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С П О РА З У М
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: Земља корисница) и БАНКА ЗА РАЗ
ВОЈСАВЕТАЕВРОПЕ,међународнаорганизацијасаседиштем
уАвенијиКлебер55,75116Париз,Француска,којузаступаАпо
лониоРуизЛигеро,вицегувернер(удаљемтексту:БСЕ)(удаљем
текстузаједно:Стране,апојединачно:Страна).
СОБЗИРОМНАТОДА
(А)Фебруара2008.године,Европскабанказаобновуиразвој
(у даљем тексту: ЕБРД), Европска инвестициона банка (у даљем
тексту: ЕИБ), Европска комисија (у даљем тексту: Комисија) и
БСЕ (у даљем тексту заједничким именом: Партнерске органи
зације,апојединачно:Партнерскаорганизација),сложилесусе
око формирања Инвестиционог оквира за Западни Балкан (у да
љемтексту:WBIF)сациљемдасеунапредихармонизацијаиса
радњаупогледуулагањаусоциоекономскиразвојЗападногБал
кана. Савет за економске и финансијске 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 погледу Комисије, обезбеђују кроз Инструмент
за претприступну помоћ (ИПА)), као и средства која обезбеђују
земљедонатори.Средствакојаобезбеђујуземљедонаториприку
пљајусеидодајуузаједничкифондзасарадњуЕвропскизајед
ничкифондзаЗападниБалкан(удаљемтексту:EWBJF)којимза
једничкиуправљајуЕБРДиЕИБ.
(В) Земља корисница је, преко Канцеларије за европске ин
теграције Републике Србије која делује као НИПАК технички
секретаријат, затражила финансијску помоћ у оквиру WBIFа ка
ко би Министарство правде Републике Србије (у даљем тексту:
МПили Крајњикорисник) спровело набавкууслуга надзора (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, имајући у виду Трећи протокол Општег споразума
опривилегијама и имунитетима СаветаЕвропеод6.марта1959.
године,СтатутБанкезаразвојСаветаЕвропе,правилаипрописе
БСЕиздатеускладусачлановимаСпоразума,сасредствимакоја
обезбеђујеEWBJFанаосновуУговораоспровођењукојијесту
пионаснагу24.септембра2015.године,закљученогизмеђуБСЕ
иЕБРДускладусаЕИБ(саЕБРДиЕИБусвојствукоуправника
EWBJFа), жели да обезбеди бесповратна средства (у даљем тек
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.
Крајњи корисник ће закључити уговоре о надзору (у даљем
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 Износ бесповратне помоћи EWBJF-а: Под условима
дефинисаним у даљем тексту овог споразума, БСЕ је спремна
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да земљи корисници стави на располагање бесповратну помоћ
EWBJF-а, што Земља корисница прихвата, у укупном износу од
1.372.800 EUR (милион три стотине седамдесет две хиљаде осам
стотина евра).
Овај износ одговара износу бесповратних средстава EWBJF-а
које је одобрио Управни одбор WBIF-а 9. децембра 2014. године
у износу од 1.430.000 EUR умањен за накнаду за управљање од
4%, тј. 57.200 EUR намењеној Водећој МФИ у складу са одлуком
Управног одбора WBIF-а од 5. децембра 2011. године.
1.2 Поступак плаћања:
Бесповратна помоћ EWBJF-а ће бити исплаћена Земљи кори
сници на захтев и у складу са условима из става 1.4 овог члана
(Услови плаћања).
БСЕ ће исплатити бесповратну помоћ EWBJF-а у траншама
(појединачно: Транша). Износ прве транше неће бити виши од
70.000 EUR. С времена на време до истека Уговора о надзору, Зе
мља корисница може доставити БСЕ захтев за исплату углавном у
форми датој у Додатку Б (у даљем тексту: Захтев за исплату).
Земља корисница мора да достави БСЕ сваки захтев за испла
ту заједно са свим потребним доказима према ставу 1.4 овог чла
на (Услови плаћања). Земља корисница потврђује да уплата Земљи
корисници извршена након таквог захтева представља исплату по
овом споразуму.
Земља корисница је дужна да средства исплаћена у складу са
овим споразумом буду стављена на располагање Крајњем корисни
ку у сврху пружања Услуга надзора.
БСЕ је дужна да депонује сваку траншу на рачун са следећим
детаљима о рачуну:
Рачун у еврима у Народној банци Србије,
IBAN: [xxx]
код [xxx]
(SWIFT: xxx)
у корист [ЈСП за модернизацију затвора у Србији]
Шифра SWIFT: [xxx],
IBAN: [xxx]
1.3 Валута: Бесповратна помоћ EWBJF-а биће исплаћена у
еврима. Сваки износ који у складу са овим споразумом доспе за
исплату између Земље кориснице и БСЕ биће у еврима. Сви фи
нансијски рачуни и извештаји биће изражени у еврима. Девизни
курс који се примењује ће бити „средњи” девизни курс на дан када
ЈСП изврши исплату по објављеном курсу Народне банке Србије.
1.4 Услови плаћања:
Прва исплата у складу са ставом 1.2 овог члана (Процедуре
плаћања) зависи од тога да ли је БСЕ у задовољавајућем облику и
суштини примила:
(i) Доказ на енглеском језику који задовољава захтеве БСЕ, а
односи се на лица овлашћена да спроводе Споразум и подносе зах
теве за исплату у име Земље кориснице, заједно са веродостојним
примерком потписа тих лица.
(ii) Оригинал или оверена веродостојна копија првог закљу
ченог Уговора о надзору.
Свака исплата, осим прве, условљена је достављањем БСЕ ма
теријалних доказа које БСЕ сматра задовољавајућим у складу са До
датком Д, којим се потврђује да ће Крајњи корисник претрпети тро
шкове (без пореза) по основу Услуга надзора које финансира БСЕ,
у року од 6 месеци након датума исплате наведеног у Захтеву за ис
плату, у износу који је у најмању руку једнак збиру: (i) 70% непо
средно претходеће транше; и 100% свих других претходних транши.
Свака накнадна исплата зависиће од одобрења извештаја и
докумената од стране БСЕ (као што је дефинисано у члану 7. у на
ставку текста), достављених у периоду од претходне исплате.
1.5 Крајњи рок за повлачење транши:
Крајњи рок за повлачење транши је 30. јун 2021. године.
Члан 2. 
Услови коришћења бесповратних средстава EWBJF-а
2.1 Коришћење бесповратних средстава: Бесповратна сред
ства EWBJF-а која обезбеђује БСЕ користе се искључиво за фи
нансирање Услуга надзора у оквиру Пројекта (како је описано у
Додатку А овог споразума).
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Порези (укључујући порез на додату вредност), царинске да
жбине и дажбине на увоз, или било који други трошкови нису при
хватљиви за финансирање из бесповратних средстава EWBJF-а.
Стога, како би се избегла свака сумња, бесповратна средства
EWBJF-а неће се користити за финансирање пореза на додату
вредност за Услуге надзора. Сви порези, намети, надокнаде и дру
ги трошкови или изузећа за робу, радове и услуге обухваћене Про
јектом руководиће се законодавством Земље кориснице.
2.2 Преостали непотрошени износ на дан завршетка Пројекта
(како је дефинисано у Додатку А) или било каква отплата беспо
вратних средстава EWBJF-а у складу са Споразумом депонује се у
валути евро на следећи рачун БСЕ за EWBJF-а, уколико није дого
ворено другачије:
Међународни број 
банковног рачуна (ИБАН): 	 DE44500700100928738400
Назив власника рачуна: 	
Council of Europe Development Bank
(Банка за развој Савета Европе)
Реф: 	
101664
Назив банке: 	
Deutsche Bank AG Frankfurt
Адреса банке: 	
Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main,
Germany (Немачка)
SWIFT BIC:
DEUT DE FF
2.3 Земља корисница је дужна да предузме све одговарајуће
мере како би увек признала и јавно објавила да су Услуге надзора за
припрему Пројекта финансиране средствима EWBJF-а преко БСЕ.
То нарочито значи да информације које Стране укључене у
Пројекат обелодањују медијима, као и сви промотивни материјали,
садрже назнаку да су Услуге надзора у оквиру Пројекта „финанси
ране из бесповратних средстава WBIF-а/EWBJF-а која су примље
на преко БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ” (штампаним ве
ликим словима). Навођење БСЕ и WBIF-а/EWBJF-а, укључујући и
коришћење одговарајућих логотипа, треба да буде јасно видљиво у
смислу величине и упадљивости. Поред тога, уколико се у публи
кацијама појављује и логотип Министарства правде, логотипи БСЕ
и WBIF-а/EWBJF-а морају бити у најмању руку једнако упадљиви.
Специфични извештаји о вршењу Услуга надзора које при
премају Крајњи корисник, Јединица за спровођење пројекта или
Пружаоци услуга и које се финансирају бесповратним средствима
EWBJF-а морају да садрже следеће упозорење:
„Овај документ је израђен уз финансијску подршку Европског
заједничког фонда за Западни Балкан, у оквиру Инвестиционог
оквира за Западни Балкан, која је примљена преко Банке за раз
вој Савета Европе. Ставови изнети у овом документу су ставови
(име аутора) и стога ни на који начин не одражавају званично ми
шљење донатора Европског заједничког фонда за Западни Балкан,
ЕБРД, као коуправника Европског заједничког фонда за Западни
Балкан, или мишљење Банке за развој Савета Европе, као Водеће
финансијске институције за потребе Пројекта.”
2.4 Полугодишњи извештаји о напретку и завршни извештај
дефинисани чланом 7. Споразума треба да садрже мере које је
предузео Крајњи корисник у циљу обезбеђења видљивости БСЕ и
EWBJF-а.
Члан 3.
Одговорност за Услуге надзора
3.1 Земља корисница одређује Министарство правде као ор
ган надлежан за спровођење Услуга надзора. Министарство правде
поверава управљање и надзор над Услугама надзора Јединици за
спровођење пројекта (у даљем тексту: ЈСП) која је посвећена ис
кључиво спровођењу Пројекта. У сваком случају, одговорност за
поштовање свих обавеза по Споразуму лежи на Земљи корисници.
3.2 Министарство правде је дужно да обавештава БСЕ о на
претку Услуга надзора, те да БСЕ достави информације и извешта
је предвиђене члановима 6. и 7. Споразума, уз слање копије Канце
ларији за европске интеграције Републике Србије.
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Члан 4.
Посебне обавезе

4.1 Коришћење бесповратних средстава: Земља корисница
се обавезује да ће она и Крајњи корисник користити приходе од
бесповратних средстава EWBJF-а искључиво за потребе финанси
рања Услуга надзора.
4.2 Уговори са Пружаоцима услуга: Земља корисница обезбе
ђује да Крајњи корисник преузме обавезу да:
(i) сарађује са БСЕ како би се прибавила њена сагласност на
услове Уговора о надзору (укључујући и Опис послова и задата
ка, важеће поступке јавне набавке, конкурсну документацију пре
почетка поступка, поступак за избор понуде на јавној набавци, и
поступак доделе уговора на крају поступка јавне набавке);
(ii) неће отказивати, мењати или обустављати Уговоре о над
зору без претходне писане сагласности БСЕ.
4.3 Дужна пажња и марљивост: Крајњи корисник дужан је
да користи бесповратна средства EWBJF-а у складу са напретком
Услуга надзора и да примењује дужну пажњу и марљивост неоп
ходну за правилно вршење Услуга надзора.
4.4 Повећани трошкови: У случају да трошкови пружања
Услуга надзора премаше првобитно одређен буџет наведен у Уго
ворима за надзор, Крајњи корисник дужан је да без одлагања о то
ме обавести Канцеларију за европске интеграције и да обезбеди
средства за финансирање трошкова без ослањања на БСЕ, а у циљу
завршетка Услуга надзора у складу са Техничким описом (како је
наведено у Додатку А овог споразума). У том случају, Земља кори
сница дужна је да БСЕ благовремено достави пројекције таквих до
датних финансирања на претходне консултације. У сваком случају,
БСЕ се не обавезује да ће покрити било које трошкове који прелазе
износ бесповратних средстава EWBJF-а дефинисан у члану 1.
4.5 Спровођење Услуга надзора: Земља корисница је пре
ко Крајњег корисника дужна да обезбеди да Услуге надзора, које
се могу редефинисати с времена на време уз одобрење БСЕ, буду
пружене и завршене у року наведеном у Уговорима о надзору или
у било ком другом року који одобри БСЕ.
4.6 Избор Пружаоца услуга: Земља корисница се обавезује да
ће Крајњи корисник изабрати Пружаоце услуга након претходних
консултација са БСЕ о избору Пружаоца услуга у складу са одред
бама члана 4.2, и у складу са Смерницама за набавку БСЕ.
БСЕ задржава право да именује посматрача у комисији за
оцену понуда за избор Пружаоца услуга.
4.7 Обавезе сарадње: Земља корисница обезбеђује да Крајњи
корисник преузме обавезу да његови одговарајући запослени у сва
ком тренутку сарађују са БСЕ и Пружаоцима услуга у вези са пру
жањем Услуга надзора.
4.8 Помоћ у вези са домаћим прописима: Пружаоци услу
га могу захтевати помоћ од Крајњег корисника у вези са добија
њем примерака домаћих закона, прописа и информација који могу
утицати на извршење њихових обавеза по Уговорима о надзору, а
Крајњи корисник дужан је да обезбеди такву тражену помоћ.
У складу са законима и прописима који се односе на рад стра
них држављана у Републици Србији, Земља корисница чини све
што је у њеној моћи како би обезбедила да запослени код Пружао
ца услуга и лица која од њих зависе добију неопходне визе и дозво
ле, укључујући и дозволе за рад и боравишне дозволе, по потреби.
4.9 Валидација Услуга надзора: Земља корисница је сагласна
да након закључења овог споразума дозволи било којем лицу које
поступа у име БСЕ, укључујући, али не ограничавајући се на екс
терне консултанте, именоване с времена на време од стране БСЕ,
да изврши валидацију одређених аспеката Услуга надзора које вр
ше Пружаоци услуга.
Члан 5.
Даље обавезе: Обавезе у погледу интегритета, заштите 
животне средине и људских права
5.1 Земља корисница и Крајњи корисник гарантују да нису
укључени, као и да ниједно лице према информацијама којима рас
полаже није укључено, те се обавезују да се неће укључивати, као
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и да се ниједно лице уз његову сагласност или претходно сазнање
неће укључивати у коруптивне, незаконите, принудне радње или
тајне договоре (у даљем тексту заједничким именом: Забрањене
праксе), у вези са вршењем Услуга надзора или извршењем било
ког уговора у вези са услугама надзора.
5.2 У сврхе Споразума:
„Коруптивни начин пословања је нуђење, давање, примање
или тражење, директно или индиректно, нечег вредног како би се
на недозвољен начин утицало на поступке друге стране”;
„Незаконити начин пословања је сваки чин или омашка,
укључујући погрешно представљање, којим се намерно или несмо
трено обмањује или покушава да обмане нека страна ради оства
ривања финансијске или друге добити или избегавања обавеза”;
„Принуда је угрожавање или наношење штете или претња
угрожавањем или наношењем штете, директно или индиректно,
некој страни или имовини те стране како би на неодговарајући на
чин утицало на активности неке стране;
„Тајни договор је договор између две или више страна плани
ран како би се постигао неприкладан циљ, укључујући неправилно
утицање на активности друге стране”.
5.3 Земља корисница дужна је да обезбеди да Крајњи кори
сник и ЈСП уведу, одржавају и поштују интерне процедуре и кон
троле у складу са важећим националним законима и међународ
ним најбољим праксама како би се избегло коришћење средстава
из EWBJF (i) у циљу прања новца или (ii) у циљу финансирања
тероризма, а нарочито Земља корисница дужна је да обезбеди да
никакве трансакције не буду извршене са или у корист било којих
лица или институција наведених на списку санкционисаних лица
од стране Савета безбедности УН или његових комитета у скла
ду са Резолуцијама Савета безбедности 1267 (1999), 1373 (2001)
(доступно на http:/www.un.org/terrorism), који се повремено ажури
ра, и/или Савета Европске уније у складу са његовим Заједничким
ставовима 2001/931/CSFP и 2002/402/CSFP и другим или повеза
ним резолуцијама и/или актима за њихово спровођење у вези са
финансирањем тероризма.
5.4 Земља корисница и крајњи корисник се обавезују:
– да ће обавестити БСЕ ако сазнају за било какав наводни или
сумњиви пропуст код усклађивања са горе наведеним обавезама;
– да ће предузети активности које БСЕ може оправдано зах
тевати да би се испитао и/или да окончао сваки наводни или сум
њиви чин или пропуст око усаглашавања са горенаведеним обаве
зама;
– да ће омогућити истрагу коју БСЕ може спровести у вези са
сваким чином или пропустом око усаглашавања са горе наведеним
обавезама; и
– да ће обавестити БСЕ о предузетим мерама да се тражи од
штета од лица одговорних за губитак који настане због таквог чина
или пропуста у вези са горе наведеним обавезама.
5.5 Заштита животне средине: Пружање услуга надзора мо
ра да поштује БСЕ Политику заштите животне средине.
5.6 Људска права: Вршење услуга надзора не доводи до кр
шења Европске конвенције о људским правима и Европске соци
јалне повеље.
Члан 6.
Захтеви у погледу информација
6.1 Документи који се чувају: Земља корисница се обавезу
је (i) да у просторијама Министарства, ради могућности увида, 6
(шест) година од закључивања сваког уговора који се финансира
бесповратним средствима EWBJF-а, задржи све услове из самог
уговора, као и да чува битне документе који се односе на процес
набавке и на извршењe уговора и (ii) да обезбеди да БСЕ може из
вршити увид у уговорну документацију коју извођач има обавезу
да чува у складу са уговором о набавци.
6.2 Рачуноводствена евиденција која се чува: 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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којима су евидентиране све извршене трансакције и идентифико
вана имовина и услуге финансиране уз помоћ бесповратних сред
става EWBJF-а.
6.3 Обавеза да се одговори на захтев за достављање инфор
мација: Крајњи корисник се обавезује да у разумном року и уз
слање примерка Канцеларији за европске интеграције Републике
Србије, одговори на све захтеве за достављање информација које
прими од БСЕ, као и да достави сву документацију коју БСЕ сма
тра неопходном и може оправдано захтевати у сврхе прописног вр
шења Услуга надзора, посебно у смислу мониторинга Услуга над
зора и коришћења бесповратних средстава EWBJF-а.
6.4 Обавеза обавештавања: По пријему информација од Крај
њег корисника, Земља корисница одмах обавештава БСЕ о свакој
законодавној или нормативној промени у привредној грани реле
вантној за Пројекат и, уопште, о сваком догађају који може битно
негативно утицати на извршење њених обавеза у складу са Спора
зумом. Било који догађај или пропуст да се БСЕ обавести о томе
може да доведе до обуставе, отказивања или захтевања неодложног
повраћаја средстава из бесповратних средстава EWBJF-а. Пре под
ношења таквог захтева, Стране треба да одрже консултације.
Члан 7.
Мониторинг и извештаји
7.1 У вези са Услугама
Земља корисница обезбеђује да крајњи корисник преузме
обавезу да:
(а) достави БСЕ у писаној форми све коментаре које има на
резултате Услуга надзора;
(б) без одлагања обавести БСЕ о свим чињеницама или дога
ђајима који су познати Крајњем кориснику, а који би могли дове
сти у питање или значајно утицати на завршетак Услуга надзора;
(в) прати спровођење услуга надзора, одобрити све извештаје
(како је наведено у Техничком опису датом у Додатку А овог спо
разума) и доставити копију коначне верзије предметних извештаја
БСЕ на разматрање;
(г) улаже разумне напоре у прибављање дозвола за све овла
шћене представнике БСЕ за потребе комуникације и, уколико је
потребно, посећивања Пружаоца услуга како би се прибавиле ин
формације које су потребне БСЕ за праћење напретка Услуга над
зора; и
(д) достави полугодишње извештаје о напретку спровођења
Услуга надзора и извештај о завршетку који БСЕ сматра задово
љавајућим у року од пет (5) месеци од Датума завршетка Пројекта
(како је дефинисано у Додатку А), где такав извештај мора да обу
хвата у најмању руку информације садржане у шаблону који је дат
у Прилозима Г и Д овог споразума („Шаблон за извештавање”).
Извештај о завршетку обухвата оцену реализације Пројекта у од
носу на циљеве, као и процену употребе и утицаја бесповратних
средстава EWBJF-а.
Извештавање о насталим расходима се врши тако што се они
изражавају у еврима или, уколико се исплате врше у некој другој
валути, претварањем одговарајућих износа у евре по средњем кур
су Народне банке Србије на дан када ЈСП изврши исплату извођа
чу у валути која није евро.
Специфични извештаји о спровођењу услуга надзора које
припрема Крајњи корисник, и/или они које припремају пружаоци
услуга, и који се финансирају из прихода од бесповратних средста
ва морају садржати следеће упозорење: „Овај документ је израђен
уз финансијску подршку Европског заједничког фонда за Западни
Балкан у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан. Ставо
ви изнети у овом документу су ставови (име аутора) и стога ни на
који начин не одражавају званично мишљење донатора Европског
заједничког фонда за Западни Балкан или ЕИБ или ЕБРД, као коу
правника Европског заједничког фонда за Западни Балкан.”
7.2 У вези са Земљом корисницом и Крајњим корисником
(а) Земља корисница по правилу обавештава БСЕ о свим чи
њеницама или догађајима који би могли спречити Земљу корисни
цу или Крајњег корисника да испуне неку од својих обавеза прева
овом споразуму; и
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(б) Земља корисница обезбеђује да Крајњи корисник преузме
обавезу да без одлагања достави БСЕ сваки документ који му ова
тражи, укључујући, између осталог, ревизорске извештаје или ра
чуноводствене извештаје.
7.3 Посете
(а) Крајњи корисник позива БСЕ да учествује у било којим
њеним мисијама процене које спроводи током Услуга надзора или
по њиховом завршетку.
(б) Земља корисница се обавезује да ће благонаклоно прими
ти било које мисије за надзор које чине запослени (i) БСЕ и (ii)
ЕИБ, поступајући у својству донатора EWBJF-а и (iii) Европске
уније (ЕУ), укључујући било које њене надлежне органе, или (iii)
спољашње консултанте БСЕ, као и да обезбеди сву неопходну са
радњу мисијама за надзор, тиме што ће омогућити вршење свих
могућих теренских посета
Ревизија: Земља корисница (обухватајући Крајњег корисни
ка) се обавезује да ће благонаклоно примити било коју ревизију
коју врше запослени (i) БСЕ и (ii) ЕИБ, поступајући у својству до
натора EWBJF-а и (iii) Европске уније (ЕУ), укључујући било ко
је њене надлежне органе, или (iii) спољашње ревизоре БСЕ, као и
да обезбеди сву неопходну сарадњу за такву ревизију, тиме што
ће омогућити вршење свих могућих теренских посета. Нарочито,
БСЕ, ЕИБ и Европска унија, укључујући њихов Ревизорски суд,
Европски биро за борбу против превара (енгл. ОLAF), Европску
комисију и све друге надлежне европске органе, могу да организу
ју ревизију Услуга надзора на лицу места коју ће извршити један
или више консултаната по њиховом избору, укључујући и случа
јеве неиспуњавања обавеза на страни Земље кориснице (обухва
тајући Крајњег корисника) у погледу њених обавеза према овом
споразуму.
БСЕ може да организује рачуноводствену ревизију услуга
надзора на лицу места коју ће извршити један или више консулта
ната по њиховом избору, а о трошку [Земље кориснице] у случају
неиспуњавања обавеза на њеној страни у погледу њених обавеза
према овом споразуму.
7.4 Дељење докумената: Земља корисница прихвата да БСЕ
може бити дужна да открије такве документе који се односе на
крајњег корисника и пружаоца услуга Ревизорском суду Европске
уније ако је то неопходно за вршење задатака органа ЕУ у складу
са законима ЕУ.
Члан 8.
Трошкови
8.1 Трошкови за оверу и регистрацију: Земља корисница ће
бити одговорна да плати било које трошкове, било које природе,
укључујући трошкове за оверу и регистрацију који произлазе из
извршавања или спровођења овог споразума и докумената повеза
ним са њима, у складу са важећим законима.
8.2 Остали трошкови: Земља корисница и крајњи корисник
сносе своје пословне и банкарске накнаде, као и накнаде преноса
или размене валуте настале из примене или спровођења овог спо
разума и Уговора о надзору.
Члан 9.
Неиспуњење обавеза
9.1 Право на обуставу, отказивање или захтевање отплате:
БСЕ задржава право да обустави, откаже или захтева неодложну
отплату бесповратних средстава EWBJF-а у било којој од следећих
ситуација:
(i) Кршење обавеза из овог споразума: уколико Земља кори
сница или Крајњи корисник не испуне неку обавезу из овог спо
разума у року који је оправдано одређен у обавештењу БСЕ у коме
БСЕ од Земље кориснице или Крајњег корисника захтева поштова
ње Споразума;
(ii) Кршење обавеза: уколико Земља корисница не испуни
обавезу проистеклу из споразума о зајму или споразума о гаран
цијама или споразума о бесповратној помоћи и када су интереси и
циљеви БСЕ тиме угрожени;
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(iii) Неплаћање: уколико Земља корисница (као зајмопримац
или гарант) не исплати неки износ основице, износ камате или
други платив износ из било ког споразума о зајму или споразума о
гаранцији између БСЕ и Земље кориснице на дан када је тај износ
доспео и постао платив;
(iv) Битно негативна промена: у случају ванредне ситуације
која по мишљењу БСЕ чини испуњење обавеза Земље кориснице
(као зајмопримца или гаранта или примаоца бесповратне помоћи)
неизвесним; и
(v) Чланство у БСЕ: када Земља корисница (као зајмопримац
или гарант или прималац бесповратне помоћи) престане да буде
члан БСЕ.
9.2 Остала права: Став 9.1. овог члана не ограничава нијед
но друго право БСЕ да захтева отплату бесповратних средстава
EWBJF-а.
Члан 10.
Обавезе Страна
Земља корисница надокнађује БСЕ сву штету, губитке и тро
шкове који су нанети БСЕ или које је БСЕ претрпела, између оста
лог, а који су последица било ког поступка или пропуста који је
починила Земља корисница или крајњи корисник, или пропуста
Земље кориснице или Крајњег корисника да се усклади са било ко
јим обавезама које су дефинисане овим споразумом, услед њихо
вог грубог немара, малверзације или било ког незаконитог начина
пословања.
БСЕ неће бити одговорна према Земљи корисници или Крај
њем кориснику за било које радње или пропусте Пружаоца услуга
или за неуспех Пружаоца услуга да пружи услуге надзора у складу
са Уговорима о надзору. Међутим, Земља корисница или Крајњи
корисник може да захтева од БСЕ да замени Пружаоце услуга ако
њихов рад према мишљењу Земље кориснице или Крајњег кори
сника није задовољавајући или ако Пружалац услуга изврши било
какву непожељну радњу или начини пропуст.
Крајњи корисник ће уложити разумне напоре да испуни било
које захтеве у име БСЕ према Уговорима о надзору.
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75784 Париз Цедекс 16 – Француска (75784 Paris Cedex 16 – France)
За: (Attention:) Директор, Директора за зајмове и друштвени развој
(Director, Directorate for Loans and Social Development)
Факс: +33 1 47 55 37 52
Достављање копија: Директор, Директорат за европску сарадњу и
стратегију (Director, Directorate for European Cooperation and Strategy)
Факс: +33 1 47 55 37 82
13.3 Било које обавештење намењено Земљи корисници адре
сира се на:
Канцеларија за европске интеграције
Немањина 34
11000 Београд
Република Србија
За: В.Д. Директор Ксенија Миленковић
Факс: +381 1 30 61 110
Члан 14.
Измене
Овај споразум може бити измењен у писаној форми од стране
БСЕ или Земље кориснице.
Члан 15.
Решавање спорова

Члан 11.
Поверљивост

15.1 Било који спор који проистиче из овог Споразума или
је у вези са њим, укључујући питања његовог постојања, важења,
тумачења или престанка важења, решава се на пријатељски начин
између Страна.
15.2 У случају немогућности постизања пријатељског реше
ња, спорови између Уговорних страна, а који се односе на Спора
зум у вези са бесповратним средствима из EWBJF-а, подлежу ар
битражи у складу са општим условима који су дати у Додатку В.
За потребе Додатка В, а у контексту бесповратних средстава
EWBJF-а, следећи изрази тумаче се као што следи:
– израз „зајмови” се брише и замењује се са „бесповратна
средства EWBJF-а”;
– „споразум о зајму и, ако то одговара конкретном случају, спо
разум о гаранцији” као и „уговор о зајму или уговор о гаранцији”
бришу се и замењују са „Споразум о бесповратним средствима”; и
– „зајмопримац” и „зајмопримац или гарант (уколико постоји)”
бришу се и замењују са „Земља корисница”.

Било које информације које јој Земља корисница или крај
њи корисник достави, БСЕ ће третирати сходно обавезама истих у
складу са уобичајеним правилима о поверљивости.

Члан 16.
Ступање на снагу

Члан 12.
Изјаве и гаранције
Земља корисница овим изјављује и гарантује:
(i) да је овлашћена да ступи у Споразум и да је потписнику
(потписницима) дала овлашћење за то, у складу са законима, одлу
кама, прописима и другим важећим текстовима;
(ii) да сачињавање и извршење овог споразума није у супрот
ности са законима, одлукама, прописима и другим важећим тек
стовима.
Члан 13.
Обавештења
13.1 Било које обавештење које је намењено било којој Стра
ни или било које саопштење које се тиче Споразума (изузев оних
која проистичу из судских процеса) делотворно се сачињава или се
шаље препорученом поштом или са повратницом или посредством
факса Странама, на доле наведене адресе. Адреса било које стране
у Споразуму може се променити путем обавештења, на начин који
је дефинисан овом одредбом.
13.2 Било које обавештење које је намењено БСЕ, адресира
се на:
Банка за развој Савета Европе (Council of Europe Development Bank)
Авенија Клебер 55 (55, avenue Kléber)

Овај споразум ступа на снагу након потписивања обе стране.
У ПОТВРДУ ГОРЕ НАВЕДЕНОГ, доле потписани, који су
прописно овлашћени, потписују овај споразум на енглеском језику
у два (2) оригинала.
Потписан у Београду, 23. марта 2016. године
……………………………………………………
За Републику Србију
Јадранка Јоксимовић
Министар без портфеља задужен за европске интеграције
Потписан у Београду, 17. марта 2016. године
……………………………………………………
За Републику Србију
Никола Селаковић
Министар правде
Потписан у Паризу, 15. марта 2016. године
………………………………………………….
За Банку за развој Савета Европе
Аполонио Руиз Лигеро (Apolonio Ruiz Ligero)
Вицегувернер
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ДОДАТАК А
Технички опис консултантских услуга (у припреми Пројекта)
Пројекат

Бесповратна средства EWBJF-а користиће се у вези са следећим пројектима који се реализују уз подршку Министарства правде
(МП) у оквиру Модернизације затворских објеката у Србији: (i) изградња и опремање затворског објекта у Панчеву, (ii) изградња и
опремање затворског објекта у Крагујевцу.

Држава

Република Србија

Орган за спровођење пројекта

Министарство правде Земље кориснице

Крајњи корисници

Затвореници и њихове породице, запослени у датим затворским објектима

Одобрење Управног одбора WBIF

9. децембар 2014. године

Износ бесповратних средстава
EWBJF-а

1.430.000 EUR умањен за 4% на име накнаде за управљање плативе БСЕ (57.200 EUR); преостали расположиви износ: 1.372.800
EUR

Планиране активности

Циљ Техничке помоћи који се финансира овим бесповратним средствима је да се обезбеди обавезан надзор над радовима, у име
јавног наручиоца, који ће бити изведени у вези са изградњом и опремањем затворског објекта у Панчеву и Крагујевцу.  Ови објекти
ће бити изграђени у складу са Европским затворским правилима. Пружаоци услуга надзора („Пружаоци услуга”) дужни су да по
ступају у својству „Инжењера” у смислу FIDIC Услова уговора за изградњу (МДБ усаглашено издање из 2010. године) и да пруже
услуге техничког надзора уз пуну одговорност за извођење свих радова у складу са целокупном уговорном документацијом, као и
да обезбеде пружање услуга неопходних током периода за пријављивање недостатака у трајању од 24 месеца од датума практичног
завршетка.
Пружаоци услуга су дужни да обезбеде, између осталог, да уговори о изградњи буду адекватно реализовани; да квалитет радова које
изводе извођачи грађевинских радова буде у складу са уговором; да сви радови који се тичу пројекта буду реализовани у потпуности
у складу са уговорном документацијом; да еколошки захтеви, захтеви у погледу безбедности и мониторинга буду извршени у складу
са препорукама из студија, планова и анализа пројекта, и у складу са важећим законима.  Они ће надгледати стопу напретка извођача
и, ако је потребно, захтевати ревизију програма извођача како би се ускладио са уговорним захтевима.
Пружаоци услуга дужни су да поштују захтеве и опис задатка, како је наведено у опису послова и задатака за Техничку помоћ.

Праћење и извештавање

Земља корисница дужна је да доставља полугодишње извештаје о спровођењу услуга Техничке помоћи, и извештај о завршетку који
испуњава захтеве БСЕ у току од пет месеци од Датума завршетка. Извештај о завршетку обухвата оцену реализације Пројекта у од
носу на циљеве, као и процену употребе и утицаја бесповратних средстава EWBJF-а.
Сви предмети испоруке, укључујући и горе наведене извештаје и главне предмете испоруке за техничку помоћ, морају бити прегле
дани и одобрени од стране БСЕ пре било какве исплате.

Индикативни план финансирања
Пројекта

Зајам БСЕ
Република Србија
Остала бесповратна средства
EWBJF-а
Укупно

Друштвени ефекти

Казнени систем у Србији обухвата 29 затвора у којима се налази 8500 затвореника и суочен је са бројним проблемима услед више
годишњег неулагања (слабо опремљени, лоше одржавани и пренасељени објекти), као и услед застарелог законодавства. Број затво
реника у односу на популацију у Србији је висок у поређењу са другим земљама у региону због минималне примене незатворских
казни.
Затвореници се не држе у условима који су у складу са међународним стандардима и стандардима људских права због лоше инфра
структуре и објеката, ограничених могућности учешћа у програмима рехабилитације и ограничене обуке особља.
Нови затвори у Панчеву и Крагујевцу биће изграђени у складу са европским затворским правилима и обезбеђиваће смештај за по
два затвореника у ћелији; елиминисаће услове у којима се крше људска права затвореника; омогућиће затвореницима да се укључе
у радне процесе и обуке; обухватаће простор за социјализацију и организовано коришћење слободног времена у различитим ради
оницама (нпр. ИТ, књижевност, музика), као и простор за вежбе и рекреацију; и омогућаваће приступ програмима стручних обука.
Два нова затвора ће имати следеће карактеристике:
– Панчево: 500 одраслих мушкараца, од којих ће 200 бити лица која чекају суђење и 300 осуђених лица, с укупном површином од
око 25.000 м2;
– Крагујевац: 400 затвореника, већина смештена у двокреветним ћелијама са санитарним и хигијенским чворовима, који служе
казне у трајању од пет или више година, заједно са јединицом за заштићене сведоке у којој се налази око 20 лица; укупна површина
објекта је око 21.500 м2.

Локација
Распоред радова

Панчево и Крагујевац

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

Јавна набавка Услуга надзора почеће у децембру 2015. године. Услуге надзора ће бити извршене током периода од марта 2016. годи
не до јуна 2021. године. На основу очекиваног распореда радова, Датум завршетка је одређен за 30. јун 2021. године.

Датум завршетка

30. јун 2021. године

Крајњи рок за повлачење транши

30. јун 2021. године

17. јун 2016.
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ДОДАТАК В

Решавање спорова у погледу бесповратне помоћи EWBJF-а
ПОГЛАВЉЕ 4
Решавање спорова у погледу зајмова Банке или гаранција које се
на њих односе
ЧЛАН 4.1.
Арбитража
Сви спорови између страна уговора о зајму и по потреби уго
вора о гаранцији који су настали у погледу тумачења или изврше
ња таквих уговора или у погледу потраживања једне од поменутих
уговорних страна од друге уговорне стране настале из споразума о
зајму, уговора о гаранцији или ових регулатора, а који се не могу
решити споразумно између уговорних страна, подносе се на арби
тражу на начин како је прописано у даљем тексту.
ЧЛАН 4.2.
Почетак арбитражног поступка
Арбитражни поступак може покренути било која од уговор
них страна наведених у претходном одељку путем захтева који се
доставља свим другим уговорним странама; у захтеву се наводи
природа и предмет спора и излаже потраживање које се подноси
на арбитражу.
ЧЛАН 4.3.
Именовање арбитражног трибунала
У сваком арбитражном поступку покренутом у вези са овим
чланом, зајмопримац или гарант (по потреби) може бити страна уз
гаранта или зајмопримца.
За сваки спор који се подноси на арбитражу у складу са овим
чланом установљава се арбитражни трибунал. Он се састоји од три
арбитра који се именују на следећи начин:
а) једног арбитра именује Банка;
б) другог арбитра именује зајмопримац или по потреби, зај
мопримац и гарант споразумно, или у случају да се споразум не
постигне, именује га гарант;
в) трећи арбитар који се назива изабрани судија и који делује
као председник арбитражног трибунала, именује се уз заједничку
сагласност уговорних страна или у случају изостанка такве сагла
сности, именује га председник Европског суда за људска права,
или у случају да он има исто држављанство као гарант или је исте
националности као зајмопримац, именује га потпредседник тог су
да, а ако је он у истој ситуацији као председник, именује га нај
старији судија тог суда који нема ни националност гаранта нити је
исте националности као зајмопримац;
г) поступак описан у претходном ставу одржава се на захтев
једне од страна у спору ако се у року од месец дана од обавештења
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о захтеву за арбитражу не постигне споразум у вези са именова
њем изабраног судије;
д) уколико једна од уговорних страна не именује арбитра, по
менутог арбитра именује изабрани судија.
ЧЛАН 4.4.
Место арбитраже
Арбитражни трибунал одржава своје прво заседање на датум
и у месту које одреди именовани судија. Након тога трибунал сам
одлучује где и када заседа.
ЧЛАН 4.5.
Меродавно право у арбитражном поступку
Арбитражни трибунал одлучује о свим питањима која се од
носе на његову надлежност. Он успоставља своја правила поступ
ка и бира право које ће бити примењено, осим ако одређено право
није прецизирано у уговорима или у арбитражном споразуму, има
јући у виду одредбе члана 1, став 3. Трећег протокола Општег спо
разума о привилегијама и имунитетима Савета Европе. Све одлуке
овог трибунала доносе се већином гласова.
Домаћи закон може се применити у посебном случају, под
условом да не одступа од Трећег протокола Општег споразума о
привилегијама и имунитетима Савета Европе и од чланова Спо
разума.
ЧЛАН 4.6.
Одлука арбитражног трибунала
У свима одлукама арбитражног трибунала наводи се образло
жење одлуке. Оне су коначне и обавезујуће за све уговорне стране
из члана 4.3. Оне се могу донети у недостатку поднесака.
ЧЛАН 4.7.
Трошкови арбитраже
Уговорна страна против које је донесена одлука сноси тро
шкове арбитражног поступка, осим уколико арбитражни суд не од
лучи другачије или се уговорне стране нису договориле другачије
у клаузули уговора о зајму или уговора о гаранцији. Трибунал до
носи коначну пресуду о сваком спору у погледу трошкова.
ЧЛАН 4.8.
Извршење арбитражних одлука
Уговор о зајму и уговор о гаранцији садржи све одредбе по
требне да би се у погледу Банке и у погледу зајмопримца и гаранта
осигурало поштовање свих одлука донетих у складу са овим по
глављем.
Уколико се у року од месец дана од достављања оригинала
одлуке уговорним странама не поступи према одлуци, свака од
уговорних страна наведених у члану 4.3. може покренути посту
пак за извршење одлуке. Суд који је надлежан за такав поступак
одређује се према правилима парничног поступка дотичне државе.
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М Е М О РА Н Д У М
о разумевању између 
Министарства државне управе 
и локалне самоуправе Републике Србије 
и Министарства унутрашњих послова Републике Кореје
о сарадњи у области е-Управе
Министарство државне управе и локалне самоуправе Репу
блике Србије и Министарство унутрашњих послова Републике Ко
реје (у даљем тексту, појединачно „Страна” и заједно „Стране”),
Узевши у обзир важност е-Управе, која служи за повећање
конкурентности и унапређење економског развоја две земље,
Уз поштовање принципа равноправности и узајамне користи,
Уз жељу да продубе и развијају сарадњу у модернизацији ад
министрације кроз контакте на високом нивоу, са циљем унапређе
ња сарадње између Страна у области е-Управе,
Уз уверење да ће таква сарадња помоћи у поједностављењу
прописа и процедура и на тај начин обезбедити да интеракција из
међу две земље и њихових грађана буде транспарентна, безбедна и
висококвалитетна,
Споразумели су се о следећем:
Члан 1.
СВРХА
Сврха овог меморандума о разумевању   (у даљем тексту
„МоР”) јесте промовисање сарадње и размена искустава у области
е-Управе, у складу са националним законима и прописима сваке
Стране као и међународног права.
Члан 2.
ОПСЕГ САРАДЊЕ
Сарадња у области е-Управе у оквиру овог МоР обухвата следеће:
а) активности на изградњи капацитета у вези са е-Управом,
као што су размена најбољих пракси, спровођење размене струч
них кадрова и спровођење заједничких студија;
б) активности корпоративне сарадње у вези са е-Управом;
в) консултације у вези са политикама и остваривање техничке
помоћи у изградњи е-Управе, као и у изради и изменама одговара
јућег нормативног оквира и изградњи повезаних институција;
г) оснивање Комисије за сарадњу у области е-Управе, чиме би
се омогућило спровођење активности сарадње у оквиру овог МоР; и
д) било који други облик сарадње о коме Стране могу донети
заједничку одлуку.
Члан 3.
ФИНАНСИРАЊЕ
Начелно, свака Страна сноси трошкове својих активности
сарадње у оквиру овог МоР, у складу са националним законима и
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прописима и у зависности од расположивости ресурса, осим ако
Стране заједнички не дођу до другачијег договора.
Члан 4.
ПОВЕРЉИВОСТ
Све информације које настану као резултат активности сарад
ње у оквиру овог МоР користе искључиво Стране. Такве информа
ције могу бити објављене трећим лицима само уз обострану писа
ну сагласност Страна.
Члан 5.
РЕШАВАЊЕ НЕСПОРАЗУМА
Било какав неспоразум који произађе из тумачења или приме
не овог МоР, Стране пријатељски решавају путем консултација и
преговора, без обраћања било којој трећој страни или међународ
ном суду.
Члан 6.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Овај МоР може бити ревидиран или измењен и допуњен би
ло када, уз обострану писану сагласност Страна. Свака измена и
допуна ступа на снагу на датум који Стране заједнички одреде и
чини саставни део овог МоР.
Члан 7.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ТРАЈАЊЕ И РАСКИД
1. Овај МоР нема за циљ да створи законску обавезу у складу
са међународним правом.
2. Овај МоР ступа на снагу на дан потписивања и остаје на
снази током периода од пет година уколико га било која Страна
не раскине писаним обавештењем послатим другој Страни три ме
сеца унапред. Истек или раскид овог МоР неће утицати на важе
ње или трајање било којег текућег програма и активности које се
спроводе на основу овог МоР, осим ако Стране заједнички не доне
су другачију одлуку.
3. Овај МоР се може обновити, под условом да Стране оства
ре значајан напредак у току спровођења овог МоР. Стране ће на
састанцима или путем преписке одлучити о условима обнављања.
Потписано у Сеулу, Република Кореја, дана 16. марта 2016.
године, у по два оригинална примерка, на српском, корејском и ен
глеском језику, при чему су текстови подједнаке веродостојности.
У случају било каквог неслагања у тумачењу, меродаван је текст на
енглеском језику.
ЗА МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Кори Удовички, с.р.

ЗА МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ
Hong Yun-Sik
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL
SELF-GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
AND
THE MINISTRY OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE AREA OF E-GOVERNMENT
The Ministry of Public Administration and Local Self-Govern
ment of the Republic of Serbia and the Ministry of the Interior of the
Republic of Korea (hereinafter individually referred to as “the Side”
and collectively as “the Sides”),
CONSIDERING the importance of e-Government, which serves
to increase competitiveness and promote economic development of the
two countries,
RESPECTING the principles of equality and mutual benefit,
WISHING to deepen and develop cooperation in the administra
tive modernization through high-level contacts, with a view to promo
ting cooperation between the Sides in the area of e-Government,
CONVINCED that such cooperation will help simplify regulations
and procedures and thereby ensure that the interaction between the two
countries and their citizens will be transparent, secure and high-quality,
HAVE reached the following understanding:
Paragraph 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter
referred to as the “MoU”) is to promote cooperation and exchange of
experiences in the area of e-Government, in accordance with national
laws and regulations of each Side, as well as international law.
Paragraph 2
SCOPE OF COOPERATION
Cooperation in the area of e-Government under this MoU will in
clude:
a) e-Government related capacity building activities such as sha
ring best practices, implementing personnel exchanges and conducting
joint studies;
b) e-Government related corporate cooperation activities;
c) policy consultation and technical assistance in developing
e-Government, in creating and amending related laws, and establishing
related institutions;
d) establishment of an e-Government Cooperative Committee to fa
cilitate the implementation of cooperative activities under this MoU; and
e) any other form of cooperation that may be jointly decided upon
by the Sides.
Paragraph 3
FUNDING
In principle, each Side will bear the costs of its own cooperative
activities under this MoU, in accordance with national laws and regu
lations and subject to availability of resources, unless otherwise jointly
decided by the Sides.
Paragraph 4
CONFIDENTIALITY
Any information produced as the result of the cooperative activi
ties under this MoU will be used exclusively by the Sides. Such infor
mation may only be releas ed to third parties by mutual written consent
of the Sides.
Paragraph 5
SETTLEMENT OF DISPUTE
Any difference arising from the interpretation or implementation
of this MoU will be settled amicably through consultations and negoti
ations between the Sides without reference to any third party or inter
national tribunal.
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Paragraph 6
AMENDMENT
This MoU may be reviewed or amended at any time by mutual
written consent of the Sides. Any amendment will come into effect on
such date as may be jointly determined by the Sides and will form an
integral part of this MoU.
Paragraph 7
ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU is not intended to create any legal obligation under
international law.
2. This MoU will come into effect on the date of signature and
will continue to have effect for a period of five (5) years unless termi
nated by either Side giving three (3) months written notice to the other.
The expiration or termination of this MoU will not affect the validity or
duration of any ongoing programs and activities made under this MoU,
unless otherwise jointly decided by the Sides.
3. This MoU may be renewed, on condition that the Sides have ma
de substantial progress under this MoU. The Sides will decide terms and
conditions for renewal through a meeting or written correspondence.
Signed in duplicate at Seoul, Republic of Korea, on 16th day of
March 2016, in the Serbian, Korean, and English language, each text
being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the En
glish text shall prevail.
FOR THE MINISTRY 
OF PUBLIC 
ADMINISTRATION AND 
LOCAL SELF-GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC 
OF SERBIA
Kori Udovički

FOR THE MINISTRY OF
THE INTERIOR OF
THE REPUBLIC OF KOREA

Hong Yun-Sik
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М Е М О РА Н Д У М
о сарадњи између
Дипломатске академије 
Министарства спољних послова Републике Србије 
и
Института за дипломатију и међународне односе
Министарства спољних послова 
Народне Демократске Републике Алжир
Дипломатска академија Министарства спољних послова Ре
публике Србије и Институт за дипломатију и међународне односе
Министарства спољних послова Народне Демократске Републике
Алжир, у даљем тексту: „стране”, вођени духом сарадње који од
ликује односе између две земље, а у циљу успостављања партнер
ства између две стране, сагласиле су се о следећем:
Члан 1.
Две стране ће развијати сарадњу у областима делатности од
заједничког интереса које, између осталог, обухватају:
– размену информација о наставним методама и садржају
програма курсева из области спољне политике, међународних од
носа, међународног права и међународних економских односа;
– размену експерата и професора у оквиру конференција, се
минара и округлих столова, које ће организовати једна од страна;
– организовање тематских семинара, конференција и курсева,
о чијем садржају ће се одлучивати заједнички;
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– размену публикација и документације везаних за студијске
активности и покретање истраживачких делатности;
– друге облике сарадње могу покренути две стране у оквиру
овог меморандума.  
Члан 2.
Стране ће  утврдити детаље и логистику за сваки пројекат ко
ји заједно започињу. У том циљу, разменом писама утврдиће се фи
нансијски услови и средства за планиране активности.
Члан 3.
Било који спор, који би могао да проистекне из тумачења или
из примене овог меморандума о сарадњи, биће решен споразумно,
у директним консултацијама између две стране.
Члан 4.
Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања. Важиће
три (3) године. Биће аутоматски продужаван за исти период од три
(3) године, осим у случају да нека од страна обавести писаним пу
тем ону другу да га раскида, најмање деведесет (90) дана пре њего
вог истека. Раскидање овог меморандума о сарадњи неће утицати
на текуће пројекте.
Сачињено у Алжиру, дана седамнаестог маја две хиљаде ше
снаесте године, у два оригинална примерка на српском, арапском
и француском језику, од којих су сва три текста подједнако веродо
стојна. У случају размимоилажења у тумачењу, текст на францу
ском језику биће меродаван.
За Институт за дипломатију
и међународне односе
Министарства спољних 
послова Народне 
Демократске Републике 
Алжир
Амина Месдуа
генерална директорка

За Дипломатску академију
Министарства спољних 
послова Републике Србије
Мирослав Шестовић
амбасадор
Републике Србије у Народној
Демократској
Републици Алжир
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П Р О Т О К ОЛ
о сарадњи између 
Народне библиотеке Србије – Установе културе 
од националног значаја
и
Националне библиотеке Алжира
Члан 1.
Циљ овог споразума је да се дефинише оквир сарадње изме
ђу Народне библиотеке Србије – установе културе од националног

17. јун 2016.

значаја и Националне библиотеке Алжира (даље у тексту „стране”)
и осмисле програми заједничког деловања две стране.
Члан 2.
Две стране ће подстицати развој сарадње у следећим областима:
А – Конзервације и рестаурације њихових збирки културне
баштине;
Б – Дигитализације и развоја дигиталних библиотека.
Члан 3.
Две стране ће подстицати успостављање мреже за дељење са
држаја ради лакше размене библиографских података (посебно на
ционалних библиографија) и дигитализованих докумената, у циљу
задовољавања потреба својих корисника за информацијама.
Члан 4.
Две стране ће подстицати постављање заједничких изложби
њихових документационих фондова, у складу са важећим пропи
сима и стандардима.
Члан 5.
Две установе ће радити на изради програма стручног усавр
шавања библиотечких стручњака, као и на размени стручњака.
Члан 6.
Овај протокол о сарадњи не искључује могућност да стране
закључе нове програме размене у другим областима, уколико буду
сматрале за потребно.
Члан 7.
Овај протокол ступа на снагу одмах по потписивању и оста
је на снази у периоду од пет година, а након тог периода се ауто
матски обнавља, осим у случају да је једна страна два месеца пре
његовог истека, писмено и дипломатским путем обавестила другу
страну о својој намери да га откаже.
Члан 8.
Овај протокол је сачињен на три језика, у по два примерка на
српском језику, два примерака на арапском језику и два примерка
на француском језику.
За Народну библиотеку Србије
Мирослав Шестовић
амбасадор Републике Србије
У Народној Демократској 
Републици Алжир

За Националну библиотеку
Алжира
Гана Јасер Арафат
в.д. генералног директора

17. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
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Страна 44 – Број 6

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

17. јун 2016.

17. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
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Страна 46 – Број 6

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

17. јун 2016.

17. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
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Страна 48 – Број 6

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

17. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

17. јун 2016.
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О К В И Р Н И П Р О Т О К ОЛ
за сарадњу у олакшавању и поступка царињења између
кинеске, мађарске, српске и македонске царине
Кинеска, мађарска, српска и македонска царина (у даљем тек
сту: стране).
У циљу примене договора са 3. Самита лидера Кина – ЦИЕЗ:
Узимајући у обзир да су стране значајни трговински партне
ри и да пораст билатералне трговине захтева јачање царинске са
радње;
Имајући у виду Споразум између Владе Народне Републике
Кине и Европске заједнице о сарадњи и узајамној помоћи у царин
ским питањима потписан 8. децембра 2004. године и Стратешки
оквир за царинску сарадњу између Кине и ЕУ 2014–2017 потписан
16. маја 2014. године, као и билатералне споразуме о царинској са
радњи закључене између страна;
Имајући у виду Споразум о трговинским олакшицама при
хваћен на 9. Министарској конференцији СТО 7. децембра 2013.
године и међународне конвенције које су стране већ прихватиле
или их примењују;
Убеђене да ће овај оквир омогућити ближу сарадњу у циљу
олакшавања царињења, поспешити трговинске олакшице и уна
предити трговинске везе и пораст трговине између страна;
Свесни да примена Оквирног протокола неће утицати ни на
један други споразум који већ постоји између страна у области ца
рине;
Договориле су следећи Оквирни протокол за сарадњу:
Члан 1.
Стандард
Стране ће сарађивати на имплементацији међународних
стандарда и примени најбоље праксе, посебно у областима:
– царинске контроле, на основу споразума о узајамној адми
нистративној помоћи, у циљу побољшања те контроле;
– међусобне административне помоћи, ради заштите леги
тимне трговине;
– међусобне размене информација, у циљу јачања система
управљања ризиком и унапређења знања о политикама и пракси,
посебно у примени информационе технологије у царинским про
цедурама.

3. Стране могу једна другој пружити техничку помоћ заснова
ну на принципу узајамне користи, у следећим облицима:
а) размена особља и стручњака ради бољег разумевања ца
ринских прописа сваке стране;
б) обука, ради побољшања професионалних способности ца
ринских службеника;
в) размена искустава о примени савремене технологије, опре
ме и информационе технологије у царинском управљању.
4. Стране ћe ојачати партнерство са приватним сектором, ре
шити изазове са којим се суочава приликом царињења и унапреди
ти доследност у примени прописа у складу са важећим законима
и прописима, да би се подстакао развој повољног окружења за тр
говину.
Члан 3.
Начин сарадње
Успоставиће се царинска радна група, коју ће чинити пред
ставници страна. Радна група ће се редовно састајати и вршити
процену примене Оквирног протокола за сарадњу и унапређивати
сарадњу кроз координацију.
Може бити основана и експертска група, као подгрупа, ка
ко би препоручила решења која би помогла подстицање циљева
Оквирног протокола за сарадњу.
Радни језик ће бити енглески.
Члан 4.
Правни статус
Оквирни протокол за сарадњу не представља међународни
уговор, нити ствара било каква обавезујућа права ни обавезе по
међународном праву нити праву неке друге јурисдикције.
Члан 5.
Измене и решавање спорова
Измене и допуне Оквирног протокола за сарадњу могу се
усвајати на основу постигнуте сагласности страна.
Било какви проблеми у вези са применом Оквирног протоко
ла за сарадњу биће решени кроз консултације између страна.
Члан 6.

Члан 2.
Област сарадње
1. Стране се обавезују да ћe учинити јавно доступним царин
ске процедуре у складу са важећим законима и прописима и да ће
обезбедити неопходне олакшице за трговце који поштују прописе
и трговину која се обавља у складу са прописима.
2. Стране су посвећене интензивирању царинске сарадње на
рочито у следећим областима:
а) успостављање и одржавање веза ради обезбеђења благо
времене размене информација;
б) међусобно обавештавање о важећим царинским прописи
ма и процедурама, као и о најбољој пракси у промовисању трго
винских олакшица;
в) усвајање мера, у оквиру надлежности сваке стране и кроз
преговоре, ради поједностављења царинских процедура за робу и
превозна средства у транзиту, како би се смањила „стопа” прегледа
робе и превозних средстава и убрзао проток робе;
г) размена информација да би се осигурала ефикасна приме
на царинских прописа и спречиле истраживање и казниле повреде
тих прописа.

Број 6 – Страна 49

Ступање на снагу н престанак важења
Оквирни протокол за сарадњу ступа на снагу потписивањем
страна на неодређени период.
Оквирни протокол за сарадњу може бити измењен на основу
писмене сагласности страна.
Свака страна се може повући из Оквирног протокола за са
радњу обавештавајући друге стране најмање три месеца пре по
влачења. Престанак важења ступа на снагу 30 дана након што сва
ка страна добије обавештење.
Оквирни протокол за сарадњу се потписује у Беог раду, 17. де
цембра 2014. године у четири оригиналне копије на кинеском, ма
ђарском, српском и македонском језику као и на енглеском језику,
при чему је сваки текст подједнако аутентичан. У случају неслага
ња у тумачењу меродаван је текст на енглеском језику.
За кинеску царину
Гуанџ Ју, министар

За мађарску царину
Карољ Сабо, директор

За српску царину
др Душан Вујовић, министар

За македонску царину
Зоран Сигавревски, министар

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
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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

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

ОБЈАВЉУЈЕ

да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Ре
публике Пољске о узајамној заштити тајних података, који је са
чињен у Варшави 11. јуна 2015. године, ступити на снагу 1. маја
2016. године.

да ће Споразум о трговини и економској сарадњи између Ре
публике Србије и Републике Тунис, који је сачињен у Тунису 5.
марта 2014. године, ступити на снагу 7. маја 2016. године.

У Београду, 11. априла 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије

У Београду, 8. априла 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије
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45

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 Споразум између Владе Републике Србије и Владе Са
везне Републике Бразил о сарадњи у области одбране, који је са
чињен у Београду 29. новембра 2010. године, ступити на снагу 11.
маја 2016. године.
У Београду, 13. априла 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије

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 Споразум између Владе Републике Србије и Савета ми
нистара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног моста
преко реке Дрине са пратећим путним објектима на локацији Љу
бовија – Братунац, који је сачињен у Београду 3. јула 2015. године,
ступити на снагу 11. маја 2016. године.
У Београду, 19. априла 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 Репу
блике Словеније о узајамној заштити тајних података, који је сачи
њен у Београду 2. октобра 2013. године, ступио на снагу 1. децем
бра 2015. године.
У Београду, 26. априла 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

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 Споразум између Владе Републике Србије и Владе Ре
публике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специ
јалних и службених пасоша, који је сачињен у Бејруту 22. јула
2015. године, ступити на снагу 28. маја 2016. године.
У Београду, 4. маја 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије

51

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 Амандман о изменама и допунама Конвенције о физич
кој заштити нуклеарног материјала, сачињен у Бечу, 8. јула 2005.
године, а објављен у „Службеном гласнику Републике Србије –
Међународни уговори”, број 4 од 26. фебруара 2016. године, сту
пити на снагу дана 8. маја 2016. године.

Да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Ре
публике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породи
це запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним
представништвима или мисијама при међународним владиним
организацијама, сачињен у Хелсинкију, 9. октобра 2014. године, а
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународ
ни уговори”, број 13/15 од 26. јуна 2015. године, ступити на снагу
дана 1. јула 2016. године.

У Београду, 12. априла 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије

У Београду, 27. маја 2016. године
Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

17. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
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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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СА Д РЖ А Ј
МИНИСТАРСТВА
Споразум о бесповратној помоћи између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
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