МАРКИЗ ОД ТО
РЕРМОЗА
ФРАНЦУСКА, ШAЛEНДEР
ГРЧКА, Meгaлoс КAЛOJAНИ
МАЂАРСКА, Паул ДE ХEВEСИ
ИТАЛИЈА, Угo AЛOИСИ
ЈАПАН, Рaизaбурo ХAJAШИ, Шигeру НAГAИ
ЛУКСЕМБУРГ, Ч. Г. ВEРMAИР
МОНАКО, Р. ЕЛЕС
НОРВЕШКА, Кр. Л. ЛАНГЕ
ПАНАМА, Ј. Д. АРОСЕМЕНА,
ХОЛАНДИЈА, A. A. ВAН ДEР ФEЛЦ, П. J. ГEРКE, К. Х.
БРEКХOФ
ПОЉСКА, Ф. СОКАЛ, Влoдзимирз СOКAЛСКИ
ПОРТУГАЛ, Жoзe КAEИРO ДA MATA
РУМУНИЈА, AНTOНИAДE, Вeспaсиeн В. ПEЛA, Пaскaл
TOНЦEСКO
КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА, др Toмa
Живaнoвић
СAВEЗ СOВJEТСКИХ СOЦИJAЛИСТИЧКИХ РEПУБЛИ
КA, Г. ЛAЧКEВИЧ, Никoлaс ЉУБИMOВ
ШВАЈЦАРСКА, ДЕЛАКВИ,
ЧЕХОСЛОВАЧКА, Јарослав КАЛАБ

12. април 2016.
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и изврша
вању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије коју предста
вља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније
коју представља Министарство одбране о сарадњи у области од
бране, који је сачињен у Београду 11. маја 2015. године, ступио на
снагу 3. марта 2016. године.
У Београду, 7. марта 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и изврша
вању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Организа
ције НАТО за подршку (НСПО) о сарадњи у области логистичке
подршке, који је сачињен у Капелену, 7. септембра 2015. године и
Београду, 14. септембра 2015. године, ступио на снагу 25. фебруа
ра 2016. године.
У Београду, 9. марта 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и изврша
вању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Саве
зне Републике Немачке о оснивању Немачко-српске привредне ко
море у Београду, који је сачињен разменом нота у Београду, 21. ав
густа 2015. године и 3. марта 2016. године, ступио на снагу 3. марта
2016. године.
У Београду, 17. марта 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и изврша
вању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Европска оквирна конвенција о прекограничној са
радњи између територијалних заједница или власти, објављена у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”,
број 2 од 8. фебруара 2016. године, ступити на снагу за Републику
Србију 16. јуна 2016. године.
У Београду, 18. марта 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће Амандман на Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, сачињен у Софији, 27. фебруара
2001. године, а који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 2016/4 од 26. фебруара 2016.
године, ступити на снагу за Републику Србију 19. јуна 2016. године.
У Београду, 24. марта 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током била
тералне војно-техничке сарадње, који је сачињен у Москви, 27. октобра 2015. године и Београду, ступио на снагу 30. марта 2016. године.
У Београду, 30. марта 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),
Министарство спољних послова Републике Србије
ОБЈАВЉУЈЕ
да ће се Међународна конвенција о сузбијању фалсификовања новца, са пратећим протоколом, сачињена у Женеви, 20. априла 1929.
године, а за коју је Република Србија депоновала сукцесорску изјаву код депозитара 18. марта 2016. године, примењивати за Републику
Србију, почев од 27. априла 1992. године.
У Београду, 4. априла 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЗАКОН О
ПОЛИЦИЈИ

Према стању законодавства од 5. фебруара 2016.
Предговор и стварни регистар
Добросав Миловановић, Зорица Вукашиновић Радојичић,
Божидар Оташевић и Саша Марковић

Прво издање, 2016.

Ово издање садржи текст Закона о
полицији, који је ступио на снагу 5.
фебруара 2016. године, уводне напомене у коме су објашњени разлози за
доношење овог прописа, преглед основних законских решења као и стварни регистар. Нови Закон о полицији
усаглашен је са европским стандардима и од његове примене се очекују
позитивни ефекти у систему безбедности, пре свега наставак процеса професионализације и ефикаснија контрола полиције.

ЦЕНА:
660,00
РСД

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или
on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ

КОМЕНТАР ЗАКОНА О
ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Са одабраном судском праксом и примерима поднесака,
решења и јавнобележничких исправа
Према стању законодавства од 18. децембра 2015. године

Гордана Станковић
Милена Трговчевић Прокић
Прво издање, 2016.

Коментар представља својеврстан подухват
због обима и квалитета садржине јер у домену
ванпарнич материје до сада није било дела
ванпарничне
предс
које представља
спој научне и практичне обзакон
раде законске
материје. Садржи одабрану судјавно
ску и јавнобележничку
праксу, поред примера
поднесака и судских одлука.

ЦЕНА:
3.850,00
РСД

Овај Ко
Коментар намењен је широком кругу
корисника који у својој свакодневној практичделатн
ној делатности
тумаче и примењују правила
Закона о вванпарничном поступку – судијама,
бе
јавним бележницима,
адвокатима, правобрап
ниоцима, правницима
у центрима за социјални
правн
рад, правницима
у службама правне помоћи,
правницим у привреди и управи. Коментар
правницима
б
може да буде
од користи и у универзитетској
настави на свим нивоима студија, студентима
припрем
у припремању
испита и научноистраживачкој
ка и дипломираним правницима који
пракси, као
припремај правосудни или јавнобележнички
припремају
Ис тако, ова књига може помоћи и
испит. Исто
грађанима да спознају могућности за заштиту
п
њихових права.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или
on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net
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СА Д РЖ А Ј
МИНИСТАРСТВА
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке
о оснивању Немачкосрпске привредне коморе у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине,
туризма и телекомуникација Републике Србије и Управе за туризам и антиквитете
Емирата Фуџеира – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине,
туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства националне економије Мађарске – – – – – – – – – – – – – 4
Meђунaрoднa кoнвeнциja o сузбијању фaлсификoвaњa нoвцa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије
коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније
коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије
и Организације НАТО за подршку (НСПО) о сарадњи у области логистичке подршке – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије
и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачкосрпске привредне коморе
у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Европске оквирне конвенција о прекограничној
сарадњи између територијалних заједница или власти – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана на Конвенцију о процени утицаја
на животну средину у прекограничном контексту – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –33
Обавештење о датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије
и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне
војнотехничке сарадње – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –33
Обавештење о датуму почетка примене Међународне конвенције о сузбијању фалсификата
новца и пратећег протокола – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –33

