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СПОРАЗУМ

обесповратнојпомоћиизмеђуРепубликеСрбије
иБанкезаразвојСаветаЕвропе

Стране у овом споразуму о бесповратној помоћи (у даљем
тексту:Споразум)суРЕПУБЛИКАСРБИЈА,којузаступаВла
даРепубликеСрбијекојупредстављајуЈадранкаЈоксимовић,ми
нистарбезпортфељазадужензаевропскеинтеграције,усвојству
националног ИПА координатора и Никола Селаковић, министар
правде (у даљем тексту:Земљакорисница) иБАНКАЗАРАЗ
ВОЈСАВЕТАЕВРОПЕ,међународнаорганизацијасаседиштем
уАвенијиКлебер55,75116Париз,Француска,којузаступаАпо
лониоРуизЛигеро,вицегувернер(удаљемтексту:БСЕ)(удаљем
текстузаједно:Стране,апојединачно:Страна).

СОБЗИРОМНАТОДА
(А)Фебруара2008.године,Европскабанказаобновуиразвој

(удаљемтексту:ЕБРД),Европскаинвестиционабанка (удаљем
тексту:ЕИБ), Европска комисија (у даљем тексту:Комисија) и
БСЕ (у даљем тексту заједничкимименом:Партнерске органи
зације,апојединачно:Партнерскаорганизација),сложилесусе
окоформирањаИнвестиционог оквира за Западни Балкан (у да
љемтексту:WBIF)сациљемдасеунапредихармонизацијаиса
радњаупогледуулагањаусоциоекономскиразвојЗападногБал
кана. Савет за економске ифинансијске послове Европске уније
поздравиојеиницијативузаформирањеИнвестиционогоквираза
ЗападниБалканумају2008.године,аЕвропскисаветјенакнадно
одобриоформирањеујуну2008.године.

(Б)КакобисеостварилициљевиWBIFа,Партнерскеоргани
зацијеформиралесуЗаједничкиинструментзабесповратнасред
ства(удаљемтексту:ЗИБС)иЗаједничкиинструментзазајмове
у циљу обезбеђивања интегрисаног пакета за финансирање кроз
бесповратна средства и зајмове за подршку развоју приоритетне
инфраструктуре и другим социоекономским развојним области
ма.ЗИБСприкупљасредствакојаобезбеђујуПартнерскеоргани
зације (која се, у погледуКомисије, обезбеђују крозИнструмент
за претприступну помоћ (ИПА)), као и средства која обезбеђују
земљедонатори.Средствакојаобезбеђујуземљедонаториприку
пљајусеидодајуузаједничкифондзасарадњуЕвропскизајед
ничкифондзаЗападниБалкан(удаљемтексту:EWBJF)којимза
једничкиуправљајуЕБРДиЕИБ.

(В) Земљакорисница је, прекоКанцеларије за европскеин
теграције Републике Србије која делује као НИПАК технички
секретаријат, затражилафинансијскупомоћу оквируWBIFа ка
ко би Министарство правде Републике Србије (у даљем тексту:
МПилиКрајњикорисник)спровелонабавкууслуганадзора(у
даљемтексту:Услугенадзора)надрадовима,опремомипројек
товањемзазатворскеобјектекојићебитиизграђениуПанчевуи

Крагујевцу(удаљемтексту:Пројекат).СпровођењеУслуганадзо
рапредстављапредусловзапочетакПројектакојићеседелимич
нофинансиратииздвазајмакојајеодобрилаБСЕ(реф.ЛД1764за
затворскиобјекатуПанчевуиЛД1768зазатворскиобјекатуКра
гујевцу).Пројекат,каоиУслугенадзора,детаљнијесуописаниу
техничкомописукојиједатуДодаткуАовогспоразума(удаљем
тексту:Техничкиопис).

(Г)Управниодборје9.децембра2014.годинеодобриододе
љивањесредставазаовеУслугенадзора,идоговореноједаседате
услугефинансирајуизодговарајућегдодељеногбуџетаEWBJFа,а
БСЕјеодређенакаоводећафинансијскаинституција.

(Д)БСЕ,имајућиувидуТрећипротоколОпштегспоразума
опривилегијамаиимунитетимаСаветаЕвропеод6.марта1959.
године,СтатутБанкезаразвојСаветаЕвропе,правилаипрописе
БСЕиздатеускладусачлановимаСпоразума,сасредствимакоја
обезбеђујеEWBJFанаосновуУговораоспровођењукојијесту
пионаснагу24.септембра2015.године,закљученогизмеђуБСЕ
иЕБРДускладусаЕИБ(саЕБРДиЕИБусвојствукоуправника
EWBJFа),желидаобезбедибесповратнасредства (удаљемтек
сту:БесповратнасредстваEWBJFа)Земљикорисницизапотре
беобезбеђивањафинансирањазаУслугенадзоракаопомоћМини
старствуправдеуприпремиПројекта.

(Ђ)Земљакорисница,којузаступаНационалниИПАкоорди
натор(НИПАК),званичнојеподнеламолбузабесповратнасред
стваEWBJFаиспровођењеУслуганадзора.

(Е) Сврха Споразума између БСЕ и Земље кориснице је да
сеутврдеусловикојисеодносена(i)преносикоришћењебеспо
вратнепомоћиEWBJFа;(ii)спровођењеуслуганадзора(усврху
припремаспровођењаПројекта);(iii)извештавањеиревизијуко
ришћењабесповратнепомоћиEWBJFа.

Крајњикорисникће закључитиуговореонадзору (удаљем
тексту:Уговорионадзору)сапружаоцимауслуганадзора(уда
љемтексту:Пружаоциуслуга)радивршењаУслуганадзоранео
пходнихзаПројекат.

СТОГА,Странесусесагласилеоследећем:
Дефиниције
У овом споразуму, следећи дефинисани термини и изрази

имајуследећазначења,осимуслучајудаконтекстзахтевадруга
чије:

„Крајњирокзаповлачењетранши”означавадатумнакон
којегКрајњикорисникнеможедаподнесезахтевзаисплатукако
јенаведеноуставу1.5унаставкутекста.

„Датумзавршетка”означавадатумзавршеткаПројектакако
једефинисаноуДодаткуАовогспоразума.

Упућивањауовомспоразумуначланове,уводнеизјаве,рас
пореде,анексеидодаткесуупућивањаначланове,уводнеизјаве,
распореде,анексеидодаткеовогспоразума.

Члан1.
БесповратнапомоћEWBJFа

1.1 Из нос бес по врат не по мо ћи EWBJF-а: Под условима
дефинисаним у даљем тексту овог споразума, БСЕ је спремна

6/2016 Medjunarodni ugovori
17.06.2016.



Страна 2 – Број 6 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 17. јун 2016.

да земљи корисници стави на располагање бесповратну помоћ
EWBJFа, што Земља корисница прихвата, у укупном износу од
1.372.800EUR(милионтристотинеседамдесетдвехиљадеосам
стотинаевра).

ОвајизносодговараизносубесповратнихсредставаEWBJFа
које је одобриоУправниодборWBIFа 9. децембра2014. године
у износу од 1.430.000EUR умањен за накнаду за управљање од
4%,тј.57.200EURнамењенојВодећојМФИускладусаодлуком
УправногодбораWBIFаод5.децембра2011.године.

1.2 По сту пак пла ћа ња:
БесповратнапомоћEWBJFаћебитиисплаћенаЗемљикори

сници на захтев и у складу са условима из става 1.4 овог члана
(Усло ви пла ћа ња).

БСЕћеисплатитибесповратнупомоћEWBJFау траншама
(појединачно:Транша). Износ прве транше неће бити виши од
70.000EUR.СвременанавремедоистекаУговораонадзору,Зе
мљакорисницаможедоставитиБСЕзахтевзаисплатууглавному
формидатојуДодаткуБ(удаљемтексту:Захтевзаисплату).

ЗемљакорисницаморададоставиБСЕсвакизахтевзаиспла
тузаједносасвимпотребнимдоказимапремаставу1.4овогчла
на(Усло ви пла ћа ња).ЗемљакорисницапотврђуједауплатаЗемљи
кориснициизвршенанаконтаквогзахтевапредстављаисплатупо
овомспоразуму.

Земљакорисницаједужнадасредстваисплаћенаускладуса
овимспоразумомбудустављенанарасполагањеКрајњемкорисни
куусврхупружањаУслуганадзора.

БСЕједужнададепонујесвакутраншунарачунсаследећим
детаљимаорачуну:

РачунуевримауНароднојбанциСрбије,
IBAN:[xxx]
код[xxx]
(SWIFT:xxx)
укорист[ЈСПзамодернизацијузатворауСрбији]
ШифраSWIFT:[xxx],
IBAN:[xxx]
1.3 Ва лу та: Бесповратна помоћEWBJFа биће исплаћена у

еврима.Свакиизноскојиу складу саовимспоразумомдоспе за
исплатуизмеђуЗемљекорисницеиБСЕбићеуеврима.Свифи
нансијскирачунииизвештајибићеизражениу еврима.Девизни
курскојисепримењујећебити„средњи”девизникурснаданкада
ЈСПизвршиисплатупообјављеномкурсуНароднебанкеСрбије.

1.4 Усло ви пла ћа ња:
Прваисплатаускладусаставом1.2овогчлана (Про це ду ре 

пла ћа ња)зависиодтогадалијеБСЕузадовољавајућемобликуи
суштинипримила:

(i)ДоказнаенглескомјезикукојизадовољавазахтевеБСЕ,а
односисеналицаовлашћенадаспроводеСпоразумиподносезах
тевезаисплатууимеЗемљекориснице,заједносаверодостојним
примеркомпотписатихлица.

(ii)Оригиналилиоверенаверодостојнакопијапрвогзакљу
ченогУговораонадзору.

Свакаисплата,осимпрве,условљенаједостављањемБСЕма
теријалнихдоказакојеБСЕсматразадовољавајућимускладусаДо
даткомД,којимсепотврђуједаћеКрајњикорисникпретрпетитро
шкове(безпореза)поосновуУслуганадзоракојефинансираБСЕ,
урокуод6месецинакондатумаисплатенаведеногуЗахтевузаис
плату,уизносукоји јеунајмањурукуједнакзбиру:(i)70%непо
среднопретходећетранше;и100%свихдругихпретходнихтранши.

Свака накнадна исплата зависиће од одобрења извештаја и
докуменатаодстранеБСЕ(каоштоједефинисаноучлану7.уна
ставкутекста),достављенихупериодуодпретходнеисплате.

1.5 Крај њи рок за по вла че ње тран ши:
Крајњирокзаповлачењетраншије30.јун2021.године.

Члан2.
УсловикоришћењабесповратнихсредставаEWBJFа

2.1 Ко ри шће ње бес по врат них сред ста ва:Бесповратнасред
стваEWBJFа која обезбеђује БСЕ користе се искључиво за фи
нансирањеУслуга надзора у оквируПројекта (како је описано у
ДодаткуАовогспоразума).

Порези(укључујућипорезнадодатувредност),царинскеда
жбинеидажбиненаувоз,илибилокојидругитрошковинисупри
хватљиви за финансирање из бесповратних средстава EWBJFа.
Стога, како би се избегла свака сумња, бесповратна средства
EWBJFа неће се користити за финансирање пореза на додату
вредностзаУслугенадзора.Свипорези,намети,надокнадеидру
гитрошковиилиизузећазаробу,радовеиуслугеобухваћенеПро
јектомруководићесезаконодавствомЗемљекориснице.

2.2ПреосталинепотрошениизноснаданзавршеткаПројекта
(какоједефинисаноуДодаткуА)илибилокакваотплатабеспо
вратнихсредставаEWBJFаускладусаСпоразумомдепонујесеу
валутиевронаследећирачунБСЕзаEWBJFа,уколикониједого
воренодругачије:
Међународниброј
банковнограчуна(ИБАН): DE44500700100928738400
Називвласникарачуна: CouncilofEuropeDevelopmentBank
 (БанказаразвојСаветаЕвропе)
Реф: 101664
Називбанке: DeutscheBankAGFrankfurt
Адресабанке: Taunusanlage12,
 60325FrankfurtamMain,
 Germany(Немачка)
SWIFTBIC: DEUTDEFF

2.3 Земљакорисница је дужнадапредузме све одговарајуће
мерекакобиувекпризналаијавнообјавиладасуУслугенадзораза
припремуПројектафинансиранесредствимаEWBJFапрекоБСЕ.

То нарочито значи да информације којеСтране укључене у
Пројекатобелодањујумедијима,каоисвипромотивниматеријали,
садрженазнакудасуУслугенадзорауоквируПројекта„фи нан си-
ра не из бес по врат них сред ста ва WBIF-а/EWBJF-а ко ја су при мље-
на пре ко БАН КЕ ЗА РАЗ ВОЈ СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ” (штампаним ве
ликимсловима).НавођењеБСЕиWBIFа/EWBJFа,укључујућии
коришћењеодговарајућихлоготипа,требадабудејасновидљивоу
смислувеличинеиупадљивости.Поредтога,уколикосеупубли
кацијамапојављујеилоготипМинистарстваправде,логотипиБСЕ
иWBIFа/EWBJFаморајубитиунајмањурукуједнакоупадљиви.

Специфични извештаји о вршењуУслуга надзора које при
премају Крајњи корисник, Јединица за спровођење пројекта или
Пружаоциуслугаикојесефинансирајубесповратнимсредствима
EWBJFаморајудасадржеследећеупозорење:

„Овај до ку мент је из ра ђен уз фи нан сиј ску по др шку Европ ског 
за јед нич ког фон да за За пад ни Бал кан, у окви ру Ин ве сти ци о ног 
окви ра за За пад ни Бал кан, ко ја је при мље на пре ко Бан ке за раз-
вој Са ве та Евро пе. Ста во ви из не ти у овом до ку мен ту су ста во ви 
(име ауто ра) и сто га ни на ко ји на чин не од ра жа ва ју зва нич но ми-
шље ње до на то ра Европ ског за јед нич ког фон да за За пад ни Бал кан, 
ЕБРД, као ко у прав ни ка Европ ског за јед нич ког фон да за За пад ни 
Бал кан, или ми шље ње Бан ке за раз вој Са ве та Евро пе, као Во де ће 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је за по тре бе Про јек та.”

2.4Полугодишњиизвештајионапреткуизавршниизвештај
дефинисани чланом 7. Споразума треба да садрже мере које је
предузеоКрајњикорисникуциљуобезбеђењавидљивостиБСЕи
EWBJFа.

Члан3.
ОдговорностзаУслугенадзора

3.1ЗемљакорисницаодређујеМинистарствоправдекаоор
ганнадлежанзаспровођењеУслуганадзора.Министарствоправде
поверавауправљањеинадзорнадУслугаманадзора Јединициза
спровођењепројекта(удаљемтексту:ЈСП)која јепосвећенаис
кључиво спровођењуПројекта.Усвакомслучају, одговорност за
поштовањесвихобавезапоСпоразумулежинаЗемљикорисници.

3.2МинистарствоправдеједужнодаобавештаваБСЕона
преткуУслуганадзора,тедаБСЕдоставиинформацијеиизвешта
јепредвиђенечлановима6.и7.Споразума,узслањекопијеКанце
ларијизаевропскеинтеграцијеРепубликеСрбије.
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Члан4.
Посебнеобавезе

4.1 Ко ри шће ње бес по врат них сред ста ва: Земља корисница
се обавезује да ће онаиКрајњикорисник користитиприходе од
бесповратнихсредставаEWBJFаискључивозапотребефинанси
рањаУслуганадзора.

4.2 Уго во ри са Пру жа о ци ма услу га:Земљакорисницаобезбе
ђуједаКрајњикорисникпреузмеобавезуда:

(i)сарађујесаБСЕкакобисеприбавилањенасагласностна
условеУговораонадзору (укључујућииОписпословаи задата
ка,важећепоступке јавненабавке,конкурснудокументацијупре
почеткапоступка,поступакзаизборпонудена јавнојнабавци,и
поступакдоделеуговоранакрајупоступкајавненабавке);

(ii)нећеотказивати,мењатиилиобустављатиУговореонад
зорубезпретходнеписанесагласностиБСЕ.

4.3 Ду жна па жња и мар љи вост:Крајњикорисникдужанје
дакористибесповратнасредстваEWBJFаускладусанапретком
Услуганадзораидапримењуједужнупажњуимарљивостнеоп
ходнузаправилновршењеУслуганадзора.

4.4 По ве ћа ни тро шко ви: У случају да трошкови пружања
УслуганадзорапремашепрвобитноодређенбуџетнаведенуУго
воримазанадзор,Крајњикорисникдужанједабезодлагањаото
ме обавести Канцеларију за европске интеграције и да обезбеди
средствазафинансирањетрошковабезослањањанаБСЕ,ауциљу
завршеткаУслуганадзораускладусаТехничкимописом(како је
наведеноуДодаткуАовогспоразума).Утомслучају,Земљакори
сницадужнаједаБСЕблаговременодоставипројекцијетаквихдо
датнихфинансирањанапретходнеконсултације.Усвакомслучају,
БСЕсенеобавезуједаћепокритибилокојетрошковекојипрелазе
износбесповратнихсредставаEWBJFадефинисанучлану1.

4.5 Спро во ђе ње Услу га над зо ра: Земља корисница је пре
коКрајњегкорисникадужнадаобезбедидаУслугенадзора,које
семогуредефинисатисвременанавремеузодобрењеБСЕ,буду
пруженеизавршенеурокунаведеномуУговоримаонадзоруили
убилокомдругомрокукојиодобриБСЕ.

4.6 Из бор Пру жа о ца услу га: Земљакорисницасеобавезуједа
ћеКрајњикорисникизабратиПружаоцеуслуганаконпретходних
консултацијасаБСЕоизборуПружаоцауслугаускладусаодред
бамачлана4.2,иускладусаСмерницамазанабавкуБСЕ.

БСЕ задржава право да именује посматрача у комисији за
оценупонудазаизборПружаоцауслуга.

4.7 Оба ве зе са рад ње: ЗемљакорисницаобезбеђуједаКрајњи
корисникпреузмеобавезудањеговиодговарајућизапослениусва
комтренуткусарађујусаБСЕиПружаоцимауслугаувезисапру
жањемУслуганадзора.

4.8 По моћ у ве зи са до ма ћим про пи си ма: Пружаоци услу
гамогу захтеватипомоћодКрајњегкорисникаувези садобија
њемпримеракадомаћихзакона,прописаиинформацијакојимогу
утицатинаизвршењењиховихобавезапоУговоримаонадзору,а
Крајњикорисникдужанједаобезбедитаквутраженупомоћ.

Ускладусазаконимаипрописимакојисеодносенарадстра
них држављана у РепублициСрбији, Земља корисница чини све
штојеуњенојмоћикакобиобезбедиладазапосленикодПружао
цауслугаилицакојаодњихзависедобијунеопходневизеидозво
ле,укључујућиидозволезарадиборавишнедозволе,попотреби.

4.9 Ва ли да ци ја Услу га над зо ра: Земљакорисницајесагласна
данаконзакључењаовогспоразумадозволибилокојемлицукоје
поступауимеБСЕ,укључујући,алинеограничавајућисенаекс
тернеконсултанте,именованесвременанавремеодстранеБСЕ,
даизвршивалидацијуодређенихаспекатаУслуганадзоракојевр
шеПружаоциуслуга.

Члан5.
Даљеобавезе:Обавезеупогледуинтегритета,заштите

животнесрединеиљудскихправа

5.1 Земља корисница иКрајњи корисник гарантују да нису
укључени,каоиданиједнолицепремаинформацијамакојимарас
полаженијеукључено,тесеобавезујудасенећеукључивати,као

идасениједнолицеузњеговусагласностилипретходносазнање
неће укључивати у коруптивне, незаконите, принудне радњеили
тајне договоре (у даљем тексту заједничким именом: За бра ње не 
прак се),увезисавршењемУслуганадзораилиизвршењембило
когуговораувезисауслугаманадзора.

5.2УсврхеСпоразума:
„Коруптивни начин пословања је нуђење, давање, примање

илитражење,директноилииндиректно,нечегвредногкакобисе
нанедозвољенначинутицалонапоступкедругестране”;

„Незаконити начин пословања је сваки чин или омашка,
укључујућипогрешнопредстављање,којимсенамерноилинесмо
тренообмањујеилипокушавадаобманенекастранарадиоства
ривањафинансијскеилидругедобитиилиизбегавањаобавеза”;

„Принуда је угрожавање или наношење штете или претња
угрожавањем или наношењем штете, директно или индиректно,
некојстраниилиимовинитестранекакобинанеодговарајућина
чинутицалонаактивностинекестране;

„Тајнидоговорједоговоризмеђудвеиливишестранаплани
ранкакобисепостигаонеприкладанциљ,укључујућинеправилно
утицањенаактивностидругестране”.

5.3Земљакорисницадужна једаобезбедидаКрајњикори
сникиЈСПуведу,одржавајуипоштујуинтернепроцедуреикон
троле у складу са важећимнационалним законима имеђународ
нимнајбољимпраксамакакобисеизбеглокоришћењесредстава
изEWBJF (i) уциљупрањановцаили (ii) уциљуфинансирања
тероризма,анарочитоЗемљакорисницадужна једаобезбедида
никакветрансакцијенебудуизвршенесаилиукористбилокојих
лицаилиинституцијанаведенихнаспискусанкционисанихлица
од странеСавета безбедностиУНилињегових комитета у скла
ду са РезолуцијамаСавета безбедности 1267 (1999), 1373 (2001)
(доступнонаhttp:/www.un.org/terrorism),којисеповременоажури
ра,и/илиСаветаЕвропскеунијеускладусањеговимЗаједничким
ставовима2001/931/CSFPи2002/402/CSFPидругимилиповеза
нимрезолуцијамаи/или актима зањихово спровођење у вези са
финансирањемтероризма.

5.4Земљакорисницаикрајњикорисниксеобавезују:
–даћеобавеститиБСЕакосазнајузабилокакавнаводниили

сумњивипропусткодусклађивањасагоренаведенимобавезама;
–даћепредузетиактивностикојеБСЕможеоправданозах

теватидабисеиспитаои/илидаокончаосвакинаводниилисум
њивичинилипропустокоусаглашавањасагоренаведенимобаве
зама;

–даћеомогућитиистрагукојуБСЕможеспровестиувезиса
свакимчиномилипропустомокоусаглашавањасагоренаведеним
обавезама;и

–даћеобавеститиБСЕопредузетиммерамадасетражиод
штетаодлицаодговорнихзагубитаккојинастанезбогтаквогчина
илипропустаувезисагоренаведенимобавезама.

5.5 За шти та жи вот не сре ди не:Пружањеуслуганадзорамо
радапоштујеБСЕПолитикузаштитеживотнесредине.

5.6 Људ ска пра ва:Вршењеуслуганадзоранедоводидокр
шењаЕвропскеконвенцијеољудскимправимаиЕвропскесоци
јалнеповеље.

Члан6.
Захтевиупогледуинформација

6.1 До ку мен ти ко ји се чу ва ју: Земља корисница се обавезу
је(i)даупросторијамаМинистарства,радимогућностиувида,6
(шест) годинаод закључивањасвакогуговоракоји сефинансира
бесповратним средствимаEWBJFа, задржи све услове из самог
уговора,каоидачувабитнедокументекојисеодносенапроцес
набавкеинаизвршењeуговораи(ii)даобезбедидаБСЕможеиз
вршитиувидууговорнудокументацијукојуизвођачимаобавезу
дачуваускладусауговоромонабавци.

6.2 Ра чу но вод стве на еви ден ци ја ко ја се чу ва: Земља кори
сница чува рачуноводствене евиденције које се односе на услу
ге надзора, у складу са међународним стандардима, а које у
сваком тренутку приказују стање напретка Услуга надзора и у
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којимасуевидентиранесвеизвршенетрансакцијеиидентифико
ванаимовинаиуслугефинансиранеузпомоћбесповратнихсред
ставаEWBJFа.

6.3 Оба ве за да се од го во ри на зах тев за до ста вља ње ин фор-
ма ци ја: Крајњи корисник се обавезује да у разумном року и уз
слање примеркаКанцеларији за европске интеграције Републике
Србије,одговоринасвезахтевезадостављањеинформацијакоје
примиодБСЕ,каоидадостависвудокументацијукојуБСЕсма
транеопходномиможеоправданозахтеватиусврхепрописногвр
шењаУслуганадзора,посебноусмислумониторингаУслуганад
зораикоришћењабесповратнихсредставаEWBJFа.

6.4 Оба ве за оба ве шта ва ња:ПопријемуинформацијаодКрај
његкорисника,ЗемљакорисницаодмахобавештаваБСЕосвакој
законодавној или нормативној промени у привредној грани реле
вантнојзаПројекати,уопште,освакомдогађајукојиможебитно
негативноутицатинаизвршењењенихобавезаускладусаСпора
зумом.БилокојидогађајилипропустдасеБСЕобавестиотоме
можедадоведедообуставе,отказивањаилизахтевањанеодложног
повраћајасредставаизбесповратнихсредставаEWBJFа.Препод
ношењатаквогзахтева,Странетребадаодржеконсултације.

Члан7.
Мониторингиизвештаји

7.1 У ве зи са Услу га ма
Земља корисница обезбеђује да крајњи корисник преузме

обавезуда:
(а)доставиБСЕуписанојформисвекоментарекојеимана

резултатеУслуганадзора;
(б)безодлагањаобавестиБСЕосвимчињеницамаилидога

ђајимакојисупознатиКрајњемкориснику,акојибимоглидове
стиупитањеилизначајноутицатиназавршетакУслуганадзора;

(в)пратиспровођењеуслуганадзора,одобритисвеизвештаје
(какојенаведеноуТехничкомописудатомуДодаткуАовогспо
разума)идоставитикопијуконачневерзијепредметнихизвештаја
БСЕнаразматрање;

(г)улажеразумненапореуприбављањедозволазасвеовла
шћене представнике БСЕ за потребе комуникације и, уколико је
потребно,посећивањаПружаоцауслугакакобисеприбавилеин
формацијекојесупотребнеБСЕзапраћењенапреткаУслуганад
зора;и

(д) доставиполугодишњеизвештаје онапретку спровођења
Услуганадзораиизвештај о завршетку којиБСЕ сматра задово
љавајућимурокуодпет(5)месециодДатумазавршеткаПројекта
(какоједефинисаноуДодаткуА),гдетакавизвештајморадаобу
хватаунајмањурукуинформацијесадржанеушаблонукојиједат
уПрилозима Г иД овог споразума („Шаблон за извештавање”).
ИзвештајозавршеткуобухватаоценуреализацијеПројектауод
носунациљеве,каоипроценуупотребеиутицајабесповратних
средставаEWBJFа.

Извештавањеонасталимрасходимасевршитакоштосеони
изражавајууевримаили,уколикосеисплатевршеунекојдругој
валути,претварањемодговарајућихизносауеврепосредњемкур
суНароднебанкеСрбијенаданкадаЈСПизвршиисплатуизвођа
чуувалутикојанијеевро.

Специфични извештаји о спровођењу услуга надзора које
припремаКрајњикорисник,и/илионикојеприпремајупружаоци
услуга,икојисефинансирајуизприходаодбесповратнихсредста
ваморајусадржатиследећеупозорење:„Овајдокументјеизрађен
узфинансијскуподршкуЕвропскогзаједничкогфондазаЗападни
БалкануоквируИнвестиционогоквиразаЗападниБалкан.Ставо
виизнетиуовомдокументусуставови(имеаутора)истоганина
којиначиннеодражавајузваничномишљењедонатораЕвропског
заједничкогфондазаЗападниБалканилиЕИБилиЕБРД,каокоу
правникаЕвропскогзаједничкогфондазаЗападниБалкан.”

7.2 У ве зи са Зе мљом ко ри сни цом и Крај њим ко ри сни ком
(а)ЗемљакорисницапоправилуобавештаваБСЕосвимчи

њеницамаилидогађајимакојибимоглиспречитиЗемљукорисни
цуилиКрајњегкорисникадаиспуненекуодсвојихобавезапрева
овомспоразуму;и

(б)ЗемљакорисницаобезбеђуједаКрајњикорисникпреузме
обавезудабезодлагањадоставиБСЕсвакидокументкојимуова
тражи,укључујући,измеђуосталог,ревизорскеизвештајеилира
чуноводственеизвештаје.

7.3 По се те
(а)Крајњи корисникпозиваБСЕда учествује у било којим

њениммисијамапроценекојеспроводитокомУслуганадзораили
поњиховомзавршетку.

(б)Земљакорисницасеобавезуједаћеблагонаклоноприми
ти било којемисије за надзор које чине запослени (i) БСЕи (ii)
ЕИБ, поступајући у својству донатораEWBJFа и (iii) Европске
уније(ЕУ),укључујућибилокојењененадлежнеоргане,или(iii)
спољашњеконсултантеБСЕ,каоидаобезбедисвунеопходнуса
радњумисијама занадзор, тимештоћеомогућити вршење свих
могућихтеренскихпосета

Ре ви зи ја: Земља корисница (обухватајућиКрајњег корисни
ка) се обавезује да ће благонаклоно примити било коју ревизију
којувршезапослени(i)БСЕи(ii)ЕИБ,поступајућиусвојствудо
натора EWBJFаи(iii)Европскеуније(ЕУ),укључујућибилоко
јењененадлежнеоргане,или(iii)спољашњеревизореБСЕ,каои
да обезбеди сву неопходну сарадњу за такву ревизију, тимешто
ћеомогућитивршењесвихмогућихтеренскихпосета.Нарочито,
БСЕ, ЕИБ и Европска унија, укључујућињихов Ревизорски суд,
Европски биро за борбу против превара (енгл.ОLAF), Европску
комисијуисведругенадлежнеевропскеоргане,могудаорганизу
јуревизијуУслуганадзораналицуместакојућеизвршитиједан
иливишеконсултанатапоњиховомизбору,укључујућиислуча
јеве неиспуњавања обавеза на страни Земље кориснице (обухва
тајућиКрајњег корисника) у погледуњених обавеза према овом
споразуму.

БСЕ може да организује рачуноводствену ревизију услуга
надзораналицуместакојућеизвршитиједаниливишеконсулта
натапоњиховомизбору,аотрошку[Земљекориснице]услучају
неиспуњавањаобавезанањеној страниупогледуњенихобавеза
премаовомспоразуму.

7.4 Де ље ње до ку ме на та:ЗемљакорисницаприхватадаБСЕ
може бити дужна да открије такве документе који се односе на
крајњегкорисникаипружаоцауслугаРевизорскомсудуЕвропске
унијеакојетонеопходнозавршењезадатакаорганаЕУускладу
сазаконимаЕУ.

Члан8.
Трошкови

8.1 Тро шко ви за ове ру и ре ги стра ци ју: Земљакорисницаће
битиодговорнадаплатибилокоје трошкове, билокојеприроде,
укључујући трошкове за оверу и регистрацију који произлазе из
извршавањаилиспровођењаовогспоразумаидокуменатаповеза
нимсањима,ускладусаважећимзаконима.

8.2 Оста ли тро шко ви: Земљакорисницаикрајњикорисник
сносесвојепословнеибанкарскенакнаде,каоинакнадепреноса
илиразменевалутенасталеизприменеилиспровођењаовогспо
разумаиУговораонадзору.

Члан9.
Неиспуњењеобавеза

9.1Пра во на об у ста ву, от ка зи ва ње или зах те ва ње от пла те: 
БСЕ задржаваправода обустави, откажеили захтеванеодложну
отплатубесповратнихсредставаEWBJFаубилокојојодследећих
ситуација:

(i) Кр ше ње оба ве за из овог спо ра зу ма:уколикоЗемљакори
сницаилиКрајњикорисникнеиспуненекуобавезуизовогспо
разумаурокукојијеоправданоодређенуобавештењуБСЕукоме
БСЕодЗемљекорисницеилиКрајњегкорисниказахтевапоштова
њеСпоразума;

(ii) Кр ше ње оба ве за: уколико Земља корисница не испуни
обавезупроистеклуизспоразумао зајмуилиспоразумаогаран
цијамаилиспоразумаобесповратнојпомоћиикадасуинтересии
циљевиБСЕтимеугрожени;
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(iii) Не пла ћа ње:уколикоЗемљакорисница(каозајмопримац
или гарант) не исплати неки износ основице, износ камате или
другиплативизносизбилокогспоразумаозајмуилиспоразумао
гаранцијиизмеђуБСЕиЗемљекорисниценаданкадајетајизнос
доспеоипостаоплатив;

(iv)Бит но не га тив на про ме на:услучајуванреднеситуације
којапомишљењуБСЕчинииспуњењеобавезаЗемљекориснице
(каозајмопримцаилигарантаилипримаоцабесповратнепомоћи)
неизвесним;и

(v) Члан ство у БСЕ:кадаЗемљакорисница(каозајмопримац
или гарант илипрималац бесповратне помоћи) престане да буде
чланБСЕ.

9.2Оста ла пра ва: Став9.1.овогчлананеограничаванијед
но друго право БСЕ да захтева отплату бесповратних средстава
EWBJFа.

Члан10.
ОбавезеСтрана

ЗемљакорисницанадокнађујеБСЕсвуштету,губиткеитро
шковекојисунанетиБСЕиликојејеБСЕпретрпела,измеђуоста
лог, а који супоследица било когпоступкаилипропуста који је
починила Земља корисница или крајњи корисник, или пропуста
ЗемљекорисницеилиКрајњегкорисникадасеускладисабилоко
јимобавезамакојесудефинисанеовимспоразумом,уследњихо
воггрубогнемара,малверзацијеилибилокогнезаконитогначина
пословања.

БСЕнећебитиодговорнапремаЗемљикориснициилиКрај
њемкорисникузабилокојерадњеилипропустеПружаоцауслуга
илизанеуспехПружаоцауслугадапружиуслугенадзораускладу
саУговоримаонадзору.Међутим,ЗемљакорисницаилиКрајњи
корисникможедазахтеваодБСЕдазамениПружаоцеуслугаако
њиховрадпремамишљењуЗемљекорисницеилиКрајњегкори
сниканијезадовољавајућиилиакоПружалацуслугаизвршибило
каквунепожељнурадњуилиначинипропуст.

Крајњикорисникћеуложитиразумненапоредаиспунибило
којезахтевеуимеБСЕпремаУговоримаонадзору.

Члан11.
Поверљивост

Било које информације које јој Земља корисница или крај
њикорисникдостави,БСЕћетретиратисходнообавезамаистиху
складусауобичајенимправилимаоповерљивости.

Члан12.
Изјавеигаранције

Земљакорисницаовимизјављујеигарантује:
(i)да јеовлашћенадаступиуСпоразумида јепотписнику

(потписницима)далаовлашћењезато,ускладусазаконима,одлу
кама,прописимаидругимважећимтекстовима;

(ii)дасачињавањеиизвршењеовогспоразуманијеусупрот
ности са законима, одлукама, прописима и другим важећим тек
стовима.

Члан13.
Обавештења

13.1БилокојеобавештењекојејенамењенобилокојојСтра
ниилибилокојесаопштењекојесетичеСпоразума(изузевоних
којапроистичуизсудскихпроцеса)делотворносесачињаваилисе
шаљепрепорученомпоштомилисаповратницомилипосредством
факсаСтранама,надоленаведенеадресе.Адресабилокојестране
уСпоразумуможесепроменитипутемобавештења,наначинкоји
једефинисановомодредбом.

13.2Било које обавештењекоје је намењеноБСЕ, адресира
сена:
БанказаразвојСаветаЕвропе(Co un cil of Euro pe De ve lop ment Bank)
АвенијаКлебер55(55, ave nue Kléber)

75784ПаризЦедекс16–Француска(75784 Pa ris Ce dex 16 – Fran ce)
За:(At ten tion:)Директор,Директоразазајмовеидруштвениразвој
(Di rec tor, Di rec to ra te for Lo ans and So cial De ve lop ment)
Факс:+33147553752
Достављање копија: Директор, Директорат за европску сарадњу и
стратегију(Di rec tor, Di rec to ra te for Euro pean Co o pe ra tion and Stra tegy)
Факс:+33147553782

13.3БилокојеобавештењенамењеноЗемљикориснициадре
сирасена:

Канцеларијазаевропскеинтеграције
Немањина34
11000Београд
РепубликаСрбија
За:В.Д.ДиректорКсенијаМиленковић
Факс:+38113061110

Члан14.
Измене

Овајспоразумможебитиизмењенуписанојформиодстране
БСЕилиЗемљекориснице.

Члан15.
Решавањеспорова

15.1 Било који спор који проистиче из овогСпоразума или
јеувезисањим,укључујућипитањањеговогпостојања,важења,
тумачењаилипрестанкаважења,решавасенапријатељскиначин
измеђуСтрана.

15.2Услучајунемогућностипостизањапријатељскогреше
ња,споровиизмеђуУговорнихстрана,акојисеодносенаСпора
зумувезисабесповратнимсредствимаизEWBJFа,подлежуар
битражиускладусаопштимусловимакојисудатиуДодаткуВ.

ЗапотребеДодаткаВ,ауконтекстубесповратнихсредстава
EWBJFа,следећиизразитумачесекаоштоследи:

– израз „зајмови” се брише и замењује се са „бесповратна
средстваEWBJFа”;

–„споразумозајмуи,акотоодговараконкретномслучају,спо
разумогаранцији”каои„уговорозајмуилиуговорогаранцији”
бришусеизамењујуса„Споразумобесповратнимсредствима”;и

–„зајмопримац”и„зајмопримацилигарант(уколикопостоји)”
бришусеизамењујуса„Земљакорисница”.

Члан16.
Ступањенаснагу

Овајспоразумступанаснагунаконпотписивањаобестране.

УПОТВРДУГОРЕНАВЕДЕНОГ,долепотписани,којису
прописноовлашћени,потписујуовајспоразумнаенглескомјезику
удва(2)оригинала.

ПотписануБеограду,23.марта2016.године
……………………………………………………
ЗаРепубликуСрбију
ЈадранкаЈоксимовић
Министарбезпортфељазадужензаевропскеинтеграције

ПотписануБеограду,17.марта2016.године
……………………………………………………
ЗаРепубликуСрбију
НиколаСелаковић
Министарправде

ПотписануПаризу,15.марта2016.године
………………………………………………….
ЗаБанкузаразвојСаветаЕвропе
АполониоРуизЛигеро(ApolonioRuizLigero)
Вицегувернер
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ДОДАТАКА

Техничкиописконсултантскихуслуга(уприпремиПројекта)

Пројекат Бесповратна средстваEWBJFакористиће сеувези са следећимпројектимакоји сереализујуузподршкуМинистарстваправде
(МП)уоквируМодернизацијезатворскихобјекатауСрбији:(i)изградњаиопремањезатворскогобјектауПанчеву,(ii)изградњаи
опремањезатворскогобјектауКрагујевцу.

Држава РепубликаСрбија
Органзаспровођењепројекта МинистарствоправдеЗемљекориснице
Крајњикорисници Затворенициињиховепородице,запослениудатимзатворскимобјектима
ОдобрењеУправногодбораWBIF 9.децембар2014.године
Износбесповратнихсредстава
EWBJFа

1.430.000EURумањенза4%наименакнадезауправљањеплативеБСЕ(57.200EUR);преосталирасположивиизнос:1.372.800
EUR

Планиранеактивности ЦиљТехничкепомоћикојисефинансираовимбесповратнимсредствимаједасеобезбедиобавезаннадзорнадрадовима,уиме
јавногнаручиоца,којићебитиизведениувезисаизградњомиопремањемзатворскогобјектауПанчевуиКрагујевцу.Овиобјекти
ћебитиизграђениускладусаЕвропскимзатворскимправилима.Пружаоциуслуганадзора(„Пружаоциуслуга”)дужнисудапо
ступајуусвојству„Инжењера”усмислуFI DICУсловауговоразаизградњу(МДБусаглашеноиздањеиз2010.године)идапруже
услугетехничкогнадзораузпунуодговорностзаизвођењесвихрадоваускладусацелокупномуговорномдокументацијом,каои
даобезбедепружањеуслуганеопходнихтокомпериодазапријављивањенедостатакаутрајањуод24месецаоддатумапрактичног
завршетка.
Пружаоциуслугасудужнидаобезбеде,измеђуосталог,дауговориоизградњибудуадекватнореализовани;даквалитетрадовакоје
изводеизвођачиграђевинскихрадовабудеускладусауговором;дасвирадовикојисетичупројектабудуреализованиупотпуности
ускладусауговорномдокументацијом;даеколошкизахтеви,захтевиупогледубезбедностиимониторингабудуизвршениускладу
сапрепорукамаизстудија,плановаианализапројекта,иускладусаважећимзаконима.Онићенадгледатистопунапреткаизвођача
и,акојепотребно,захтеватиревизијупрограмаизвођачакакобисеускладиосауговорнимзахтевима.
Пружаоциуслугадужнисудапоштујузахтевеиописзадатка,какојенаведеноуописупословаизадатаказаТехничкупомоћ.

Праћењеиизвештавање ЗемљакорисницадужнаједадостављаполугодишњеизвештајеоспровођењууслугаТехничкепомоћи,иизвештајозавршеткукоји
испуњавазахтевеБСЕутокуодпетмесециодДатумазавршетка.ИзвештајозавршеткуобухватаоценуреализацијеПројектауод
носунациљеве,каоипроценуупотребеиутицајабесповратнихсредставаEWBJFа.
Свипредметииспоруке,укључујућиигоренаведенеизвештајеиглавнепредметеиспорукезатехничкупомоћ,морајубитипрегле
данииодобрениодстранеБСЕпребилокаквеисплате.

Индикативнипланфинансирања
Пројекта

ЗајамБСЕ
РепубликаСрбија
Осталабесповратнасредства
EWBJFа
Укупно

35,0
21,6
1,5
1,4
59,5

Друштвениефекти КазненисистемуСрбијиобухвата29затвораукојимасеналази8500затвореникаисуоченјесабројнимпроблемимауследвише
годишњегнеулагања(слабоопремљени,лошеодржаваниипренасељениобјекти),каоиуследзастарелогзаконодавства.Бројзатво
реникауодносунапопулацијууСрбијијевисокупоређењусадругимземљамаурегионузбогминималнепримененезатворских
казни.
Затвореницисенедржеуусловимакојисуускладусамеђународнимстандардимаистандардимаљудскихправазбоглошеинфра
структуреиобјеката,ограниченихмогућностиучешћаупрограмимарехабилитацијеиограниченеобукеособља.
НовизатвориуПанчевуиКрагујевцубићеизграђениускладусаевропскимзатворскимправилимаиобезбеђиваћесмештајзапо
двазатвореникаућелији;елиминисаћеусловеукојимасекршељудскаправазатвореника;омогућићезатвореницимадасеукључе
ураднепроцесеиобуке;обухватаћепросторзасоцијализацијуиорганизованокоришћењеслободногвременауразличитимради
оницама(нпр.ИТ,књижевност,музика),каоипросторзавежбеирекреацију;иомогућаваћеприступпрограмимастручнихобука.
Двановазатвораћеиматиследећекарактеристике:
–Панчево:500одраслихмушкараца,одкојихће200битилицакојачекајусуђењеи300осуђенихлица,сукупномповршиномод
око25.000м2;
–Крагујевац: 400 затвореника, већина смештена у двокреветним ћелијама са санитарними хигијенским чворовима, који служе
казнеутрајањуодпетиливишегодина,заједносајединицомзазаштићенесведокеукојојсеналазиоко20лица;укупнаповршина
објектајеоко21.500м2.

Локација ПанчевоиКрагујевац
Распоредрадова ЈавнанабавкаУслуганадзорапочећеудецембру2015.године.Услугенадзораћебитиизвршенетокомпериодаодмарта2016.годи

недојуна2021.године.Наосновуочекиванограспоредарадова,Датумзавршеткајеодређенза30.јун2021.године.
Датумзавршетка 30.јун2021.године
Крајњирокзаповлачењетранши 30.јун2021.године



17. јун 2016. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 6 – Страна 7 



Страна 8 – Број 6 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 17. јун 2016.

ДОДАТАКВ

РешавањеспороваупогледубесповратнепомоћиEWBJFа

ПОГЛАВЉЕ4

РешавањеспороваупогледузајмоваБанкеилигаранцијакојесе
нањиходносе

ЧЛАН 4.1. 
Ар би тра жа

Свиспоровиизмеђустранауговораозајмуипопотребиуго
вораогаранцијикојисунасталиупогледутумачењаилиизврше
њатаквихуговораилиупогледупотраживањаједнеодпоменутих
уговорнихстранаоддругеуговорнестраненасталеизспоразумао
зајму,уговораогаранцијиилиовихрегулатора,акојисенемогу
решитиспоразумноизмеђууговорнихстрана,подносесенаарби
тражунаначинкакојепрописаноудаљемтексту.

ЧЛАН 4.2. 
По че так ар би тра жног по ступ ка

Арбитражнипоступакможепокренутибилокојаодуговор
нихстрананаведенихупретходномодељкупутемзахтевакојисе
доставља свим другим уговорним странама; у захтеву се наводи
природаипредметспораиизлажепотраживањекојесеподноси
наарбитражу.

ЧЛАН 4.3.
Име но ва ње ар би тра жног три бу на ла

Усвакомарбитражномпоступкупокренутомувезисаовим
чланом,зајмопримацилигарант(попотреби)можебитистранауз
гарантаилизајмопримца.

Засвакиспоркојисеподносинаарбитражуускладусаовим
чланомустановљавасеарбитражнитрибунал.Онсесастојиодтри
арбитракојисеименујунаследећиначин:

а)једногарбитраименујеБанка;
б)другогарбитраименујезајмопримацилипопотреби,зај

мопримаци гарант споразумно,илиу случајуда се споразумне
постигне,именујегагарант;

в)трећиарбитаркојисеназиваизабранисудијаикојиделује
каопредседникарбитражногтрибунала,именујесеуззаједничку
сагласностуговорнихстранаилиуслучајуизостанкатаквесагла
сности, именује га председник Европског суда за људска права,
илиуслучајудаонимаистодржављанствокаогарантилијеисте
националностикаозајмопримац,именујегапотпредседниктогсу
да, а ако јеонуистој ситуацијикаопредседник,именује ганај
старијисудијатогсудакојинеманинационалностгарантанитије
истенационалностикаозајмопримац;

г)поступакописанупретходномставуодржавасеназахтев
једнеодстранауспоруакосеурокуодмесецданаодобавештења

озахтевузаарбитражунепостигнеспоразумувезисаименова
њемизабраногсудије;

д)уколикоједнаодуговорнихстрананеименујеарбитра,по
менутогарбитраименујеизабранисудија.

ЧЛАН 4.4.
Ме сто ар би тра же

Арбитражнитрибуналодржавасвојепрвозаседањенадатум
иуместукојеодредиименованисудија.Наконтогатрибуналсам
одлучујегдеикадазаседа.

ЧЛАН 4.5.
Ме ро дав но пра во у ар би тра жном по ступ ку

Арбитражнитрибуналодлучујеосвимпитањимакојасеод
носенањеговунадлежност.Онуспостављасвојаправилапоступ
каибираправокојећебитипримењено,осимакоодређеноправо
нијепрецизираноууговоримаилиуарбитражномспоразуму,има
јућиувидуодредбечлана1,став3.ТрећегпротоколаОпштегспо
разумаопривилегијамаиимунитетимаСаветаЕвропе.Свеодлуке
овогтрибуналадоносесевећиномгласова.

Домаћи закон може се применити у посебном случају, под
условомдане одступаодТрећегпротоколаОпштег споразумао
привилегијама и имунитетимаСавета Европе и од члановаСпо
разума.

ЧЛАН 4.6.
Од лу ка ар би тра жног три бу на ла

Усвимаодлукамаарбитражногтрибуналанаводисеобразло
жењеодлуке.Онесуконачнеиобавезујућезасвеуговорнестране
изчлана4.3.Онесемогудонетиунедостаткуподнесака.

ЧЛАН 4.7.
Тро шко ви ар би тра же

Уговорна страна против које је донесена одлука сноси тро
шковеарбитражногпоступка,осимуколикоарбитражнисуднеод
лучидругачијеилисеуговорнестраненисудоговориледругачије
уклаузулиуговораозајмуилиуговораогаранцији.Трибуналдо
носиконачнупресудуосвакомспоруупогледутрошкова.

ЧЛАН 4.8. 
Из вр ше ње ар би тра жних од лу ка

Уговорозајмуиуговорогаранцијисадржисвеодредбепо
требнедабисеупогледуБанкеиупогледузајмопримцаигаранта
осигуралопоштовањесвиходлукадонетихускладусаовимпо
глављем.

Уколико се у рокуодмесецдана оддостављањаоригинала
одлуке уговорним странама не поступи према одлуци, свака од
уговорнихстрананаведенихучлану4.3.можепокренутипосту
пакзаизвршењеодлуке.Судкоји јенадлежанзатакавпоступак
одређујесепремаправилимапарничногпоступкадотичнедржаве.
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МЕМОРАНДУМ

оразумевањуизмеђу
Министарствадржавнеуправе

илокалнесамоуправеРепубликеСрбије
иМинистарстваунутрашњихпословаРепубликеКореје

осарадњиуобластиеУправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе Репу
бликеСрбијеиМинистарствоунутрашњихпословаРепубликеКо
реје(удаљемтексту,појединачно„Страна”изаједно„Стране”),

Узевшиу обзир важност еУправе, која служи заповећање
конкурентностииунапређењеекономскогразвојадвеземље,

Узпоштовањепринципаравноправностииузајамнекористи,
Узжељудапродубеиразвијајусарадњуумодернизацијиад

министрацијекрозконтактенависокомнивоу,сациљемунапређе
њасарадњеизмеђуСтранауобластиеУправе,

Узуверењедаћетаквасарадњапомоћиупоједностављењу
прописаипроцедураинатајначинобезбедитидаинтеракцијаиз
међудвеземљеињиховихграђанабудетранспарентна,безбеднаи
висококвалитетна,

Споразумелисусеоследећем:
Члан1.
СВРХА

Сврха овог меморандума о разумевању  (у даљем тексту
„МоР”)јестепромовисањесарадњеиразменаискуставауобласти
еУправе, у складу са националним законима и прописима сваке
Странекаоимеђународногправа.

Члан2.
ОПСЕГСАРАДЊЕ

СарадњауобластиеУправеуоквируовогМоРобухватаследеће:
а) активностинаизградњикапацитетау вези са еУправом,

каоштосуразменанајбољихпракси,спровођењеразменеструч
нихкадроваиспровођењезаједничкихстудија;

б)активностикорпоративнесарадњеувезисаеУправом;
в)консултацијеувезисаполитикамаиостваривањетехничке

помоћиуизградњиеУправе,каоиуизрадииизменамаодговара
јућегнормативногоквираиизградњиповезанихинституција;

г)оснивањеКомисијезасарадњууобластиеУправе,чимеби
сеомогућилоспровођењеактивностисарадњеуоквируовогМоР;и

д)билокојидругиобликсарадњеокомеСтранемогудонети
заједничкуодлуку.

Члан3.
ФИНАНСИРАЊЕ

Начелно, свака Страна сноси трошкове својих активности
сарадњеуоквируовогМоР,ускладусанационалнимзаконимаи

прописимаиу зависностиодрасположивостиресурса, осимако
Странезаједничкинедођудодругачијегдоговора.

Члан4.
ПОВЕРЉИВОСТ

Свеинформацијекојенастанукаорезултатактивностисарад
њеуоквируовогМоРкористеискључивоСтране.Таквеинформа
цијемогубитиобјављенетрећимлицимасамоузобострануписа
нусагласностСтрана.

Члан5.
РЕШАВАЊЕНЕСПОРАЗУМА

Билокакавнеспоразумкојипроизађеизтумачењаилиприме
неовогМоР,Странепријатељскирешавајупутемконсултацијаи
преговора,безобраћањабилокојојтрећојстраниилимеђународ
номсуду.

Члан6.
ИЗМЕНЕИДОПУНЕ

ОвајМоРможебитиревидиранилиизмењенидопуњенби
локада,узобострануписанусагласностСтрана.Свакаизменаи
допунаступанаснагунадатумкојиСтранезаједничкиодредеи
чинисаставнидеоовогМоР.

Члан7.
СТУПАЊЕНАСНАГУ,ТРАЈАЊЕИРАСКИД

1.ОвајМоРнемазациљдастворизаконскуобавезуускладу
самеђународнимправом.

2.ОвајМоРступанаснагунаданпотписивањаиостајена
снази током периода од пет година уколико га било која Страна
нераскинеписанимобавештењемпослатимдругојСтранитриме
сецаунапред.ИстекилираскидовогМоРнећеутицатинаваже
њеилитрајањебилокојегтекућегпрограмаиактивностикојесе
спроводенаосновуовогМоР,осимакоСтранезаједничкинедоне
судругачијуодлуку.

3.ОвајМоРсеможеобновити,подусловомдаСтранеоства
ре значајан напредак у току спровођења овогМоР.Стране ће на
састанцимаилипутемпрепискеодлучитиоусловимаобнављања.

Потписано уСеулу, РепубликаКореја, дана 16.марта 2016.
године,уподваоригиналнапримерка,насрпском,корејскомиен
глескомјезику,причемусутекстовиподједнакеверодостојности.
Услучајубилокаквогнеслагањаутумачењу,меродаванјетекстна
енглескомјезику.

ЗАМИНИСТАРСТВО
ДРЖАВНЕУПРАВЕ

ИЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

ЗАМИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХПОСЛОВА

РЕПУБЛИКЕКОРЕЈЕ

КориУдовички,с.р. HongYunSik
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MEMORANDUMOFUNDERSTANDING
BETWEEN

THEMINISTRYOFPUBLICADMINISTRATIONANDLOCAL
SELFGOVERNMENTOFTHEREPUBLICOFSERBIA

AND
THEMINISTRYOFTHEINTERIOR
OFTHEREPUBLICOFKOREA

ONCOOPERATIONINTHEAREAOFEGOVERNMENT

TheMinistry of PublicAdministration and Local SelfGovern
mentoftheRepublicofSerbiaandtheMinistryoftheInteriorofthe
Republic ofKorea (hereinafter individually referred to as “theSide”
andcollectivelyas“theSides”),

CONSIDERINGtheimportanceofeGovernment,whichserves
toincreasecompetitivenessandpromoteeconomicdevelopmentofthe
twocountries,

RESPECTINGtheprinciplesofequalityandmutualbenefit,
WISHINGtodeepenanddevelopcooperationintheadministra

tivemodernizationthroughhighlevelcontacts,withaviewtopromo
tingcooperationbetweentheSidesintheareaofeGovernment,

CONVINCEDthatsuchcooperationwillhelpsimplifyregulations
andproceduresandtherebyensurethattheinteractionbetweenthetwo
countriesandtheircitizenswillbetransparent,secureandhighquality,

HAVEreachedthefollowingunderstanding:

Paragraph1
OBJECTIVE

TheobjectiveofthisMemorandumofUnderstanding(hereinafter
referredtoasthe“MoU”)istopromotecooperationandexchangeof
experiencesintheareaofeGovernment,inaccordancewithnational
lawsandregulationsofeachSide,aswellasinternationallaw.

Paragraph2
SCOPEOFCOOPERATION

CooperationintheareaofeGovernmentunderthisMoUwillin
clude:

a)eGovernmentrelatedcapacitybuildingactivitiessuchassha
ringbestpractices,implementingpersonnelexchangesandconducting
jointstudies;

b)eGovernmentrelatedcorporatecooperationactivities;
c) policy consultation and technical assistance in developing

eGovernment,increatingandamendingrelatedlaws,andestablishing
relatedinstitutions;

d)establishmentofaneGovernmentCooperativeCommitteetofa
cilitatetheimplementationofcooperativeactivitiesunderthisMoU;and

e)anyotherformofcooperationthatmaybejointlydecidedupon
bytheSides.

Paragraph3
FUNDING

Inprinciple,eachSidewillbearthecostsofitsowncooperative
activitiesunderthisMoU,inaccordancewithnationallawsandregu
lationsandsubjecttoavailabilityofresources,unlessotherwisejointly
decidedbytheSides.

Paragraph4
CONFIDENTIALITY

Anyinformationproducedastheresultofthecooperativeactivi
tiesunderthisMoUwillbeusedexclusivelybytheSides.Suchinfor
mationmayonlybereleasedtothirdpartiesbymutualwrittenconsent
oftheSides.

Paragraph5
SETTLEMENTOFDISPUTE

Anydifferencearisingfromtheinterpretationorimplementation
ofthisMoUwillbesettledamicablythroughconsultationsandnegoti
ationsbetweentheSideswithoutreferencetoanythirdpartyorinter
nationaltribunal.

Paragraph6
AMENDMENT

ThisMoUmaybe reviewedoramendedatany timebymutual
writtenconsentoftheSides.Anyamendmentwillcomeintoeffecton
suchdateasmaybejointlydeterminedbytheSidesandwillforman
integralpartofthisMoU.

Paragraph7
ENTRYINTOEFFECT,DURATIONANDTERMINATION

1.ThisMoUisnotintendedtocreateanylegalobligationunder
internationallaw.

2.ThisMoUwillcome intoeffecton thedateof signatureand
willcontinuetohaveeffectforaperiodoffive(5)yearsunlesstermi
natedbyeitherSidegivingthree(3)monthswrittennoticetotheother.
TheexpirationorterminationofthisMoUwillnotaffectthevalidityor
durationofanyongoingprogramsandactivitiesmadeunderthisMoU,
unlessotherwisejointlydecidedbytheSides.

3.ThisMoUmayberenewed,onconditionthattheSideshavema
desubstantialprogressunderthisMoU.TheSideswilldecidetermsand
conditionsforrenewalthroughameetingorwrittencorrespondence.

SignedinduplicateatSeoul,RepublicofKorea,on16thdayof
March2016, in theSerbian,Korean,andEnglish language,eachtext
beingequallyauthentic.Incaseofdivergenceofinterpretation,theEn
glishtextshallprevail.

FORTHEMINISTRY
OFPUBLIC

ADMINISTRATIONAND
LOCALSELFGOVERNMENT

OFTHEREPUBLIC
OFSERBIA

FORTHEMINISTRYOF
THEINTERIOROF

THEREPUBLICOFKOREA

KoriUdovički HongYunSik
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МЕМОРАНДУМ

осарадњиизмеђу
Дипломатскеакадемије

МинистарстваспољнихпословаРепубликеСрбије
и

Институтазадипломатијуимеђународнеодносе
Министарстваспољнихпослова

НароднеДемократскеРепубликеАлжир

Дипломатска академијаМинистарства спољнихпословаРе
публикеСрбијеиИнститутзадипломатијуимеђународнеодносе
МинистарстваспољнихпословаНароднеДемократскеРепублике
Алжир,удаљемтексту:„стране”,вођенидухомсарадњекојиод
ликујеодносеизмеђудвеземље,ауциљууспостављањапартнер
стваизмеђудвестране,сагласилесусеоследећем:

Члан1.
Двестранећеразвијатисарадњууобластимаделатностиод

заједничкогинтересакоје,измеђуосталог,обухватају:
– размену информација о наставним методама и садржају

програмакурсеваизобластиспољнеполитике,међународниход
носа,међународногправаимеђународнихекономскиходноса;

–разменуексператаипрофесорауоквируконференција,се
минараиокруглихстолова,којећеорганизоватиједнаодстрана;

–организовањетематскихсеминара,конференцијаикурсева,
очијемсадржајућесеодлучиватизаједнички;
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–разменупубликацијаидокументацијевезанихзастудијске
активностиипокретањеистраживачкихделатности;

–другеобликесарадњемогупокренутидвестранеуоквиру
овогмеморандума.

Члан2.
Странећеутврдитидетаљеилогистикузасвакипројекатко

јизаједнозапочињу.Утомциљу,разменомписамаутврдићесефи
нансијскиусловиисредствазапланиранеактивности.

Члан3.
Билокојиспор,којибимогаодапроистекнеизтумачењаили

изприменеовогмеморандумаосарадњи,бићерешенспоразумно,
удиректнимконсултацијамаизмеђудвестране.

Члан4.
Овајмеморандумступанаснагуданомпотписивања.Важиће

три(3)године.Бићеаутоматскипродужаванзаистипериододтри
(3)године,осимуслучајуданекаодстранаобавестиписанимпу
темонудругудагараскида,најмањедеведесет(90)данапрењего
вогистека.Раскидањеовогмеморандумаосарадњинећеутицати
натекућепројекте.

СачињеноуАлжиру,данаседамнаестогмајадвехиљадеше
снаестегодине,удваоригиналнапримерканасрпском,арапском
ифранцускомјезику,одкојихсусватритекстаподједнаковеродо
стојна.Услучајуразмимоилажењаутумачењу,текстнафранцу
скомјезикубићемеродаван.

ЗаДипломатскуакадемију
Министарстваспољних
пословаРепубликеСрбије

МирославШестовић
амбасадор

РепубликеСрбијеуНародној
Демократској

РепублициАлжир

ЗаИнститутзадипломатију
имеђународнеодносе
Министарстваспољних

пословаНародне
ДемократскеРепублике

Алжир
АминаМесдуа

генералнадиректорка
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ПРОТОКОЛ

осарадњиизмеђу
НароднебиблиотекеСрбије–Установекултуре

однационалногзначаја
и

НационалнебиблиотекеАлжира

Члан1.
Циљовогспоразумаједаседефинишеоквирсарадњеизме

ђуНароднебиблиотекеСрбије–установекултуреоднационалног

значајаиНационалнебиблиотекеАлжира(даљеутексту„стране”)
иосмислепрограмизаједничкогделовањадвестране.

Члан2.
Двестранећеподстицатиразвојсарадњеуследећимобластима:
А – Конзервације и рестаурације њихових збирки културне

баштине;
Б–Дигитализацијеиразвојадигиталнихбиблиотека.

Члан3.
Двестранећеподстицатиуспостављањемрежезадељењеса

држајарадилакшеразменебиблиографскихподатака(посебнона
ционалнихбиблиографија)идигитализованихдокумената,уциљу
задовољавањапотребасвојихкорисниказаинформацијама.

Члан4.
Двестранећеподстицатипостављањезаједничкихизложби

њиховихдокументационихфондова,ускладусаважећимпропи
симаистандардима.

Члан5.
Двеустановећерадитинаизрадипрограмастручногусавр

шавањабиблиотечкихстручњака,каоинаразменистручњака.

Члан6.
Овајпротоколосарадњинеискључујемогућностдастране

закљученовепрограмеразменеудругимобластима,уколикобуду
сматралезапотребно.

Члан7.
Овајпротоколступанаснагуодмахпопотписивањуиоста

јенасназиупериодуодпетгодина,анаконтогпериодасеауто
матскиобнавља,осимуслучајудајеједнастранадвамесецапре
његовогистека,писменоидипломатскимпутемобавестиладругу
странуосвојојнамеридагаоткаже.

Члан8.
Овајпротоколјесачињеннатријезика,уподвапримеркана

српскомјезику,двапримераканаарапскомјезикуидвапримерка
нафранцускомјезику.

ЗаНароднубиблиотекуСрбије
МирославШестовић

амбасадорРепубликеСрбије
УНароднојДемократској

РепублициАлжир

ЗаНационалнубиблиотеку
Алжира

ГанаЈасерАрафат
в.д.генералногдиректора
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ОКВИРНИПРОТОКОЛ

засарадњууолакшавањуипоступкацарињењаизмеђу
кинеске,мађарске,српскеимакедонскецарине

Кинеска,мађарска,српскаимакедонскацарина(удаљемтек
сту:стране).

Уциљуприменедоговораса3.СамиталидераКина–ЦИЕЗ:
Узимајућиуобзирдасустранезначајнитрговинскипартне

риидапорастбилатералнетрговинезахтевајачањецаринскеса
радње;

ИмајућиувидуСпоразумизмеђуВладеНароднеРепублике
КинеиЕвропскезаједницеосарадњииузајамнојпомоћиуцарин
скимпитањимапотписан8. децембра2004. годинеиСтратешки
оквирзацаринскусарадњуизмеђуКинеиЕУ2014–2017потписан
16.маја2014.године,каоибилатералнеспоразумеоцаринскојса
радњизакљученеизмеђустрана;

ИмајућиувидуСпоразумотрговинскимолакшицамапри
хваћенна9.Министарској конференцијиСТО7.децембра2013.
године и међународне конвенције које су стране већ прихватиле
илиихпримењују;

Убеђенедаћеовајоквиромогућитиближусарадњууциљу
олакшавања царињења, поспешити трговинске олакшице и уна
предититрговинскевезеипорасттрговинеизмеђустрана;

СвеснидаприменаОквирногпротоколанећеутицатинина
једандругиспоразумкојивећпостојиизмеђустранауобластица
рине;

ДоговорилесуследећиОквирнипротоколзасарадњу:

Члан1.

Стандард

Стране ће сарађивати на имплементацији међународних
стандардаиприменинајбољепраксе,посебноуобластима:

–царинскеконтроле,наосновуспоразумаоузајамнојадми
нистративнојпомоћи,уциљупобољшањатеконтроле;

– међусобне административне помоћи, ради заштите леги
тимнетрговине;

– међусобне размене информација, у циљу јачања система
управљањаризикомиунапређењазнањаополитикамаипракси,
посебноупримениинформационетехнологијеуцаринскимпро
цедурама.

Члан2.

Областсарадње

1.Странесеобавезујудаћeучинитијавнодоступнимцарин
скепроцедуреускладусаважећимзаконимаипрописимаидаће
обезбедитинеопходнеолакшицезатрговцекојипоштујупрописе
итрговинукојасеобављаускладусапрописима.

2.Странесупосвећенеинтензивирањуцаринскесарадњена
рочитоуследећимобластима:

а) успостављање и одржавање веза ради обезбеђења благо
временеразменеинформација;

б)међусобнообавештавањеоважећимцаринскимпрописи
маипроцедурама,каоионајбољојпраксиупромовисањутрго
винскихолакшица;

в)усвајањемера,уоквирунадлежностисвакестранеикроз
преговоре,радипоједностављењацаринскихпроцедуразаробуи
превознасредстваутранзиту,какобисесмањила„стопа”прегледа
робеипревознихсредставаиубрзаопротокробе;

г)разменаинформацијадабисеосигуралаефикаснаприме
нацаринскихпрописаиспречилеистраживањеиказнилеповреде
тихпрописа.

3.Странемогуједнадругојпружититехничкупомоћзаснова
нунапринципуузајамнекористи,уследећимоблицима:

а) размена особља и стручњака ради бољег разумевања ца
ринскихпрописасвакестране;

б)обука,радипобољшањапрофесионалнихспособностица
ринскихслужбеника;

в)разменаискуставаоприменисавременетехнологије,опре
меиинформационетехнологијеуцаринскомуправљању.

4.Странећeојачатипартнерствосаприватнимсектором,ре
шитиизазовесакојимсесуочаваприликомцарињењаиунапреди
тидоследноступрименипрописаускладусаважећимзаконима
ипрописима,дабисеподстакаоразвојповољногокружењазатр
говину.

Члан3.

Начинсарадње

Успоставиће сецаринскарадна група, коју ћечинитипред
ставници страна. Радна група ће се редовно састајати и вршити
проценуприменеОквирногпротоколазасарадњуиунапређивати
сарадњукрозкоординацију.

Може бити основана и експертска група, као подгрупа, ка
ко би препоручила решења која би помогла подстицање циљева
Оквирногпротоколазасарадњу.

Раднијезикћебитиенглески.

Члан4.

Правнистатус

Оквирни протокол за сарадњу не представља међународни
уговор, нити ствара било каква обавезујућа права ни обавезе по
међународномправунитиправунекедругејурисдикције.

Члан5.

Изменеирешавањеспорова

Измене и допуне Оквирног протокола за сарадњу могу се
усвајатинаосновупостигнутесагласностистрана.

БилокаквипроблемиувезисаприменомОквирногпротоко
лазасарадњубићерешеникрозконсултацијеизмеђустрана.

Члан6.

Ступањенаснагунпрестанакважења

Оквирнипротоколзасарадњуступанаснагупотписивањем
странананеодређенипериод.

Оквирнипротоколзасарадњуможебитиизмењеннаоснову
писменесагласностистрана.

Свака страна семожеповућиизОквирногпротокола за са
радњу обавештавајући друге стране најмање тримесеца пре по
влачења.Престанакважењаступанаснагу30дананаконштосва
кастранадобијеобавештење.

ОквирнипротоколзасарадњусепотписујеуБеограду,17.де
цембра2014.годинеучетириоригиналнекопијенакинеском,ма
ђарском,српскомимакедонскомјезикукаоинаенглескомјезику,
причемујесвакитекстподједнакоаутентичан.Услучајунеслага
њаутумачењумеродаванјетекстнаенглескомјезику.

Закинескуцарину
ГуанџЈу,министар

Замађарскуцарину
КарољСабо,директор

Засрпскуцарину
дрДушанВујовић,министар

Замакедонскуцарину
ЗоранСигавревски,министар
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Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

даћеСпоразумизмеђуВладеРепубликеСрбијеиВладеРе
публикеПољскеоузајамној заштититајнихподатака,који јеса
чињенуВаршави11. јуна2015.године,ступитинаснагу1.маја
2016.године.

УБеограду,11.априла2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

45
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

даћеСпоразумизмеђуВладеРепубликеСрбијеиВладеСа
везнеРепубликеБразилосарадњиуобластиодбране,који јеса
чињенуБеограду29.новембра2010.године,ступитинаснагу11.
маја2016.године.

УБеограду,13.априла2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

46
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

дајеСпоразумизмеђуВладеРепубликеСрбијеиВладеРепу
бликеСловенијеоузајамнојзаштититајнихподатака,којијесачи
њенуБеограду2.октобра2013.године,ступионаснагу1.децем
бра2015.године.

УБеограду,26.априла2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

47
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

ДаћеАмандманоизменамаидопунамаКонвенцијеофизич
којзаштитинуклеарногматеријала,сачињенуБечу,8. јула2005.
године, а објављен у „Службеном гласнику Републике Србије –
Међународниуговори”,број4од26.фебруара2016.године,сту
питинаснагудана8.маја2016.године.

УБеограду,12.априла2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

48
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

даћеСпоразумотрговинииекономскојсарадњиизмеђуРе
публикеСрбије и Републике Тунис, који је сачињен у Тунису 5.
марта2014.године,ступитинаснагу7.маја2016.године.

УБеограду,8.априла2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

49
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

даћеСпоразумизмеђуВладеРепубликеСрбијеиСаветами
нистара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног моста
прекорекеДринесапратећимпутнимобјектиманалокацијиЉу
бовија–Братунац,којијесачињенуБеограду3.јула2015.године,
ступитинаснагу11.маја2016.године.

УБеограду,19.априла2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

50
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

даћеСпоразумизмеђуВладеРепубликеСрбијеиВладеРе
публикеЛибаноукидањувизазаносиоцедипломатских,специ
јалних и службених пасоша, који је сачињен у Бејруту 22. јула
2015.године,ступитинаснагу28.маја2016.године.

УБеограду,4.маја2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

51
Наосновучлана16.став2.Законаозакључивањуиизврша

вањумеђународнихуговора(„СлужбенигласникРС”,број32/13),
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије

ОБЈАВЉУЈЕ

ДаћеСпоразумизмеђуВладеРепубликеСрбијеиВладеРе
публикеФинскеобављењуплаћенимпословимачлановапороди
це запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним
представништвима или мисијама при међународним владиним
организацијама,сачињенуХелсинкију,9.октобра2014.године,а
објављену„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије–Међународ
ниуговори”,број13/15од26.јуна2015.године,ступитинаснагу
дана1.јула2016.године.

УБеограду,27.маја2016.године
МинистарствоспољнихпословаРепубликеСрбије
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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 напо-
мене у коме су објашњени разлози за 
доношење овог прописа, преглед ос-
новних законских решења као и ствар-
ни регистар. Нови Закон о полицији 
усаглашен је са европским стандар-
дима и од његове примене се очекују 
позитивни ефекти у систему безбед-
ности, пре свега наставак процеса про-
фесионализације и ефикаснија кон-
трола полиције.

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

ЦЕНА:
660,00

РСД
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