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

Loan Agreement
dated November 14, 2014
between
KfW, Frankfurt am Main

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразумa о зајму
између KfW, Франкфурт на Маjни и Републике
Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат
„Енергетске ефикасности у јавним објектима”
Проглашава се Закон о потврђивању Споразумa о зајму из
међу KfW, Франкфурт на Маjни и Републике Србије, у износу до
15.000.000 евра за Пројекат „Енергетске ефикасности у јавним
објектима”, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Другој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 20. марта
2015. године.
ПР број 43
У Београду, 23. марта 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН
о потврђивању Споразумa о зајму између KfW,
Франкфурт на Маjни и Републике Србије, у износу до
15.000.000 евра за Пројекат „Енергетске ефикасности у
јавним објектима”
Члан 1.
Потврђује се Споразум о зајму између KfW, Франкфурт на
Маjни и Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат
„Енергетске ефикасности у јавним објектима”, који је потписан 14.
новембра 2014. године, у Београду, у оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Маjни и
Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат „Енер
гетске ефикасности у јавним објектима”, у оригиналу на енглеском
језику и у преводу на српски језик гласи:

(“KfW”)
and
Republic of Serbia
(“Borrower”)
for
Euro 15,000,000.For the Project Energy Efficiency in Public Buildings
(BMZ-ID 2011 66 081)
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Preamble
The basis for this Loan Agreement are the agreements dated Ju
ne 30th, 2011 and October 18th, 2012 between the Government of the
Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of
Serbia on Financial Cooperation (FC) („Government Agreement“).
Under the condition that the Federal Republic of Germany will
provide interest rate subsidies and under the condition that the Federal
Republic of Germany will provide a guarantee for the loan, KfW will

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Страна 2 – Број 6

extend a Loan subject to the terms and provisions of this Loan Agre
ement. The terms and conditions of the Loan comply with the OECD
requirements applicable on the date of signing of this Loan Agreement
for recognition as Official Development Assistance (ODA).
The Borrower has applied for a financial contribution of up to
EUR 1.3 million from the European Union’s Western Balkans Invest
ment Framework (WBIF) for the purpose of financing consulting ser
vices for preparation and implementation of the programme “Energy
Efficiency in Public Buildings”. KfW has declared its willigness to act
as the Lead International Financial Institution in the implementation of
this WBIF grant. The application has been approved by WBIF’s ste
ering committee on December 6th, 2012 and the grant will be exten
ded from the European Western Balkans Joint Fund (EWBJF), which
is part of the WBIF. Therefore, in addition to this Loan Agreement, the
Borrower and KfW intend to conclude a Financing Agreement once an
Implementation Agreement between EBRD as a Co-Manager of the
EWBJF and KfW has been signed. Should the EWBJF grant not suffice
to finance the required consulting services, the remainder of the costs
shall be financed from this Loan Agreement.
1. Loan
1.1 Amount. KfW will extend to the Borrower a Loan not excee
ding a total of
EUR 15,000,000.(the „Loan“).
1.2 Loan purpose. The Borrower shall use the Loan exclusively
to finance the project “Energy Efficiency in Public Buildings” inclu
ding the energy efficient retrofitting of public buildings („Project“)
and consulting services for the implementation of the Project. The Bor
rower represented by the Ministry of Education, Science and Techno
logical Development (“MoES”) acting as project executing agency (the
„Project Executing Agency“), the Ministry of Finance (“MoF”), the
Ministry of Mining and Energy (“MoME”) and KfW will define the
details of the Project as well as the goods and services to be financed
from the Loan in a separate agreement to this Loan Agreement (“Sepa
rate Agreement”).
1.3 Taxes, charges, customs duties. Taxes and other public char
ges owed by the Borrower as well as customs duties may not be finan
ced from the Loan. In addition to the foregoing, the goods and services
imported into the Republic of Serbia for the Project shall be exempted
from customs fees and the trade of goods, services and equipment for
the Project shall be exempted from VAT.
2. Disbursement
2.1 Request for disbursement. As soon as all conditions precedent
to disbursement pursuant to Article 2.3 are fulfilled, KfW will disburse
the Loan in accordance with the progress of the Project upon request
of the Borrower. Disbursement will be effected in accordance with the
disbursement schedule contained in Annex 1 to this Loan Agreement.
KfW will make disbursements only up to the maximum amounts deter
mined for each half-year. To the extent the Borrower requests disburse
ment of lower amounts within any half-year the undisbursed amounts
may be requested in any subsequent half-year period. With the excep
tion of the last disbursement, KfW is not obligated to effect disburse
ments in an amount of less than EUR 150,000.-.
2.2 Deadline for requesting disbursement. KfW may deny disbur
sements after 30.12.2017.
2.3 Conditions Precedent to Disbursement. KfW is obligated to
make disbursements of any amount under this Loan Agreem
 ent only
upon fulfillment of the following conditions precedent in a form and
content acceptable to KfW:
a) the Borrower will have demonstrated by presenting a legal opi
nion substantially in the form set forth in Annex 3 and by presenting
certified copies (each with a German or English translation) of all do
cuments to which this legal opinion refers that
aa) the Borrower has fulfilled all requir ements under its constitu
tional law and other legal provisions for the valid assumption of all its
obligations under this Loan Agreement, and
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bb) KfW is exempted from all taxes on income from interest,
charges, fees and similar costs in the Repubic of Serbia when granting
the Loan;
b) KfW has receiv ed an executed original of this Agreement;
c) the specimen signatures mentioned in Article 12.1 (Representa
tion of the Borrower) have been submitted;
d) the Guarantee from the Federal Republic of Germany mentio
ned in Article 7 is in force and effect without any restriction.
e) the Borrower has paid the management fee mentioned in Ar
ticle 3.2;
f) no reason for termination has occurred or is threatening; and
g) no extraordinary circumstances have arisen that preclude or se
riously jeopardise the implementation, the operation, or the purpose of
the Project, or the performance of the payment obligations assumed by
the Borrower under this Loan Agreement.
Prior to disbursement from the Loan KfW has the right to demand
such further documents and evidence as it reasonably deems necessary.
2.4 Separate Agreement. In a separate agreement the Borrower re
presented by the MoF, MoME and MoES and KfW will specify the
disbursement procedure including specific conditions precedent to dis
bursement /and in particular the evidence to be furnished by the Borro
wer proving that the requested Loan amounts are used for the purpose
stipulated in this Loan Agreement.
2.5 Waiver of disbursement. Subject to the fulfilment of its obliga
tions under Article 10 the Borrower may waiv e the disbursement of un
disbursed Loan amounts with the consent of KfW in exchange for the
payment of the non-acceptance compensation pursuant to Article 2.6.
2.6 Non-acceptance compensation. If the Borrower waives dis
bursement of a loan amount, or if a Loan amount is not disbursed at all
or is not disbursed by the deadline stated in Article 2.2 for other reasons
for which KfW cannot be held accountable, the Borrower will promptly
pay to KfW upon its request such amount as is necessary to compensate
KfW for any losses, expenses or costs incurred by KfW as a result of
the non-acceptance of the Loan amount in question. KfW will calculate
the amount of the non-acceptance compensation and communicate it to
the Borrower.
3. Fees
3.1 Commitment fee. The Borrower will pay a non-refundable
commitment fee of 0.25% p. a. on undisbursed Loan amounts. The com
mitment fee will be computed for the period beginning at the date of the
first disbursement but not later than 6 months after the signing of this
Loan Agreement, or if this Loan Agreement has not entered into force
within 6 months after the signing of this Loan Agreement, beginning at
the date this Loan Agreement enters into force in accordance with Artic
le 13.11 (Entry into force) hereof, and lasting until such date the Loan
has been disbursed in full, or fully cancelled, as the case may be.
The commitment fee is due for payment semi-annually and in ar
rears on 30 June and 30 December of each year (each a „Payment Da
te“). It is first due for payment on 30.12.2014.
3.2 The Borrower will pay KfW a non-refundable one-time lumpsum management fee of 0.5 % of the principal amount of the Loan sta
ted in Clause 1.1.
The management fee becomes due at the earlier of (i) prior to the
first disbursement under the Loan or (ii) after expiry of a three-month
period after the signing of this Loan Agreement by KfW, or (iii) if this
Loan Agreement has not entered into force within three months after
signing, on the date on which this Loan Agreement enters into force
pursuant to Article 13.11. (Entry into force) hereof.
Once this Loan Agreement has been signed the management fee
will fully accrue regardless of whether the Loan will be disbursed in
full, or at all.
4. Interest
The Borrower shall pay to KfW interest at a rate determined as
follows:
4.1 Interest (fixed interest rate set upon commitment of the Loan.)
The Borrower shall pay interest on the Loan at a rate of 2.10 % p. a.
(„Fixed Interest Rate“) until the last repayment instalment according
to the Repayment Schedule as defined in Article 5.1 has been received.
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4.2 Calculation of interest and interest payment dates. The inte
rest on a disbursed Loan amount will be charged from the date (exclu
sively) on which the respective Loan amount is paid out of the Loan
account held with KfW for the Borrower until the date (inclusively), on
which the respective repayments are credited to KfW‘s account stated
in Article 6.3. Interest will be calculated in accordance with Article 6.1
(Calculation). Interest will be paid in arrears on the Payment Dates (as
defined in Article 3.1).
5. Repayment and prepayment
5.1 Repayment schedule. The Borrower will repay the Loan as
follows:
Instalment

Repayment Date

Repayment instalment

1 December 30,

2017

789,000.00 EUR

2 June 30,

2018

789,000.00 EUR

3 December 30,

2018

789,000.00 EUR

4 June 30,

2019

789,000.00 EUR

5 December 30,

2019

789,000.00 EUR

6 June 30,

2020

789,000.00 EUR

7 December 30,

2020

789,000.00 EUR

8 June 30,

2021

789,000.00 EUR

9 December 30,
10 June 30,

2021

789,000.00 EUR

2022

789,000.00 EUR

11 December 30,

2022

790,000.00 EUR

12 June 30,

2023

790,000.00 EUR

13 December 30,

2023

790,000.00 EUR

14 June 30,

2024

790,000.00 EUR

15 December 30,

2024

790,000.00 EUR

16 June 30,

2025

790,000.00 EUR

17 December 30,

2025

790,000.00 EUR

18 June 30,

2026

790,000.00 EUR

19 December 30,

2026

SUM

790,000.00 EUR
15,000,000.00 EUR

5.2 Undisbursed loan amounts. Undisbursed Loan amounts will
be offset against the respective last repayment instalment due pursuant
to the repayment schedule unless KfW at its own discretion chooses
another offsetting alternative in individual cases.
5.3 Disbursements after the start of repayment. If Loan amounts
are disbursed after repayment has started, the repayment schedule as
listed in Article 5.1 will remain unaffected as long as the respective
repayment instalment due in accordance with the repayment schedule
is less than the Loan amounts already disbursed. If the repayment in
stalment due for payment exceeds the outstanding loan amount, KfW
will deduct the amount equal to the difference from the repayment in
stalment due, divide it by the remainder of the repayment instalments
still outstanding, and add this sum to each outstanding repayment in
stalment. KfW reserves the right to postpone taking disbursements in
to consideration that are made within 45 days prior to the respective
Payment Date for the determination of the outstanding Loan amount
until the second Payment Date following the disbursement.
5.4 Prepayment. The following will apply to early repayments:
a) Right to make prepayments. The Borrower may subject to the
sub-paragraphs (b) to (e) below effect an early repayment with respect
to a Loan amount provided that such early repayment shall be at least in
the amount of one repayment instalment pursuant to Article 5.1.
b) Notice. A prepayment of a Loan amount pursuant to Article 5.4
a) is subject to notification of the prepayment by the Borrower to KfW
no later than on the fifteenth Banking Day (as defined in Article 13.1)
in Frankfurt am Main prior to the intended prepayment date. Such no
tice is irrevocable; it must specify the date on which the prepayment is
to be made and the amount thereof and obligates the Borrower to pay to
KfW the stated amount on the stated date.
c) Prepayment compensation. If the Borrower prepays any Loan
Amount bearing interest at a Fixed Interest Rate; the Borrower must
immediately pay to KfW upon request such amount as is necessary
to compensate for any losses, expenses or costs incurred by KfW as a
result of the prepayment. KfW will determine the amount of the pre
payment compensation and communicate it to the Borrower.
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d) Amounts due. The Borrower will also pay the following amo
unts together with the prepayment pursuant to Article 5.4 a) to c):
aa) any prepayment compensation due as a result of the pre
payment pursuant to Article 5.4 c); and
bb) all interest accrued on the prepaid Loan amount up until the
date of the prepayment.
e) Offsetting. Article 5.2 (Undisbursed loan amounts) will apply
mutatis mutandis to the offsetting of prepayments.
5.5 Revised repayment schedule. In the event that Article 5.3 (Dis
bursements after the start of repayment) or Article 5.4 (Prepayment)
applies, KfW will send the Borrower a revised repayment schedule that
will become an integral part of this Loan Agreement and will replace
the repayment schedule valid until such time.
6. Calculations and payments in general
6.1 Calculation. Interest, the commitment fee, default interest
pursuant to Article 6.5, lump-sum compensation for overdue amounts
pursuant to Article 6.6, non-acceptance compensation and prepayment
compensation will all be calculated on the basis of a 360-day year with
30-day months.
6.2 Due date. If a payment to be made in connection with this
Loan Agreement falls due on a date that is not a Banking Day (as de
fined in Article 13.1) the Borrower must make such payment on the
following Banking Day. If the following Banking Day falls within the
next calendar month, the respective payment shall be effected on the
last Banking Day of the then current calendar month.
6.3 Account number, time of crediting. The Borrower will be rele
ased from its payment obligations in connection with this Loan Agre
ement if and as soon as the respective amounts have been credited to
KfW at its free disposal without any deductions in EUR and no later
than 10:00 a.m. in Frankfurt am Main to KfW‘s account IBAN DE
92 50020400 3122301232 (last digits stand for the GP number)/ held
with KfW, Frankfurt am Main, with additional reference of the due date
„Ref. YYYYMMDD“).
6.4 Counterclaims of the Borrower. The Borrower is not entitled
to assert any rights of retention or set-off or comparable rights against
payment obligations under this Loan Agreement unless such rights are
recognised by final judgment or are not being contested by KfW.
6.5 Default interest. If any repayment instalments or prepayments
pursuant to Article 5.4 (Prepayment) are not at the disposal of KfW
when due, KfW may without prior reminder charge default interest at a
rate of 300 basis points p.a. above the Base Rate for the period begin
ning on the due date and ending on the date on which such payments
are credited to the account of KfW specified in Article 6.3. This rate
must at least equal the loan interest rate. The „Base Rate“ is the interest
rate announced by the German Central Bank (Deutsche Bundesbank)
as base rate prevailing on the respective due date. Such default interest
must be paid immediately upon KfW‘s first demand.
6.6 Lump-sum compensation. For overdue amounts (with the ex
ception of such repayment instalments and prepayments as mentioned
in Article 6.5 (Default interest) KfW may, without prior reminder, requ
est lump-sum compensation of a rate of 300 basis points p.a. above the
Base Rate applicable on the respective due date for the period begin
ning on the due date and ending on the date of payment of such overdue
amounts. The lump-sum compensation must be paid immediately upon
KfW‘s first demand. The Borrower shall be free to prove that no da
mage was in fact incurred or that the damages were not incurred in the
amount as stated.
6.7 Calculations made by KfW. Absent manifest error KfW‘s de
terminations and its calculation of amounts under this Loan Agreement
and in connection with this Loan Agreement shall constitute prima-fa
cie evidence.
7. Guarantee from the Federal Republic of Germany
KfW will have payment claims under this Loan Agreement guaran
teed by the Federal Republic of Germany prior to the first disbursement.
KfW will inform the Borrower once the Guarantee is in force and effect.
8. Negative pledge and pari passu
8.1 Prohibition of pledge or mortgage. The Borrower may it
self, and must ensure that the participating municipalities will, neither
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pledge, nor mortgage nor alienate the Project assets before repayment
in full of the Loan nor conclude any other agreement or arrangement
the effect of which is the creation of security or any right conferring a
priority of payment in respect of any obligation of any person without
the prior consent of KfW.
8.2 Pari passu. To the extent permitted by law, the Borrower un
dertakes to perform the obligations under this Loan Agreement pari
passu with all its other existing or future unsecured and not subordina
ted payment obligations.)
9. Costs and public charges
9.1 Prohibition of deductions or withholdings. The Borrower will
make all payments under this Loan Agreem
 ent without any deductions
for taxes, other public charges or other costs. In the event that the Bor
rower is obligated by law or for other reasons to effect any such deduc
tions or withholdings on payments, the Borrower shall pay any such
necessary additional amounts to KfW so that the net amount remaining
after any withholding or deduction corresponds to the amount which
would have been payable under this Loan Agreem
 ent had no such de
duction or withholding been.
9.2 Costs. The Borrower will bear all costs and expenses accruing
in connection with the disbursement of the Loan, in particular remit
tance and transfer costs (including conversion fees), as well as all costs
and expenses accruing in connection with the maintenance or enforce
ment of this Loan Agreement.
9.3 Taxes and other charges. The Borrower will bear all taxes and
other public charges accruing outside the Federal Republic of Germany
in connection with the conclusion and execution of this Loan Agree
ment. If any such taxes and charges accrue within the Federal Republic
of Germany, the Borrower will pay them only to the extent that they
accrued at the Borrower’s initiative./ If KfW advances such taxes or
charges, the Borrower will transfer them without delay upon request to
KfW‘s account as specified in Article 6.3.
9.4 Increased costs. If by reason of
a) compliance with requests or requir ements issued by any central
bank or other fiscal, monetary or other authority after the date of this
Loan Agreement,
or
b) any change in law or its interpretation and administration,
or
c) the entry into effect, termination or amendment of any applica
ble bilateral or multilateral treaty or agreem
 ent, in particular on double
taxation,
KfW incurs additional costs or losses or is unable to obtain the
agreed margin over its refinancing costs as a result of its having entered
into and funded this Loan Agreem
 ent („Increased Costs“), then KfW
shall notify the Borrower thereupon. Any such demand by KfW shall
be accompanied by a notice from KfW stating the basis for its demand
and setting forth in reasonable detail the calculation of the amount the
reof. The Borrower shall promptly on demand indemnify KfW against
any and all such Increased Costs. Article 6 applies mutatis mutandis.
10. Special obligations
10.1 Project implementation and special information. The Borro
wer, represented by the MoES,
a) will prepare, implement, operate and maintain the Project in
conformity with sound financial and technical practices and substanti
ally in accordance with the Project conception agreed upon between the
Borrower and KfW;
b) will assign the preparation and supervision of construction of
the Project to independent, qualified consulting engineers or consul
tants, and the implementation of the Project to qualified firms;
c) will award the contracts for the goods and services to be finan
ced from the Loan upon prior international competitive bidding;
d) will ensure the full financing of the Project and furnish to KfW
upon its request evidence proving that the costs not paid from this Loan
are covered;
e) will keep books and records or have books and records kept
that unequivocally show all costs of goods and services requir ed for

23. март 2015.

the Project and clearly identify the goods and services financed from
this Loan;
f) will enable the representatives of KfW at any time to inspect
such books and records and any and all other documentation relevant to
the implementation and operation of the Project, and to visit the Project
and all the installations related thereto;
g) will furnish to KfW any and all such information and records
on the Project and its further progress as KfW may request;
h) will, immediately and of its own accord,
aa) forward to KfW any queries receiv ed by the Borrower from
the OECD or its members under the so-called „Agreement for Untied
ODA Credits Transparency“ following the award of the contracts for
the supplies and services to be financed from the Loan and will coordi
nate the reply to any such queries with KfW, and
bb) notify KfW of any and all circumstances that preclude or se
riously jeopardise the implementation, the operation or the purpose of
the Project.
10.2 Separate Agreement. The Borrower, represented by the MoF,
MoME and MoES, and KfW shall determine the details of Article 10.1
by a Separate Agreement.
10.3 Compliance. The Borrower will ensure that the persons
whom it entrusts with the preparation and implementation of the Pro
ject, the award of the contract for the supplies and services to be finan
ced, and with requesting the Loan amounts do not demand, accept, ma
ke, grant, promise or accept the promise of unlawful payments or other
advantages in connection with these tasks.
11. Termination
11.1 Events of Default. KfW may exercise the rights set forth un
der Article 11.2 (Legal consequences of an Event of Default) if an event
occurs which constitutes a material reason. In particular, the following
events shall each constitute a material reason:
a) the Borrower fails to perform its obligations to KfW to make
payments when due;
b) obligations under this Loan Agreement or under separate agre
ements pertinent to this Loan Agreement have been violated;
c) this Loan Agreement or any parts thereof cease to have a bin
ding effect upon the Borrower or ceases to be enforceable against the
Borrower;
d) any declaration, confirmation, information or representation or
warranty considered by KfW to be essential for the granting and main
taining of the Loan proves to be false, misleading or incomplete;
e) other extraordinary circumstances occur which delay or preclu
de the performance of obligations under this Loan Agreement;
f) the Borrower is unable to prove that the loan amounts have
been used for the stipulated purpose;
g) any of the following events occurs with respect to the Borrower:
aa) the Borrower is unable to pay its debts as and when due;
bb) commencement of negotiations with one or more of the Bor
rower‘s creditors (with the exception of KfW) on a waiver of debts out
standing or on a standstill agreement or settlement.
11.2 Legal consequences of an Event of Default. If one of the
events referred to in Article 11.1 has occurred and has not been elimi
nated within a period of five days (in the case of Article 11.1 a) or, in
all other cases specified in Article 11.1, has not been resolved within a
period determined by KfW which may not, however, be less than 30
days, KfW may terminate this Loan Agreement or any parts of it with
the consequence that
a) its obligations under this Loan Agreement terminate, and
b) KfW may demand full or partial repayment of the outstanding
Loan amount together with the interest accrued and any and all other
amounts due under this Loan Agreement. Articles 6.5 (Default interest)
and 6.6 (Lump-sum compensation) apply to accelerated amounts muta
tis mutandis.
11.3 Compensation for damages. In the event that this Loan Agre
ement is terminated in full or in part the Borrower will pay non-ac
ceptance compensation in accordance with Article 2.6 (Non-acceptance
compensation) and/or prepayment compensation in accordance with
Article 5.4 c) (Prepayment compensation).
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12. Representation and statements
12.1 Representation of the Borrower. The Ministers of the MoF,
MoME and MoES and such persons as designated by the respective
Minister to KfW and authorised by specimen signatures authenticated
by the respective Minister will represent the Borrower in the execution
and implementation of this Loan Agreement. The Minister of Finance
or such persons as designated by him or her shall sign this Loan Agree
ment for the Republic of Serbia. The MoES shall act as the Project Exe
cuting Agency responsible for the implementation of the Project. The
MoME shall be closely involved in the implementation of the Project,
in particular through its membership in the Programme Coordination
Board. The power of representation will not expire until its express re
vocation by the representative of the Borrower authorised at such time
has been received by KfW.
12.2 Addresses. Notices or statements in connection with this
Loan Agreement must be in writing. They must be sent as originals or
– with the exception of requests for disbursement - via facsimile. Any
and all notices or statements made in connection with this Loan Agree
ment must be sent to the following addresses:
For KfW:

KfW
Department LEa3
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main / Germany
Germany
Fax: +49 69 7431-2944

For the Borrower:

Ministry of Finance
Kneza Milosa 20,
11000 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 11 3618 961

13. General provisions
13.1 Banking day. Where reference is made in this Loan Agre
ement to a „Banking Day“ this means a day other than a Saturday or
Sunday on which commercial banks in Frankfurt am Main are open for
general business.
13.2 Place of performance. The place of performance of all obli
gations under this Loan Agreem
 ent is Frankfurt am Main, Federal Re
public of Germany.
13.3 Partial invalidity and gaps. If any provision of this Loan
Agreement is or becomes invalid, or if there is a gap in any of the pro
visions of this Loan Agreement, this will not affect the validity of the
remaining provisions hereof. The parties to this Loan Agreem
 ent will
replace any invalid provision by a legally valid one which comes as
close as possible to the spirit and purpose of the invalid provision. The
parties will fill any gap in the provisions with a legally valid provision
which comes as close as possible to the spirit and purpose of this Loan
Agreement.
13.4 Written form. Changes and supplements to this contract must
be made in writing. Any waiver of this requir ement of written form
must be declared by the parties in writing.
13.5 Assignment. The Borrower may not assign or transfer, pledge
or mortgage any claims from this Loan Agreement.
13.6 Applicable law. This Loan Agreement is governed by the
laws of the Federal Republic of Germany.
13.7 Limitation period. All claims of KfW under this Loan Agre
ement expire after five years from the end of the year in which such
claim has accrued and in which KfW has become aware of the circum
stances constituting such claim or could have become aware of them
without gross negligence.
13.8 Waiver of Immunity. To the extent that the Borrower may
now or in future in any jurisdiction claim for itself or its assets im
munity from suit, execution, attachment or other legal process and to
the extent that in any such jurisdiction there may be attributed to it
self or its assets such immunity, the Borrower, in relation to (i) any
and all obligations of the Borrower under this Loan Agreem
 ent and (ii)
any and all obligations with respect to any other funds receiv ed by the
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Borrower in relation to the Project, and the enforcement of such obli
gations, hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably
waives such immunity. Foregoing waiver of immunity shall not apply
to property which is (i) used by a diplomatic, consular, special missions
and missions to international organizations or to international conferen
ces of the Borrower’s Country or (ii) of a military character and under
the control of a military authority.
13.9 Legal disputes.
a) Arbitration. All disputes arising out of or in connection with
this Loan Agreement will be settled exclusively and finally by an arbi
tration tribunal. In this regard, the following will apply:
aa) The arbitration tribunal will consist of one or three arbitrators
who will be appointed and will act in accordance with the Arbitration
Rules of the International Chamber of Commerce (ICC) as amended
from time to time.
bb) The arbitration proceedings will be conducted in Frankfurt am
Main. The proceedings will be held in the English language.
13.10 Transmission of information. KfW is entitled to transmit to
the issuer of the federal guarantee mentioned in Article 7 and to the
Federal Republic of Germany information in connection with the con
clusion and the execution of this Loan Agreement. KfW, the issuer of
the federal guarantee and the Federal Republic of Germany are entitled
to pass on information related to the Loan and to the Project including
the award of the contracts for the supplies and services to be finan
ced from the Loan /to international organisations engaged in the collec
tion of statistical data, particularly in connection with matters related to
debt service and/or the collection and publication of data related to the
award of the contracts for the supplies and services to be financed from
the Loan. The above right to forward information to international orga
nisations also includes the right to directly pass on such information to
members of such organisations.
13.11 Entry into Force. This Loan Agreement shall not enter into
force until the Borrower has informed KfW in writing that the Loan
Agreement has been ratified by the National Assembly of the Republic
of Serbia (the „Ratification“). If KfW does not receive a notice of Rati
fication until 28.02.2015, KfW may at any time cancel unilaterally the
Loan Agreement, however provided that KfW may not cancel the Loan
Agreement after receiving a notice of Ratification.
This Loan Agreement is executed in four originals in the English
language.
Belgrade,
this November 14, 2014
For KfW:
_________________
Dr. Jürgen
Welschof, s.r.
Director
KfW Office Belgrade

For the Republic of
Serbia:
_________________ _________________
Vibeke Christensen, s.r. Dušan Vujović, s.r.
Senior Project
Minister of Finance
Manager

Disbursement Schedule

Annex 1

By the end of each disbursement period indicated below, the Bor
rower may request disbursement of loan amounts not exceeding in total
the amount indicated below for the respective disbursement period.
Period

until…

Maximum total amount that may be disbursed until end of
each disbursement period (accumulated))
(all figures in EUR)<Währung>)

1

30.12.2014

1,000,000.00

2

30.06.2015

4,000,000.00

3

30.12.2015

9,000,000.00

4

30.06.2016

12,000,000.00

5

30.12.2016

15,000,000.00
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23. март 2015.
С п о р а зу м о з а ј м у
закључен дана 14. новембра 2014. године
између
KfW, Франкфурт на Маjни
(у даљем тексту: „KfW”)
и
Републике Србије
(у даљем тексту: „Зајмопримац”)
у износу до
15.000.000 ЕУР
за

– Пројекат Енергетске ефикасности у јавним објектима –
(BMZ-ID 2011 66 081)
Садржај
Преамбула
1. Зајам
2. Исплата
3. Провизије
4. Камата
5. Отплата и превремена отплата
6. Обрачуни и плаћања уопште
7. Гаранција Савезне Републике Немачке
8. Негативна залога и „пари пасу” клаузула
9. Трошкови и јавни намети
10. Посебне обавезе
11. Разлози за раскид Споразума о зајму
12. Заступање и изјаве
13. Опште одредбе
Анекси
Анекс 1 План исплате
Анекс 2 Форма правног мишљења на Споразум о зајму (Влада)
Преамбула
Основ за овај споразум о зајму чине споразуми закључени 30.
јуна 2011. године и 18. октобра 2012. године између Владе Савезне
Републике Немачке и Владе Републике Србије о Финансијској са
радњи (ФС) (у даљем тексту под заједничким називом: „Међудр
жавни споразуми”).
Уколико Савезна Република Немачка обезбеди субвенциони
сање каматне стопе и под условом да Савезна Република Немачка
изда гаранцију за зајам, KfW ће одобрити зајам у складу са услови
ма овог споразума о зајму. Услови зајма су усклађени са захтевима
Организације за економску сарадњу и развој (OECD) који се при
мењују на дан потписивања овог уговора о зајму у циљу његовог
признавања као Званичне развојне помоћи (OДA).
Зајмопримац је поднео захтев за финансијски допринос у из
носу до 1,3 милиона евра Инвестиционом оквиру Европске уније
за Западни Балкан (WBIF) за сврху финансирања консултантских
услуга за припрему и спровођење пројекта „Енергетска ефика
сност у јавним објектима”. KfW је изнео спремност да делује у
својству Водеће међународне финансијске институције у реали
зацији бесповратних средстава WBIF-а. Надзорни одбор WBIF-а
одобрио је поменути захтев 6. децембра 2012. године, а бесповрат
на средства ће бити исплаћена из Заједничког фонда за Западни
Балкан (EWBJF), у оквиру WBIF. Стога, поред овог споразума о
зајму, Зајмопримац и KfW намеравају да закључе Споразум о фи
нансирању чим буде потписан Споразум о спровођењу програма
између EBRD-а као су-менаџера EWBJF-а и KfW-а. Уколико бес
повратна средства EWBJF-а не буду довољна за финансирање
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поменутих консултантских услуга, недостајући износ ће бити фи
нансиран из овог споразума о зајму.
1. Зајам
1.1 Износ. KfW ће Зајмопримцу одобрити Зајам у износу који
не прелази
15.000.000 евра
(у даљем тексту: „Зајам”).
1.2 Сврха зајма. Зајмопримац ће Зајам користити искључиво
за финансирање пројекта „Енергетска ефикасност у јавним објек
тима” укључујући и санацију јавних зграда ради унапређења енер
гетске ефикасности (у даљем тексту: „Пројекат”) и консултантске
услуге за спровођење Пројекта. Зајмопримац, кога заступају Ми
нистарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тек
сту: „МПНТР”) у својству агенције за спровођење пројекта (у да
љем тексту: „Агенција за спровођење пројекта”), Министарство
финансија (у даљем тексту: „МФ”), Министарство рударства и
енергетике (у даљем тексту: „МРЕ”) и KfW ће дефинисати детаље
Пројекта као и робу и услуге који ће се финансирати из Зајма по
себним споразумом (у даљем тексту: „Посебни споразум”) уз овај
споразум о зајму.
1.3 Порези, таксе, царинске дажбине. Порези и друге јавне
дажбине које представљају обавезу Зајмопримца, као и царинске
дажбине, не могу се финансирати из Зајма. Поред поменутог, роба
и услуге који се увозе у Републику Србију за сврхе Пројекта су из
узети од царинских дажбина, а промет робом, услугама и опремом
за потребе Пројекта се ослобађа од плаћања ПДВ-а.
2. Исплата
2.1 Захтев за исплату. Чим буду испуњени сви услови који
претходе исплати у складу са чланом 2.3 овог споразума о зајму,
KfW ће на захтев Зајмопримца исплатити Зајам у складу са на
претком Пројекта. Исплата ће бити извршена према Плану исплате
који је наведен у Анексу 1 овог споразума о зајму. KfW ће вршити
исплате само до висине максималних износа утврђених за сваки
полугодишњи период. У мери у којој Зајмопримац буде захтевао
исплату мањег износа, од предвиђених у било ком полугодишњем
периоду, Зајмопримац ће моћи да захтева исплату преосталог дела
неисплаћених износа у сваком наредном полугодишњем периоду.
Уз изузетак последње исплате, KfW није у обавези да врши испла
те у износу нижем од 150.000 евра.
2.2 Рок за подношење захтева за исплату. KfW може да од
бије захтеве за исплату након 30. децембра 2017. године.
2.3 Услови који претходе исплати. KfW је у обавези да извр
ши исплате било ког износа према овом споразуму о зајму, искљу
чиво уколико су испуњени следећи услови који претходе исплати,
и то у облику и садржају који су прихватљиви за KfW:
a) Зајмопримац ће, достављањем правног мишљења које је
у највећој могућој мери састављено у форми наведеној у Анексу
3 овог споразума о зајму, и достављањем оверених копија (сваки
преведен на немачки или енглески језик) свих докумената на које
се дато правно мишљење односи демонстрирати да:
aa) је Зајмопримац испунио све захтеве према свом уставном
праву и другим законским одредбама за правоснажно преузимање
свих својих обавеза према овом споразуму о зајму, и
бб) је KfW изузет од плаћања свих пореза на приход, као и
трошкова камата, накнада, провизија и сличних трошкова у Репу
блици Србији, по основу одобравања Зајма;
б) је KfW примио потписани оригинални примерак овог спо
разума о зајму;
в) су достављени депоновани потписи наведени у члану 12.1
овог споразума о зајму (Заступање Зајмопримца);
г) је гаранција Савезне Републике Немачке наведена у члану
7. овог споразума о зајму, ступила на снагу и да је правоснажна без
икаквих ограничења;
д) је Зајмопримац платио провизију за организовање посла
предвиђену чланом 3.2 овог споразума о зајму;
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ђ) не постоји никакав стварни или потенцијални разлог за
раскид овог споразума о зајму; и
е) нису настале било какве ванредне околности које би могле
да спрече или озбиљно угрозе спровођење, функционисање или
сврху Пројекта, или извршавање обавеза плаћања које Зајмопри
мац преуз има у складу са овим споразумом о зајму.
KfW има право да пре почетка исплате средстава из Зајма
захтева додатна документа и доказе које оправдано буде сматрао
неопходним.
2.4 Посебан споразум. Посебним споразумом Зајмопримац,
кога заступају МФ, МРЕ и МПНТР и KfW ће дефинисати проце
дуру исплате укључујући конкретне услове који претходе исплати
а нарочито доказе које Зајмопримац треба да достави, а којима се
доказује да су тражени износи из Зајма искоришћени у сврхе пред
виђене овим споразумом о зајму.
2.5 Одрицање од исплате. Под условом да је испунио своје
обавезе предвиђене чланом 10. овог споразума о зајму, Зајмопри
мац се може одрећи исплате неисплаћених делова Зајма уз сагла
сност KfW-а, у замену за плаћање накнаде за одрицање од исплате
у складу са чланом 2.6 овог споразума о зајму.
2.6 Накнада за одрицање од исплате. Уколико се Зајмопри
мац одрекне неког износа Зајма, или уколико износ Зајма уопште
није исплаћен, или уколико није исплаћен до рока наведеног у чла
ну 2.2 овог споразума о зајму, из неког разлога за који се KfW не
може сматрати одговорним, Зајмопримац ће без одлагања платити
KfW-у, на захтев KfW-а, износ који је неопходан да би се KfW-у
надокнадили сви губици, издаци или трошкови које KfW сноси као
последицу одрицања од исплате износа предметног зајма. KfW ће
обрачунати износ накнаде за одрицање од исплате и о томе обаве
стити Зајмопримца.
3. Провизије
3.1 Провизија на неповучена средства Зајма. Зајмопримац ће
платити бесповратну провизију на неповучена средства Зајма у из
носу од 0,25% годишње на неисплаћени износ Зајма. Провизија на
неповучена средства Зајма ће се обрачунавати за период почевши
од датума прве исплате али најкасније 6 месеци по потписивању
овог споразума о зајму, или уколико овај споразум о зајму не ступи
на снагу у року од 6 месеци по његовом потписивању, почевши од
датума ступања на снагу овог споразума о зајму у складу са чла
ном 13.11 овог споразума о зајму (Ступање на снагу), закључно са
датумом исплате целокупног Зајма, или отказивања Зајма, шта год
да је случај.
Провизија на неповучена средства Зајма доспева на плаћање
полугодишње и плаћа се за протекли период на дан 30. јуна и 30.
децембра сваке године (сваки појединачно у даљем тексту: „Дан
уплате”). Датум за прву уплату провизије је 30. децембар 2014. го
дине.
3.2 Зајмопримац ће платити KfW-у бесповратни једнократни
паушални износ на име провизије за организовање посла у износу
од 0,5% од износа главнице Зајма, наведеног у члану 1.1 овог спо
разума о зајму.
Провизија за организовање посла доспева на плаћање најра
није (i) пре прве исплате Зајма или (ii) по истеку тромесечног пе
риода након потписивања овог споразума о зајму од стране KfW-а,
или (iii) уколико споразум о зајму није ступио на снагу у року од
три месеца након потписивања, на дан када овај споразум о зајму
ступи на снагу у складу са чланом 13.11. овог споразума о зајму
(Ступање на снагу).
Након потписивања овог споразума о зајму провизија за орга
низовање посла постаје наплатива у целости без обзира на то да ли
је Зајам исплаћен у целости или уопште.
4. Камата
Зајмопримац ће KfW-у платити камату према стопи која је
утврђена на следећи начин:
4.1 Камата (фиксна каматна стопа која се утврђује на
дан обезбеђења Зајма.) Зајмопримац ће плаћати камату на Зајам
по стопи од 2,10% годишње (у даљем тексту: „Фиксна каматна

23. март 2015.

стопа”) док не буде примљена последња рата отплате у складу са
Планом отплате дефинисаним у члану 5.1 овог споразума о зајму.
4.2 Обрачун камате и датуми плаћања камате. Камата на
исплаћен износ Зајма ће се зарачунавати од датума (неукључују
ћи тај дан) када је дати износ Зајма исплаћен са кредитног рачуна
који је KfW отворио за Зајмопримца до датума (укључујући и тај
дан) када су појединачне рате за отплату Зајма уплаћене на рачун
KfW-а као што је наведено у члану 6.3 овог споразума о зајму. Ка
мата ће се обрачунавати у складу са чланом 6.1 овог споразума о
зајму (Обрачун). Камата ће се плаћати у обрачунатом износу на
Дан уплате (као што је дефинисано у члану 3.1 овог споразума о
зајму).
5. Отплата и превремена отплата
5.1 План отплате. Зајмопримац ће отплаћивати Зајам на сле
дећи начин:
Рата

Датум уплате

Рата отплате

1

30. децембар

2017

789.000,00

евра

2

30. јун

2018

789.000,00

евра

3

30. децембар

2018

789.000,00

евра

4

30. јун

2019

789.000,00

евра

5

30. децембар

2019

789.000,00

евра

6

30. јун

2020

789.000,00

евра

7

30. децембар

2020

789.000,00

евра

8

30. јун

2021

789.000,00

евра

9

30. децембар

2021

789.000,00

евра

10

30. јун

2022

789.000,00

евра

11

30. децембар

2022

790.000,00

евра

12

30. јун

2023

790.000,00

евра

13
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2023

790.000,00

евра

14

30. јун

2024

790.000,00
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15
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2024

790.000,00

евра
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30. јун

2025

790.000,00

евра

17

30. децембар

2025

790.000,00

евра

18

30. јун

2026

790.000,00

евра

19

30. децембар

2026

790.000,00

евра

15.000.000,00

евра

УКУПНО

5.2 Неисплаћени износи Зајма. Неисплаћени износи Зајма се
пребијају у износу последње доспеле рате за отплату у складу са
Планом отплате, осим уколико KfW по сопственом нахођењу не
одабере неки други начин пребијања за тај конкретан случај.
5.3 Исплате по започињању отплате. Уколико одређени
износ Зајма треба да буде исплаћен након што је период отплате
почео, то неће утицати на План отплате наведен у члану 5.1 овог
споразума о зајму, све док предметна рата отплате која доспева
на плаћање према Плану отплате буде мања од износа Зајма који
су већ исплаћени. Уколико рата отплате која доспева на плаћање
премаши неотплаћени износ Зајма, KfW ће одузети износ једнак
разлици од доспеле рате отплате, поделити је са преосталим рата
ма отплате које још нису уплаћене и додати поменути износ свакој
преосталој рати отплате. KfW задржава право да размотри одла
гање исплате која је приспела у року краћем од 45 дана пре Дана
уплате како би се утврдио износ преосталог Зајма до другог наред
ног Датума уплате, након исплате.
5.4 Превремена отплата. Следеће одредбе ће се примењива
ти у случају превремене отплате:
a) Право на превремену отплату. Зајмопримац може да, у
складу са подставовима (б) до (д) испод, изврши превремену от
плату износа у вези са Зајмом, под условом да превремено отпла
ћени износ не буде мањи од износа једне рате отплате у складу са
чланом 5.1 овог уговора.
б) Обавештење. У складу са чланом 5.4 a) овог споразума
о зајму, превремена отплата неког износа Зајма мора бити пред
мет Обавештења о превременој отплати које Зајмопримац шаље
KfW-у најкасније 15. радног дана банака (као што је дефинисано
у члану 13.1 овог споразума о зајму) у Франкфурту на Мајни, пре
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намераваног дана превремене отплате. Овакво обавештење је нео
позиво; оно мора да садржи датум када ће превремена отплата би
ти извршена, износ превремене отплате и обавезује Зајмопримца
да назначеног датума уплати KfW-у наведени износ.
в) Надокнада за превремену отплату. Уколико Зајмопримац
превремено отплати било који износ Зајма на који се зарачунава
фиксна каматна стопа Зајмопримац без одлагања плаћа KfW-у, по
захтеву KfW-а, износ који је неопх одан да би се KfW-у надокнади
ли сви губици, издаци или трошкови које KfW сноси као последи
цу превремене отплате. KfW ће утврдити висину износа надокнаде
за превремену отплату и о томе обавестити Зајмопримца.
г) Доспели износи. Заједно са превременом отплатом, Зајмо
примац такође плаћа следеће износе у складу са чланом 5.4 a) до в)
овог споразума о зајму:
aa) сваку накнаду за превремену отплату која може настати
као последица превремене отплате дела Зајма у складу са чланом
5.4 в) овог споразума о зајму; и
бб) све зарачунате камате на превремено отплаћени део Зајма
настале до датума превремене отплате.
д) Пребијање. Члан 5.2 (Неисплаћени износи Зајма) овог спо
разума о зајму ће се примењивати mutatis mutandis на пребијање
превремених отплата.
5.5 Ревидирани План отплате. У случају примене члана 5.3
овог споразума о зајму (Исплате по започињању отплате) или
члана 5.4 овог споразума о зајму, (Превремена отплата) KfW ће
Зајмопримцу доставити ревидирани План отплате који ће постати
саставни део овог споразума о зајму и заменити План отплате који
се примењивао до тада.
6. Обрачуни и плаћања уопште
6.1 Обрачун. Камате, провизија на неповучена средства Зај
ма, затезне камате у складу са чланом 6.5 овог споразума о зајму,
паушална надокнада за закаснеле уплате према члану 6.6 овог спо
разума о зајму, накнада за одрицање од исплате и накнада за пре
времену отплату се обрачунавају на основу године од 360 дана, са
месецима који трају по 30 дана.
6.2 Датум доспећа. Уколико неко плаћање које треба да буде
извршено према овом споразуму о зајму доспева на дан који ни
је радни дан (како је дефинисано у члану 13.1 овог споразума о
зајму) Зајмопримац ће такво плаћање извршити наредног радног
дана. Уколико следећи радни дан пада наредног календарског ме
сеца, такво плаћање мора бити извршено последњег радног дана
текућег календарског месеца.
6.3 Број рачуна, време уплате. Зајмопримац ће бити ослобо
ђен обавезе плаћања које произилазе из овог уговора о зајму чим
се утврди да су одговарајући износи уплаћени KfW-у и да су на
располагању KfW-а без икаквих умањења износа у еврима, да је
уплата извршена до 10 сати пре подне у Франкфурту на Мајни, на
рачун KfW-а: IBAN DE 92 50020400 3122301232 (последње цифре
означавају GP број) отворен код KfW-а, Франкфурт на Мајни, уз
додатну назнаку датума доспећа „година/месец/дан”).
6.4 Противпотраживања Зајмопримца. Зајмопримац нема
право да захтева задржавање или пребијање износа или нека друга
слична права у односу на обавезу плаћања према овом споразуму
о зајму, осим уколико је такво право признато коначном пресудом
или уколико није оспорено од стране KfW-а.
6.5 Затезна камата. Уколико било која рата отплате или пре
времене отплате у складу са чланом 5.4 овог споразума о зајму
(Превремена отплата) не буде на располагању KfW-у на дан доспе
ћа, KfW може, без претходног упозорења, да наплати затезну кама
ту по стопи од 300 базичних поена годишње изнад базичне стопе,
за период који почиње датумом доспећа и завршава се даном извр
шења такве уплате на рачун KfW-а који је наведен у члану 6.3 овог
споразума о зајму. Ова стопа мора бити најмање једнака каматној
стопи Зајма. „Базична стопа” је каматна стопа коју објављује Цен
трална банка Савезне Републике Немачке (Deutsche Bundesbank)
као важећу базичну стопу на дан доспећа. Таква затезна камата мо
ра бити плаћена без одлагања чим KfW то затражи.
6.6 Паушална надокнада. За неуплаћене доспеле износе (са
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изузетком рата отплате и превремене отплате као што је наведено
у члану 6.5 овог споразума о зајму (Затезна камата), KfW може без
претходног упозорења, да захтева уплату паушалне надокнаде по
стопи од 300 базичних поена годишње изнад базичне стопе која се
примењује на одговарајући дан доспећа за период који почиње да
ном доспећа и који се завршава на дан уплате таквог неуплаћеног
доспелог износа. Паушална надокнада мора бити плаћена без од
лагања, чим KfW то затражи. Зајмопримац је слободан да докаже
да заправо није претрпљена никаква штета или да износ одштете
не одговара наведеном износу.
6.7 Обрачуни од стране KfW-а. Осим у случају очигледне
грешке, износи које је KfW утврдио и обрачунао према овом уго
вору о зајму и у вези са њим, ће сачињавати „prima-facie” доказе.
7. Гаранција Савезне Републике Немачке
Савезна Република Немачка ће KfW-у издати гаранцију за по
траживања према овом споразуму о зајму пре прве исплате. KfW
ће обавестити Зајмопримца о ступању на снагу и почетку примене
гаранције.
8. Негативна залога и „пари пасу” клаузула
8.1 Забрана залоге или хипотеке. Зајмопримац мора осигура
ти да он сам као ни локалне самоуправе које учествују у Пројек
ту неће заложити или ставити под хипотеку или отуђити имовину
Пројекта пре отплате целокупног износа Зајма, нити закључити
било какав други споразум или аранжман чија би примена довела
до стварања обезбеђења или било ког права које подразумева пр
венство плаћања било које обавезе према било ком лицу без прет
ходне сагласности KfW-а.
8.2 „Пари пасу”. У мери у којој је то дозвољено законом, Зај
мопримац преузима на себе обавезе према овом споразуму о зајму
„пари пасу” у односу на све остале постојеће или будуће необезбе
ђене и неодређене обавезе плаћања.
9. Трошкови и јавне дажбине
9.1 Забрана умањења и одбитака. Зајмопримац ће извршити
сва плаћања у складу са овим споразумом о зајму без одбитака на
име пореза, других јавних дажбина или других трошкова. У случа
ју да Зајмопримац има законску или другачију обавезу да изврши
одбитак или умањење износа уплате, Зајмопримац ће KfW-у упла
тити неопходне додатне износе тако да преостали нето износ по
извршењу таквог умањења или одбитка одговара износу који треба
да буде уплаћен у складу са овим споразумом о зајму, као да до по
менутих умањења или одбитака није ни дошло.
9.2 Трошкови. Зајмопримац ће сносити све трошкове настале
у вези са исплатом Зајма, нарочито трошкове дозначавања и пре
носа средстава (укључујући провизије приликом конверзије валу
те), као и све трошкове и издатке настале у вези са одржавањем
или спровођењем овог споразума о зајму.
9.3 Порези и друге дажбине. Зајмопримац ће сносити све по
резе и друге јавне дажбине настале ван Савезне Републике Немач
ке у вези са закључивањем и спровођењем овог споразума о зајму.
Уколико су поменути порези и дажбине настали у Савезној Репу
блици Немачкој, Зајмопримац ће их платити само у мери у којој су
настали на иницијативу Зајмопримца. Уколико KfW авансно плати
износ таквих пореза или дажбина, Зајмопримац мора да без одла
гања, одмах по захтеву KfW-а, уплати на рачун KfW-а поменути
износ као што је наведено у члану 6.3 овог споразума о зајму.
9.4 Увећање трошкова. Уколико услед
а) испуњења захтева издатих од стране централне банке или
неке друге фискалне, монетарне или друге институције након пот
писивања овог споразума о зајму,
или
б) било које промене закона или његове интерпретације и ње
говог спровођења,
или
в) ступања на снагу, раскида или измене било ког важећег би
латералног или мултилатералног споразума или уговора, а нарочи
то о двоструком опорезивању, KfW оствари додатне трошкове или
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губитке или не буде у могућности да оствари договорену маржу на
трошкове рефинансирања, као последицу закључивања и финан
сирања овог споразума о зајму (у даљем тексту: „Увећани трошко
ви”), KfW ће о томе обавестити Зајмопримца. Било који захтев те
врсте од стране KfW-а ће бити пропраћен обавештењем од стране
KfW-а које ће садржати основ тог захтева и разумно детаљан об
рачун поменутог износа. Зајмопримац ће без одлагања на захтев
KfW-а обештетити KfW у погледу свих и било којих Увећаних тро
шкова те врсте. Члан 6. овог споразума о зајму се примењује mu
tatis mutandis.
10. Посебне обавезе
10.1 Спровођење Пројекта и посебне информације. Зајмопри
мац кога заступа МПНТР,
a) ће припремити, спровести, управљати и одржавати Проје
кат у складу са добрим финансијским и техничким праксама и у
свим појединостима у складу са концептом Пројекта који је дого
ворен између Зајмопримца и KfW-а;
б) ће поверити припрему и надзор над грађевинским радови
ма у оквиру Пројекта независним, квалификованим инжењерима
консултантима или консултантима, а спровођење Пројекта компе
тентним фирмама;
в) ће доделити уговоре за робу и услуге који треба да се фи
нансирају из Зајма на основу претходно спроведених међународ
них тендера;
г) ће обезбедити финансирање Пројекта у целости и доста
вити KfW-у на захтев KfW-а доказе којима се потврђује да су тро
шкови који се не финансирају из Зајма такође покривени;
д) ће водити књиге и евиденцију или поверити вођење књига
и евиденције у своје име, који недвосмислено приказују све тро
шкове робе и услуга неопходних за Пројекат и у којима су јасно
назначени робе и услуге који су финансирани из овог Зајма;
ђ) ће у било ком тренутку омогућити представницима KfW-а
увид у такве књиге и евиденције и било коју и целокупну докумен
тацију од значаја за спровођење и функционисање Пројекта, као и
посете локацијама Пројекта на којима се изводе радови у вези са
Пројектом;
е) ће доставити KfW-у било коју и све информације и евиден
ције о Пројекту и његовом даљем напредовању уколико KfW то
буде захтевао;
ж) ће без одлагања и самоиницијативно,
aa) доставити KfW-у било какве упите које Зајмопримац буде
примио од Организације за економску сарадњу и развој (ОЕCD)
или њених чланица у складу са тзв. „Споразумом о јединственој
транспарентности ОДА кредита” након доделе уговора за робу и
услуге који треба да буду финансирани из Зајма, и координирати
давање одговора на такве упите са KfW-ом, и
бб) обавестити KfW о свим околностима које спречавају или
озбиљно угрожавају спровођење, управљање или сврху Пројекта.
10.2 Посебни споразум. Зајмопримац, кога заступају МФ,
МРЕ и МПНТР, и KfW ће утврдити детаље наведене у члану 10.1
овог споразума о зајму, Посебним споразумом.
10.3 Придржавање прописа. Зајмопримац ће обезбедити да
лица којима повери припрему и спровођење Пројекта, доделу уго
вора за набавку робе или услуга које су предмет финансирања, а
која захтевају исплату одређених износа из Средстава Зајма не зах
тевају, прихватају, одобравају, обећавају или прихватају обећања
незаконитих плаћања или неких других користи у вези са помену
тим задацима.
11. Раскид Споразума
11.1 Случај неизвршења обавеза. KfW може остварити пра
ва дефинисана у члану 11.2 овог споразума о зајму (Правне после
дице неизвршења обавеза), уколико настане догађај који сачињава
материјални основ. Материјалним основом ће се посебно сматрати
следећи догађаји:
a) Зајмопримац не изврши обавезе плаћања према KfW-у по
доспећу;
б) уколико дође до кршења обавеза према овом споразуму о
зајму или обавеза према Посебном споразуму који проистиче из
овог споразума о зајму;
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в) уколико овај споразум о зајму или било који његов део пре
стану да буду обавезујући за Зајмопримца или се не могу приме
њивати на Зајмопримца;
г) уколико се испостави да су било која изјава, потврда, инфо
рмација или заступање или гаранција који су по мишљењу KfW-а
од кључног значаја за одобравање и извршење Зајма нетачни, до
воде у заблуду или непотпуни;
д) настану друге ванредне околности услед којих се одлаже
или спречава извршење обавеза према овом споразуму о зајму;
ђ) Зајмопримац не буде у могућности да докаже да су износи
Зајма употребљени у договорене сврхе;
е) настане било који од следећих догађаја везано за Зајмо
примца:
aa) Зајмопримац не буде у могућности да измири своја дуго
вања на договорен начин и по њиховом доспећу;
бб) започну преговори са једним или више поверилаца Зајмо
примца (уз изузетак KfW-а) о отпису неизмирених дуговања или
одлагања плаћања или о договору о мораторијуму или поравнању.
11.2 Правне последице у случају неизвршења обавеза по осно
ву Зајма. Уколико је настао било који од случајева који су наведени
у члану 11.1 овог споразума о зајму, и уколико такав случај није
решен у року од 5 дана (у случају члана 11.1 a) овог споразума
о зајму) или ако, у свим другим случајевима наведеним у члану
11.1 овог споразума о зајму, не буде отклоњен у року који одређује
KfW а који, међутим, не може бити краћи од 30 дана, KfW може да
раскине овај споразум о зајму или било који његов део што може
имати за последицу следеће:
а) престанак обавеза KfW-а по овом споразуму о зајму, и
б) KfW може да захтева пуну или делимичну отплату неот
плаћеног износа Зајма, заједно са доспелом каматом и свим оста
лим износима доспелим у складу са овим споразумом о зајму.
Чланови 6.5 овог споразума о зајму (Затезна камата) и 6.6 овог
споразума о зајму (Паушална надокнада), се примењују на убрзану
наплату износа mutatis mutandis.
11.3 Одштета. У случају да овај споразум о зајму буде у це
лости или делимично раскинут, Зајмопримац ће платити надокна
ду за одрицање од исплате у складу са чланом 2.6 овог споразума
о зајму (Надокнада за одрицање од исплате) и/или надокнаду за
превремену отплату у складу са чланом 5.4 в) овог споразума о зај
му (Надокнада за превремену отплату).
12. Заступање и изјаве
12.1 Заступање Зајмопримца. Министри МФ, МРЕ и МПНТР
и лица која надлежни министар именује KfW-у и која су овлашће
на депонованим потписом уз потврду одговарајућег министра, за
ступају Зајмопримца у извршењу и спровођењу овог споразума о
зајму. Министар финансија или лица која је министар именовао ће
потписати овај споразум о зајму у име Републике Србије. МПНТР
ће деловати у својству Агенције за спровођење пројекта која ће
бити надлежна за спровођење Пројекта. МРЕ ће бити укључено
у спровођење Пројекта, нарочито кроз чланство у Програмском
координационом одбору. Овлашћење у погледу заступања ће се
сматрати пуноважним све док KfW не прими изричити опозив од
представника Зајмопримца овлашћеног у том тренутку.
12.2 Адресе. Обавештења или изјаве у вези са овим споразу
мом о зајму морају бити у писаном облику. Она се шаљу у виду
оригинала или – са изузетком захтева за исплату – факсом. Сва
обавештења и изјаве дате у вези са овим споразумом о зајму мора
ју бити послати на следеће адресе:
За KfW:
KfW
Department LEa3
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main / Germany
Germany
Fax: +49 69 7431-2944
За Зајмопримца:

Министарство финансија
Кнеза Милоша 20,
11000 Београд
Република Србија
Фaкс: +381 11 3618 961
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13. Опште одредбе
13.1 Радни дан банака. Када се у овом споразуму о зајму по
миње „радни дан банака”, то означава дан који није субота или не
деља, на који пословне банке у Франкфурту на Мајни раде ради
обављања општих послова.
13.2 Место извршења. Место извршења свих обавеза по овом
споразуму о зајму је Франкфурт на Мајни, Савезна Република Не
мачка.
13.3 Делимично неважење и неслагање. Уколико било која
одредба овог споразума о зајму јесте или постане неважећа, или
уколико постоји неслагање између било којих одредаба овог спо
разума о зајму, то неће имати утицаја на ваљаност осталих одредби
Споразума о зајму. Споразумне стране ће заменити све неважеће
одредбе правно важећим одредбама које су сачињене најближе ду
ху и сврси неважећих одредби. Споразумне стране ће исправити
свако неслагање међу одредбама правно ваљаним одредбама које
су најближе духу и сврси овог споразума о зајму.
13.4 Писани облик. Измене и допуне овог споразума о зајму
морају бити у писаном облику. Уговорне стране морају да у писа
ном облику најаве свако одступање у односу на овај захтев.
13.5 Уступање. Зајмопримац не може да уступи или прене
се, заложи или стави под хипотеку било које потраживање из овог
споразума о зајму.
13.6 Меродавно право. За овај споразум о зајму меродавни су
закони Савезне Републике Немачке.
13.7 Рок застаревања. Сва пoтрaживaњa KfW-а према овом
споразуму о зајму истичу након пет година од краја године у ко
јој је нaстaлo пoтрaживaњe и у кojoj KfW пoстaнe свeстaн oкoл
нoсти у кojимa je тaквo пoтрaживaњe настало, или их je мoгao бити
свeстaн да није било крајње непажње.
13.8 Одрицање од имунитета. У мери у којој Зајмопримац
може тренутно или у будућности у било којој надлежности тра
жити за себе или за своју имовину имунитет од тужбе, извршења,
заплене или другог правног поступка и у мери у којој у било ко
јој надлежности такав имунитет може прибавити за себе или своју
имовину, Зајмопримац се, у погледу (i) свих и било које обавезе
Зајмопримца према овом споразуму о зајму и (ii) свих и било које
обавезе у вези са другим средствима које је Зајмопримац добио у
вези са Пројектом, и извршењем таквих обавеза, овим неопозиво
саглашава да неће имати такве захтеве и овиме се одриче таквог
имунитета. Ово одрицање од имунитета се неће односити на имо
вину која (i) се користи у оквиру дипломатских, конзуларних, спе
цијалних мисија и мисија при међународним организацијама или
међународним конференцијама државе Зајмодавца или (ii) је вој
ног карактера или под контролом војних органа.
13.9 Правни спорови.
a) Арбитража. Све спорове настале на основу или у вези са
овим споразумом о зајму решаваће искључиво и коначно Арбитра
жни суд. У том случају, примењују се следеће одредбе:
aa) Арбитражни суд ће се састојати од једног или три арбитра
који су постављени и који делују у складу са Правилима арбитра
же Међународне привредне коморе (ICC) која с времена на време
могу бити измењена.
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бб) Арбитражни поступак се води у Франкфурту на Мајни.
Поступак се води на енглеском језику.
13.10 Пренос информација. KfW има право да пренесе из
даваоцу савезне гаранције која је наведена у члану 7. овог спора
зума о зајму и Савезној Републици Немачкој, информације у ве
зи са закључивањем и извршењем овог споразума о зајму. KfW,
издавалац савезне гаранције и Савезна Република Немачка имају
право да проследе даље информације у вези са Зајмом и Пројек
том укључујући информације везане за доделу уговора за набавку
роба и услуга који се финансирају из средстава Зајма, међународ
ним организацијама које се баве прикупљањем статистичких пода
така, нарочито у вези са сервисирањем дуга, и/или прикупљањем
и објављивањем података у погледу додељивања уговора за робе и
услуге који треба да буду финансирани из Зајма. Наведено право
за прослеђивање информација међународним организацијама обу
хвата и право директног преношења таквих информација чланови
ма таквих организација.
13.11 Ступање на снагу. Овај споразум о зајму неће ступити
на снагу све док Зајмопримац не обавести KfW у писаном облику
да је Народна скупштина ратификовала (потврдила) овај споразум
о зајму (у даљем тексту: „Ратификација”). Уколико KfW не доби
је обавештење о Ратификацији до 28. фебруара 2015. године, KfW
може да у било ком тренутку једнострано раскине Споразум о зај
му, међутим, под условом да KfW не може да откаже Споразум о
зајму након пријема обавештења о Ратификацији.
Овај споразум о зајму је сачињен у четири оригинална при
мерка на енглеском језику.
Београд, на дан 14. новембра 2014. године
За KfW:
__________________
Dr. Jürgen Welschof
Директор KfW
Канцеларије у
Београду

За Републику Србију:
__________________ __________________
др Душан Вујовић
Vibeke Christensen
Министар финансија
Виши Менаџер
пројетка

Анекс 1
План исплате средстава
До истека сваког појединачног периода који је назначен ис
под, Зајмопримац може поднети захтев за исплату износа Зајма ко
ји не прелази укупан износ који је у наставку назначен за сваки од
периода исплате.
Период

до…

Максимални укупни износ који може бити испла
ћен до краја сваког периода исплате (збирно)
(сви износи су у еврима))

1

30.12.2014.

1.000.000,00

2

30.06.2015.

4.000.000,00

3

30.12.2015.

9.000.000,00

4

30.06.2016.

12.000.000,00

5

30.12.2016.

15.000.000,00
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Савета министара Републике
Албаније о узајамној помоћи у спречавању,
истраживању и сузбијању царинских прекршаја
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о уза
јамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских
прекршаја, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Другој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 20. марта
2015. године.
ПР број 44
У Београду, 23. марта 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Савета министара Републике Албаније
о узајамној помоћи у спречавању, истраживању
и сузбијању царинских прекршаја
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Са
вета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спреча
вању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја, сачињен у
Београду, 10. новембра 2014. године, у оригиналу на српском, ал
банском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Савета
министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању,
истраживању и сузбијању царинских прекршаја у оригиналу на
српском језику гласи:
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЕТА
МИНИСТАРА РЕПУБЛИКЕ АЛБАНИЈЕ О УЗАЈАМНОЈ
ПОМОЋИ У СПРЕЧАВАЊУ, ИСТРАЖИВАЊУ
И СУЗБИЈАЊУ ЦАРИНСКИХ ПРЕКРШАЈА
Влада Републике Србије и Савет министара Републике Алба
није (у даљем тексту: стране уговорнице);
сматрајући да прекршаји царинских прописа наносе штету
њиховим привредним, трговинским, финансијским, друштвеним,
културним, индустријским и пољопривредним интересима;
сматрајући да радње у спречавању царинских прекршаја могу
да буду ефикасније уз тесну сарадњу њихових царинских органа;
имајући у виду значај тачног обрачуна царинских дажбина
и других накнада које се наплаћују приликом увоза или извоза и
обезбеђење правилне примене мера о забранама, ограничењима и
контроли, као и правилне примене законских одредаба и прописа
који се односе на фалсификовану робу и регистроване трговачке
жигове;
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сматрајући да промет опојних дрога и психотропних супстан
ци представља опасност по здравље људи и друштво;
имајући у виду Конвенцију о психотропним супстанцама из
1971. године, као и Конвенцију Уједињених нација против назако
нитог промета опојних дрога и психотропних супстанци из 1988.
године, укључујући и оних наведених у прилогу те конвенције, као
и њене накнадне измене и допуне;
имајући у виду Препоруку Савета за царинску сарадњу о уза
јамној административној помоћи од 5. децембра 1953. године;
сагласиле су се о следећем:
ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 1.
У смислу овога споразума:
1. „царински прописи” су закони и други прописи које приме
њују царински органи држава страна уговорница, а односе се на:
– увоз, извоз, провоз и складиштење робе и капитала, укљу
чујући и средства плаћања,
– наплату, гаранцију и повраћај дажбина и накнада везано за
увоз и извоз,
– мере забране, ограничења и контроле, укључујући и пропи
се о девизној контроли,
– борбу против незаконитог промета опојних дрога и психо
тропних супстанци;
2. „царински орган” у Републици Србији је, Министарство
финансија – Управа царина и у Републици Албанији - Главна ца
ринска дирекција Министарства финансија;
3. „царински орган молилац” је царински орган стране уго
ворнице који подноси захтев за помоћ у царинским питањима;
4. „замољени царински орган” је царински орган стране уго
ворнице ком је упућен захтев за помоћ у царинским питањима;
5. „царински прекршај” је сваки прекршај или покушај крше
ња царинских прописа;
6. „увозне и извозне дажбине и накнаде” су увозне и извозне
дажбине и остале накнаде, таксе или порези који се наплаћују при
ликом увоза или извоза;
7. „контролисана испорука” је метод којим се дозвољава улаз
на, излаз из и кретање у оквиру територије државе сваке стране
уговорнице робе за коју се зна или за коју постоји сумња да је
предмет незаконитог промета, под контролом надлежних органа
држава страна уговорница, с циљем да се открију лица која су по
чинила прекршај;
8. „лице” је физичко лице или правно лице;
9. „лични подаци” су сви подаци који се односе на откривено
физичко лице или на физичко лице које може да се идентификује;
10. „опојне дроге и психотропне супстанце” су сви произво
ди наведени у Конвенцији Уједињених нација против назаконитог
промета опојних дрога и психотропних супстанци из 1988. године,
укључујући и производе који су наведени у прилогу те конвенције
и у њеним накнадним изменама и допунама;
11. „прекурсори” су хемијске супстанце које се, под контро
лом, користе у приозводњи опојних дрога и психотропних суп
станци наведених у Списку I и II, Конвенције Уједињених нација
против незаконитог промета опојних дрога и психотропних сип
станци, усвојене у Бечу 20. децембра 1988. године.
ДЕЛОКРУГ
Члан 2.
1. У складу са одредбама овог споразума, стране уговорни
це ће преко својих царинских органа својих држава пружати једна
другој административну помоћ:
1) у обезбеђивању правилне примене царинских прописа;
2) у спречавању, истраживању и борби против кршења царин
ских прописа.
2. Помоћ предвиђену овим споразумом свака страна уговор
ница ће пружати у складу са њеним националним законодавством,
а у оквиру надлежности и могућности царинског органа њене др
жаве.
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3. Овај споразум односи се искључиво на узајамну админи
стративну помоћ између страна уговорница; одредбе овог споразу
ма не дају право било ком приватном лицу да добије, ускрати или
искључи неки доказ или да онемогући извршење по захтеву.

2) да ли је роба која је увезена на територију државе царин
ског органа молиоца, на прописан начин извезена са територије
државе замољеног царинског органа као и који је царински посту
пак спроведен над робом.

ОБЛАСТ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ

Члан 9.
Царински органи:
1) пружају један другом помоћ у спровођењу привремених
мера и поступака, укључујући и заплену, стављање под надзор или
одузимање имовине;
2) располажу имовином, приходима или предметима који су
одузети као резултат пружене помоћи на основу овог споразума,
а у складу са националним законодавством стране уговорнице, о
контроли имовине, прихода или предмета.

Члан 3.
1. Царински органи, на захтев или самоиницијативно, доста
вљаће један другом, информације, документа и обавештења, на
основу којих ће се обезбедити прописна примена царинских пропи
са и спречавање, истраживање и сузбијање царинских прекршаја.
2. Царински орган који спроводи истрагу у име другог царин
ског органа, поступаће као да ради у своје име или на захтев дру
гог националног органа.
Члан 4.
1. На захтев царинског органа молиоца, замољени царински ор
ган доставља информације о својим националним царинским пропи
сима и поступцима који се односе на упите о царинском прекршају.
2. Царински органи ће, на захтев или самоиницијативно, до
стављати све расположиве информације о:
1) новим техникама у примени царинских прописа које су се
показале ефикасним;
2) новим трендовима, методама или средствима која се кори
сте приликом кршења царинских прописа.
ОБЛИЦИ ПОМОЋИ
Члан 5.
Царински органи држава страна уговорница, на захтев и по
сле спроведене претходне истраге, ако је била потребна, а у оквиру
законских одредаба и прописа, размењују информације које могу
да им помогну у тачној наплати царинских дажбина и накнада, по
себно информације које могу да олакшају:
1) утврђивање царинске вредности, тарифног сврставања ро
бе и порекла робе;
2) примену прописа о забранама, ограничењима и контроли.
Члан 6.
Замољени царински орган, на захтев, доставља следеће ин
формације и врши посебан надзор над:
1) лицима за која царински орган молилац зна или за која по
стоји сумња да крше или да су прекршила царинске прописе, по
себно над лицима која улазе у или излазе из царинског подручја
државе замољене стране уговорнице;
2) робом која је у провозу или је ускладиштена, а за коју је ца
рински орган молилац доставио обавештење да сумња да је пред
мет незаконитог промета у или из царинског подручја државе стра
не уговорнице која је упутила захтев;
3) превозним средствима за која царински орган молилац
сумња да се користе приликом царинских прекршаја у царинском
подручју држава било које од страна уговорница;
4) местима за која царински орган молилац сумња да се кори
сте приликом царинских прекршаја у царинском подручју државе
било које од страна уговорница.
Члан 7.
1. Царински органи, на захтев или самоиницијативно, доста
вљају један другом информације и обавештења о већ извршеним
или планираним радњама, које представљају царински прекршај.
2. У случајевима када би могла да се нанесе знатна ште
та привреди, здрављу људи, јавној безбедности или некој другој
области од виталног значаја за једну страну уговорницу, царински
орган државе друге стране уговорнице, када је то могуће, самоини
цијативно доставља информације.
Члан 8.
Царински органи, самоиницијативно или на захтев, доста
вљају један другом следеће информације:
1) да ли је роба која је извезена са територије државе замо
љеног царинског органа, на прописан начин увезена на територију
државе царинског органа молиоца;

КОНТРОЛИСАНА ИСПОРУКА
Члан 10.
Царински органи могу, на основу узајамних аранжмана и у
складу са својим националним законодавством, да примењују ме
тод контролисане испоруке робе недирнуте, уклоњене или замење
не, у потпуности или делимично.
ДОКУМЕНТА И ОБАВЕШТЕЊА
Члан 11.
1. Оригинална документа могу се захтевати само ако су зва
ничне копије недовољне и морају се што пре вратити; права замо
љеног царинског органа или трећих заинтересованих страна остају
непромењена.
2. Уз документа, информације и обавештења, која се разме
њују у складу са овим споразумом, доставиће се и информације
неопходне за њихово тумачење или коришћење.
КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ДОКУМЕНАТА
Члан 12.
1. Информације, документа и други подаци добијени у складу
са овим споразумом могу да се користе у грађанским, кривичним и
управним поступцима, под условима утврђеним у складу са наци
оналним законодавством и само у сврхе овог споразума.
2. Информације, документа и други подаци могу да се дају
на увид и другим надлежним органима који нису обухваћени овим
споразумом, само ако царински орган који их је доставио да изри
читу дозволу, и под условом да националним законодавством ца
ринског органа коме је упућен захтев није забрањено давање тих
обавештења.
3. Одредба става 2. овог члана не примењујe се на информа
ције о прекршајима који се односе на опојне дроге, психотропне
супстанце и прекурсоре. Такве информације могу да се достављају
само другим органима који су непосредно укључени у борбу про
тив незаконитог промета дрога.
4. Информације, документа и други подаци могу, кад год је
то могуће, да се замене компјутеризованим информацијама које се
подносе у исте сврхе, у било ком облику.
5. Информације, документа и други подаци који су, ради
спровођења овог споразума, на располагању царинском органу
државе стране уговорнице молиоца, уживају исту заштиту коју те
информације и документа уживају у складу са националним зако
нодавством стране уговорнице молиоца.
ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА
Члан 13.
Кад се, у складу са овим споразумом, размењују информације
о личним подацима, стране уговорнице ће обезбедити стандардну
заштиту података, која је на истом нивоу заштите, према законо
давству стране уговорнице која даје информације, или, барем на
истом нивоу заштите која проистиче из примене принципа о за
штити личних података који су садржани у Прилогу „Заштита лич
них података” који је одштампан уз овај споразум и чини његов
саставни део.
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ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА

Члан 14.
1. Помоћ на основу овог споразума остварује се кроз непо
средну сарадњу између царинских органа.
2. Захтеви за пружање помоћи у складу са овим споразумом,
подносе се у писменом облику или електронским путем и уз њих
се подносе и документа неопх одна за њихово извршење. Ако је
потребно, због посебних околности, могу да се поднесу и усмени
захтеви. Такви захтеви ће одмах писмено да се потврде.
3. Захтеви из става 2. овог члана, садрже следеће податке:
1) назив царинског органа молиоца;
2) предмет захтева и разлог за подношење захтева;
3) кратак опис случаја, који се правни акти примењују и о ко
јој врсти поступка се ради;
4) имена и адресе лица која учествују у поступку, ако су по
знати.
4. Захтеви се подносе на енглеском језику.
5. Захтеву једног од царинских органа ради спровођења одре
ђеног поступка удовољиће се, у складу са националним прописима
замољене државе стране уговорнице.
6. Документа, информације и обавештења из овог споразума,
достављају се служби, коју је за то посебно одредио сваки царин
ски орган. Списак службеника ове службе доставиће се царинском
органу друге државе стране уговорнице.
7. Царински органи предузеће мере да њихови службеници,
који су одговорни за спровођење истраге и сузбијање царинских
прекршаја, узајамно лично и непосредно сарађују.
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ
Члан 15.
1. Ако замољени царински орган не располаже траженим до
кументима или информацијама, он ће, у сагласности са својим на
ционалним законодавством:
1) покренути поступак за прибављање тих докумената или
информација; или
2) одмах проследити захтев одговарајућој служби; или
3) указати на одговарајуће органе.
2. Поступак из става 1. овог члана подразумева и узимање из
јава од лица од којих је затражена информација у вези са царин
ским прекршајем, као и од сведока и експерата.
Члан 16.
1. На писмени захтев, посебно одређени службеници царин
ског органа молиоца могу, ради спровођења поступка у вези са ца
ринским прекршајем, уз одобрење замољеног царинског органа и
у складу са условима које он утврди:
1) у просторијама замољеног царинског органа, да прегледа
ју документа, регистре и осталу одговарајућу документацију ради
добијања информација у вези са тим царинским прекршајем;
2) узимати копије докумената, регистара и остале документа
ције у вези са тим царинским прекршајем;
3) да присуствују истрази коју води замољени царински орган
у царинском подручју државе замољене стране уговорнице, а тиче
се царинског органа молиоца.
2. Кад, у околностима наведеним у ставу 1. овог члана, слу
жбеници царинског органа молиоца бораве на територији државе
друге стране уговорнице, дужни су да пруже доказ о свом овла
шћењу.
3. Службеници царинског органа молиоца, за време свога бо
равка, уживају исто право на заштиту и помоћ као царински слу
жбеници друге државе стране уговорнице, у складу са важећим
прописима и одговорни су за сваки прекршај који почине.
ЕКСПЕРТИ И СВЕДОЦИ
Члан 17.
1. На захтев царинског органа једне државе стране уговор
нице, царински орган државе друге стране уговорнице може да

Број 6 – Страна 23

овласти, кад год је то могуће, своје службенике да се појаве у свој
ству сведока или експерата на суђењима или у управним поступ
цима у вези за царинским прекршајима због којих се прекршајни
поступак води на територији државе стране уговорнице молиоца и
да доставе предмете и друга документа или њихове оверене копије
у сврхе наведених поступака. У захтеву да се појави, треба посеб
но да се назначи о каквом поступку се ради и у ком својству је слу
жбеник позван да сведочи.
2. Замољени царински орган, ако се од њега захтева, у датом
овлашћењу тачно наводи границе у оквиру којих његови службе
ници могу да сведоче.
ТРОШКОВИ
Члан 18.
1. Царински органи неће потраживати никаква средства на
име трошкова насталих у току примене овога споразума, осим
средстава за трошкове и дневнице експерата и сведока, као и сред
става за трошкове преводилаца који нису државни службеници, а
који падају на терет царинског органа молиоца.
2. Ако за удовољавање захтева настану или могу да настану
значајни и изузетни трошкови, стране уговорнице ће се договори
ти под којим ће се условима удовољити захтеву, као и о начину
надокнаде тих трошкова.
ПРИМЕНА СПОРАЗУМА
Члан 19.
1. Одредбе овог споразума непосредно примењују царински
органи држава страна уговорница.
2. Образује се Мешовита српско-албанска комисија коју чине
руководиоци царинских органа држава страна уговорница или њи
хови овлашћени представници заједно са експертима, која се са
стаје по потреби, на захтев било ког царинског органа, ради анали
зе спровођења одредаба овог споразума, као и решавања спорних
питања која могу да настану у његовој примени.
3. Спорна питања за која се не пронађе одговарајуће решење,
решиће договором између страна уговорница.
4. Стране уговорнице састају се, на захтев или по истеку пет
година од дана ступања на снагу Споразума ради његове ревизије,
осим ако једна другу писмено не обавесте да таква ревизија није
потребна.
ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА
Члан 20.
Овај споразум се примењује у царинским подручјима земаља
страна уговорница.
ИЗУЗЕЦИ ОД ПРУЖАЊА ПОМОЋИ
Члан 21.
1. Кад помоћ предвиђена овим споразумом може да нанесе
штету суверенитету, безбедности, јавном поретку или другим бит
ним интересима замољене стране уговорнице, или може да дове
де до повреде индустријске, трговинске или професионалне тајне,
или није у сагласности са њеним националним законима и другим
прописима, помоћ може да се одбије.
2. Ако царински орган затражи помоћ коју он не би могао да
пружи, он ће у свом захтеву на то указати. Право је замољеног ца
ринског органа да цени да ли ће да удовољи захтеву.
3. Замољени царински орган може да одложи пружање помо
ћи ако ће таква помоћ да утиче на истрагу, кривично гоњење или
поступке који су у току. У том случају замољени царински орган
ће консултовати царинског органа молиоца да би се одлучило да
ли помоћ може да се пружи под условима замољеног царинског
органа.
4. Ако се помоћ одбије или одложи, морају да се саопште раз
лози за то.
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА

Члан 22.
Споразум ступа на снагу првог дана другог месеца од дана
када су стране уговорнице писмено обавестиле једна другу да је
испуњена неопходна законска процедура за његово ступање на
снагу.
Члан 23.
1. Споразум је закључен на неодређено време, али свака страна
уговорница може, у било које доба, да га откаже, писменим путем.
2. Споразум престаје да важи по истеку три месеци од дана
када је друга страна уговорница примила обавештење из става 1.
овог члана.
3. У складу са одредбама овог споразума, поступци који су
већ у току морају се окончати.
У потврду тога доле потписани представници, прописно овла
шћени за то од стране својих влада, потписали су овај споразум.
САЧИЊЕНО у Београду дана 10. новембра 2014. године, у
два оригинална примерка, на српском језику и албанском језику,
као и на енглеском језику, с тим што сви текстови имају подједнаку
важност. У случају неслагања у тумачењу, меродаван је текст на
енглеском језику.
За Владу
Републике Србије
Душан Вујовић, с.р.

За Савет министара
Републике Албаније
Арбен Ахемтај, с.р.

ПРИЛОГ
ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА
1. Лични подаци који су предмет аутоматске обраде:
1) прибавиће се и обрадити на законом прописан начин;
2) чуваће се за одређене законом прописане намене и неће се
употребити у сврху која је у супротности са тим наменама;
3) биће адекватни, одговарајући и према намени за коју се чу
вају;
4) биће тачни и, када је то неопходно, ажурни;
5) чуваће се у форми која омогућава идентификовање њихо
вог садржаја, најдуже док је то потребно за намену због које се
чувају.
2. Лични подаци о расној припадности, политичком мишље
њу, религиозном или другом убеђењу, као и лични подаци који се
односе на здравље или сексуални живот, не могу да се обрађују
аутоматском техником, осим ако национално законодавство не
пружа одговарајућу заштиту. Ово се примењује и на личне податке
који се односе на криминалне радње.
3. Стране уговорнице предузеће одговарајуће мере заштите
личних података који се чувају у електронским записима против
неовлашћеног уништавања или случајног губитка, као и против
сваког неовлашћеног приступа, промене или откривања.
4. Лицу ће се омогућити:
1) да утврди постојање електронског записа са личним по
дацима, његову основну намену, као и идентитет и место боравка
или главно пословно седиште контролора записа;
2) да добије, у одређеним периодима и без прекомерног за
државања или трошкова, потврду о томе да ли се његови лични
подаци чувају у електронским записима, као и обавештење о тим
подацима у разумљивом облику;
3) да, у зависности од случаја, исправи или избрише такве по
датке, ако су обрађени у супротности са одредбама националног
законодавства, имајући у виду основна начела из ст. 1. и 2. овог
прилога;
4) правни лек, ако није удовољено захтеву за достављање оба
вештења, за исправку или брисање, зависно од случаја, а у складу
са одредбама под 2) и 3) овог става.

23. март 2015.

5.1 Нису дозвољена никаква одступања од одредаба ст. 1, 2. и
4. овог прилога, осим у оквиру ограничења дефинисаних у следе
ћем ставу.
5.2 Могућа су одступања од одредаба ст. 1, 2. и 4. овог при
лога ако је такво одступање предвиђено националним законодав
ством стране уговорнице и ако представља неопходну меру у де
мократском друштву, а у интересу:
1) заштите државне безбедности, безбедности грађана, моне
тарних интереса државе или спречавања криминалних радњи;
2) заштите садржаја података или права и слобода осталих.
5.3 Ограничења у коришћењу права наведених у ставу 4. под
2), 3) и 4) овог прилога, садржана су у прописима о електронским
записима личних података који се користе за потребе статистике
или научних истраживања, где не постоји могућност ризика да ће
се подаци злоупотребити.
6. Свака страна уговорница преузима на себе обавезу да уведе
одговарајуће санкције и правни лек у случајевима кршења одреда
ба националног законодавства којим су регулисана основна начела
из овог прилога.
7. Ни једна одредба из овог прилога неће се сматрати огра
ничавајућом, нити ће утицати на могућност стране уговорнице да
одобри веће мере заштите од оних које су предвиђене овим при
логом.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Француске
о социјалној сигурности
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној си
гурности, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Другој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 20. марта
2015. године.
ПР број 46
У Београду, 23. марта 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Француске о социјалној
сигурности
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и
Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који је пот
писан у Београду, 6. новембра 2014. године, у оригиналу на срп
ском и француском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Ре
публике Француске о социјалној сигурности у оригиналу на срп
ском језику гласи:
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СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
ФРАНЦУСКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ
Влада Републике Србије и Влада Републике Француске
у даљем тексту: „стране уговорнице”
у жељи да уреде међусобне односе у области социјалне
сигурности,
договориле су следеће:
Део I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дефиниције појмова
(1) У овом споразуму следећи изрази значе:
1. „Србија” – Република Србија;
„Француска” – Република Француска;
2. „територија”
у односу на Србију – државна територија Србије;
у односу на Француску – територија европских и прекомор
ских департмана Републике Француске укључујући територијално
море и преко њега зоне у којима, према међународном праву Ре
публика Француска ужива суверена права и спроводи свој правни
систем;
3. „правни прописи”
закони, подзаконски и други општи акти, који се односе на
области социјалне сигурности из члана 2. овог споразума;
4. „надлежни орган”
у односу на Србију: министарства надлежна за спровођење
правних прописа Србије из члана 2. овог споразума;
у односу на Француску: министарства надлежна за спровође
ње правних прописа Француске из члана 2. овог споразума;
5. „надлежни носилац”
носилац који примењује правне прописе на основу којих се
стичу права на давања у натури или новчана давања;
6. „носилац”
институција или орган надлежан за спровођење правних про
писа из члана 2. овог споразума;
7. „органи за везу”
орган или органи надлежни за ефикасно спровођење овог
споразума;
8. „осигураник”
лице које је осигурано или је било осигурано према правним
прописима из члана 2. овог споразума;
9. „лице које обавља делатност”
у Србији: запослена лица, лица која обављају самосталну или
пољопривредну делатност;
у Француској: запослена лица укључујући и службенике и ли
ца која обављају самосталну делатност;
10. „лице које изводи право”
свако лице које је одређено, или се сматра лицем које изводи
право или чланом породице осигураника у складу са правним про
писима који се примењују уколико овим споразумом није другачи
је предвиђено;
11. „пребивалиште”
место сталног боравка;
12. „боравиште“
место привременог боравка;
13. „период осигурања”
период за који је плаћен допринос, период признат као такав
и са њим изједначени периоди;
14. „давање”
давање у натури и новчано давање;
15. „давање у натури”
здравствена заштита и друга давања, осим новчаних;
16. „новчано давање”
пензија, новчана накнада и друга новчана давања.
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(2) У овом споразуму остали изрази имају значење које им
припада према правним прописима који се примењују.
Члан 2.
Правни прописи на које се овај споразум односи

ству,

(1) Овај споразум се односи на правне прописе:
у Србији о:
1. здравственом осигурању, здравственој заштити и материн

2. пензијском и инвалидском осигурању,
3. осигурању за случај повреде на раду и професионалне бо
лести и
4. додатку за децу;
у Француској:
1. за лица из члана 3. тачка 1) овог споразума,
– правне прописе којима је одређена организација социјалне
сигурности;
– правне прописе o социјалној сигурности који се примењују на:
– запослене ван пољопривредних занимања,
– запослене у пољопривредним занимањима;
– правне прописе којима је регулисана област социјалне си
гурности који се примењују на:
– запослене у самосталној делатности ван пољопривредних
занимања, изузев оних правних прописа који се односе на
инвалидско-смртно осигурање слободних професија и до
пунске системе старосног осигурања,
– запослене у самосталној делатности у пољопривредним
занимањима, изузев оних одредаба којима се лицима запо
сленим или са пребивалиштем ван територије Републике
Француске пружа могућност добровољног учлањивања у
осигурање које им одговара;
– правне прописе о добровољном продужењу старосног и ин
валидског осигурања;
– правне прописе о спречавању и накнади у случају повреде
на раду и професионалних болести и на правне прописе о добро
вољном осигурању за случај повреде на раду и професионалних
болести;
– правне прописе о дечијем додатку;
– правне прописе о разноврсним осигурањима запослених и
са њима изједначених лица у самосталној делатности;
– правне прописе о посебним системима социјалне сигурности;
2. за лица из члана 3. тачка 2) овог споразума,
– правне прописе о давањима у натури из здравственог осигу
рања и материнства;
– правне прописе о дечијем додатку;
3. за лица из члана 3. тачка 3) овог споразума,
– правне прописе о давањима у натури из здравственог осигу
рања и материнства;
– правне прописе о добровољном продужењу старосног-ин
валидског осигурања.
(2) Овај споразум се односи и на све правне прописе којима
се мењају, допуњују, обједињавају или замењују правни прописи
из става 1. овог члана.
(3) Овај споразум се односи и на проширења правних пропи
са једне стране уговорнице на нове категорије корисника или нова
давања изузев, ако та страна уговорница не обавести другу страну
уговорницу, у року од шест месеци од дана ступања на снагу тих
правних прописа, да се овај споразум не односи на нове категорије
корисника или нова давања.
(4) Овај споразум се не примењује на правне прописе којима
се уводи нова област социјалне сигурности, осим ако надлежни ор
гани држава уговорница постигну сагласност о њиховој примени.
Члан 3.
Лица на која се овај споразум примењује
Овај споразум се примењује на:
У Србији:
1) лица за која важе или су важили правни прописи Србије
без обзира на њихово држављанство и
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2) друга лица која права изводе од лица назначених под 1) без
обзира на њихово држављанство.
У Француској:
1) на запослена лица или лица која су била запослена, за из
једначене категорије лица или за лица у самосталној делатности
на територији Француске, као и за лица која од њих изводе своја
права, без обзира на њихово држављанство;
2) на цивилне и војне службенике и територијалне и болнич
ке службенике који припадају националном пензијском заводу оп
штинских службеника и државних радника, запослене или пензи
онисане, и за лица која од њих изводе своја права, без обзира на
њихово држављанство;
3) на остала осигурана лица у разним системима социјалне
сигурности и за лица која од њих изводе своја права, без обзира на
њихово држављанство.
Члан 4.
Једнаки третман
Лица из члана 3. овог споразума која су подвргнута правним
прописима стране уговорнице у смислу члана 2. овог споразума
имају иста права и обавезе као и друга лица на која се примењују
правни прописи те стране уговорнице.
Члан 5.
Трансфер давања
(1) Уколико овим споразумом није другачије одређено, нов
чана давања за случај инвалидности, старости, надживелих члано
ва породице, повреде на раду, професионалне болести и за случај
смрти, стечена према правним прописима једне стране уговорни
це, исплаћују се кориснику са пребивалиштем на територији друге
стране уговорнице и не могу се умањити, изменити, одузети, за
пленити или ставити у стање мировања, само због тога што кори
сник има пребивалиште на територији друге стране уговорнице.
(2) Страна уговорница у којој је остварено право на давање
исплаћује давања из става 1. овог члана лицима из члана 3. овог
споразума са пребивалиштем у трећој држави под истим условима
као и својим држављанима.
(3) Ставови 1. и 2. овог члана не примењују се:
– у односу на Србију, на давање по основу најниже пензије;
– у односу на Француску, на недоприносна давања у складу
са правним прописима Француске.
Члан 6.
Укидање услова пребивалишта
Када је пружање давања у новцу по основу инвалидске, ста
росне, или породичне пензије, повреде на раду или професионалне
болести условљено у складу са правним прописима једне стране
уговорнице пребивалиштем лица на њеној територији, сматра се
да је тај услов испуњен и када лице има пребивалиште на терито
рији друге стране уговорнице.
Део II
ОДРЕДБЕ О ПРАВНИМ ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ
Члан 7.
Општа одредба
Обавеза осигурања одређује се према правним прописима
оне стране уговорнице у којој лице ради, односно обавља делат
ност, што важи и у случају када се седиште послодавца налази у
другој страни уговорници, ако одредбама чл. 8. и 9. овог споразума
није другачије одређено.
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стране уговорнице на рад, на територију друге стране уговорнице,
тај запослени, у односу на тај рад, подлеже правним прописима
само прве стране уговорнице као да ради на њеној територији. Ово
упућивање може трајати до 24. месеца, укључујући одморе и под
условом да није упућен да замени друго лице чији је рок упућива
ња истекао.
(2) Ако лице, које обавља самосталну делатност, подлеже
правним прописима једне стране уговорнице и привремено ради
за свој рачун на територији друге стране уговорнице, или на тери
торијама обе стране уговорнице и када је та делатност директно
повезана са његовом сталном делатношћу то лице, у односу на тај
рад, подлеже правним прописима само прве стране уговорнице.
Ово упућивање може трајати до 12 месеци.
(3) На путујуће особље у служби послодавца који се бави ва
здушним, друмским или железничким саобраћајем примењују се
правни прописи стране уговорнице на чијој територији се налази
седиште послодавца.
На путујуће особље запослено у подружници, или у сталном
представништву тог предузећа на територији стране уговорнице у
којој се не налази његово седиште примењују се правни прописи
оне стране уговорнице на чијој територији се налази та подружни
ца, или то стално представништво.
Међутим, на путујуће особље које обавља одлучујући део
своје делатности на територији стране уговорнице у којој има пре
бивалиште примењују се правни прописи те стране уговорнице.
(4) На посаду брода као и друга лица запослена на броду, при
мењују се правни прописи стране уговорнице под чијом заставом
брод плови.
(5) На лица која обављају послове утовара и истовара брода,
поправке или надзора брода у луци друге стране уговорнице при
мењују се правни прописи стране уговорнице којој лука припада.
Члан 9.
Запослени у државним и јавним службама, у дипломатској
мисији или у конзуларном представништву
(1) На запослене у дипломатским мисијама и конзуларним
представништвима, послате у другу страну уговорницу, примењу
ју се правни прописи стране уговорнице која их је упутила.
(2) На административно, техничко и услужно особље локал
но запослено у дипломатским мисијама и конзуларним представ
ништвима, као и на локално запослене као кућна послуга код тих
дипломатских мисија и конзуларних представништава, примењују
се правни прописи стране уговорнице на чијој територији су за
послени, а дипломатска мисија, односно конзуларно представни
штво, односно њихови чланови који их запошљавају, дужни су да
се придржавају правних прописа те стране уговорнице који важе
за послодавца.
(3) На запослене у државним и јавним службама упућене на
територију друге стране уговорнице примењују се правни прописи
стране уговорнице која их је упутила.
Члан 10.
Изузеци
Надлежни органи или органи које они овласте, могу догово
рити изузетке од одредаба чл. 7, 8. и 9. овог споразума у односу на
свако лице или категорију лица.
Део III
ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДАВАЊА
Поглавље 1.
Здравствено осигурање и материнство

Члан 8.
Посебне одредбе

Члан 11.
Сабирање периода осигурања

(1) Ако послодавац са седиштем на територији једне стране
уговорнице упути запосленог који подлеже правним прописима те

Периоди осигурања навршени према правним прописима
обе стране уговорнице се, ако је то потребно, сабирају за стицање
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права на давање и за одређивање трајања тог давања, под условом
да се не поклапају.
Члан 12.
Давање у натури
(1) Осигураник који је здравствено осигуран код надлежног
носиоца једне стране уговорнице, има право на хитне здравствене
услуге у току боравка на територији друге стране уговорнице.
(2) Лице које обавља делатност или које користи накнаду за
незапосленост када је већ настао осигурани случај, или користи
родитељско одсуство на територији друге стране уговорнице, мо
ра добити претходну сагласност надлежног носиоца за коришћење
давања у натури на територији друге стране уговорнице.
(3) Лица из члана 8. ст. 1, 2, 3 прва реченица, и члана 9. ст. 1.
и 3. и члана 10. овог споразума остварују давања у натури према
правним прописима стране уговорнице у коју су послати, на терет
надлежног носиоца.
(4) За давања у натури веће вредности која се утврђују Ад
министративним споразумом из члана 41. став 1. овог споразума
потребна је претходна сагласност надлежног носиоца, осим ако би
због одлагања пружања давања били угрожени живот или здравље
осигураника.
(5) Осигураник који је здравствено осигуран код надлежног
носиоца једне стране уговорнице и коме је исти одобрио упући
вање у другу страну уговорницу због лечења које захтева његово
здравствено стање, користи давања у натури у у другој страни уго
ворници према њеним правним прописима, а на терет надлежног
носиоца.
(6) У случајевима из ст. 1. до 5. овог члана, давања у натури
пружа носилац у месту пребивалишта или боравишта, према прав
ним прописима које примењује, на терет надлежног носиоца.
(7) Одредбе овог члана примењују се и на лица која изводе
права у складу са правним прописима стране уговорнице у којој
су осигурани.
Члан 13.
Запослени или лице које обавља самосталну делатност
у једној страни уговорници и има пребивалиште у другој
страни уговорници
(1) Лице које обавља делатност и осигурано је у једној страни
уговорници, а има пребивалиште на територији друге стране уго
ворнице у којој није осигурано, и испуњава потребне услове према
правним прописима државе у којој је осигурано за стицање права
на давања, узимајући у обзир, ако је потребно, одредбу члана 11.
овог споразума, користи у држави пребивалишта:
1. давања у натури која за рачун надлежног носиоца пружа
носилац места пребивалишта према правним прописима које при
мењује, као да је лице код њега осигурано.
2. новчана давања која пружа надлежни носилац према прав
ним прописима које примењује.
(2) У случају лечења на територији стране уговорнице у којој
је лице осигурано, давања у натури пружа, на свој терет, надлежни
носилац те стране уговорнице у складу са правним прописима које
примењује.
(3) Лица која изводе права и имају пребивалиште са лицем из
става 1. овог члана користе давања у натури у складу са одредбама
члана 14. овог споразума.
Члан 14.
Лица која изводе своја права од лица која обављају делатност
у другој страни уговорници
(1) Лица која изводе права од лица које обавља делатност или
корисника накнаде за незапосленост, који су здравствено осигу
рани у једној страни уговорници и имају пребивалиште у другој
страни уговорници, имају право на давања у натури, на терет над
лежног носиоца.
(2) Врста, обим и начин остваривања давања у натури, као и
круг лица која изводе права, одређују се према правним прописима
стране уговорнице у којој имају пребивалиште.
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(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се уколико
лице које изводи права има лично право по основу обављања де
латности или коришћења пензије.
Члан 15.
Новчана давања
(1) Новчана давања у случајевима из члана 12. овог спора
зума, одобрава надлежни носилац према правним прописима које
примењује.
(2) Ако према правним прописима једне стране уговорнице
износ новчаних давања зависи од броја лица која изводе права,
надлежни носилац узима у обзир и лица која изводе права и који
имају пребивалиште у другој страни уговорници.
Члан 16.
Корисници пензије
(1) На корисника пензије остварене према правним прописи
ма једне стране уговорнице који има пребивалиште у другој стра
ни уговорници, примењују се правни прописи те стране уговорни
це и пружају давања у натури, као да је право на пензију остварено
према њеним правним прописима, а на терет надлежног носиоца.
(2) На корисника пензије, остварене према правним прописи
ма обе стране уговорнице, примењују се искључиво правни пропи
си оне стране уговорнице у којој има пребивалиште.
(3) Лице из става 1. овог члана, чије стање за време боравка у
другој страни уговорници захтева хитно пружање давања у натури
има право на та давања према правним прописима и на терет над
лежног носиоца.
(4) Одредбе ст. 1. до 3. овог члана аналогно се примењују и на
лица која изводе право од корисника пензије, а која су призната као
таква према правним прописима стране уговорнице у којој имају
пребивалиште.
(5) Одредбе овог члана не примењују се на корисника пензије
када он има право на давања у натури, по основу обављања делат
ности на територији једне од страна уговорница.
Члан 17.
Носилац који пружа давања у натури
У случају из чл. 12, 13, 14. и 16. овог споразума давања у на
тури пружа:
у Србији – организациона јединица носиоца здравственог
осигурања;
у Француској – носилац који управља у оквиру општег режи
ма здравственог осигурања запослених.
Поглавље 2.
Осигурање за случај старости, инвалидности и надживелих
чланова породице
Члан 18.
Сабирање периода осигурања
(1) Ако је, према правним прописима једне стране уговорни
це, стицање, очување или поновно одређивање права на давање
условљено навршењем стажа осигурања, носилац те стране уго
ворнице узима у обзир, ако је потребно, и стаж осигурања навр
шен према правним прописима друге стране уговорнице, као да је
навршен према правним прописима које он примењује, под усло
вом да се периоди не поклапају.
(2) Ако је, према правним прописима једне стране уговорни
це, право на одређено давање условљено навршењем периода оси
гурања у одређеном занимању, односно послу или у занимању за
које постоји посебан систем, носилац те стране уговорнице узи
ма у обзир и период осигурања који је, према правним прописима
друге стране уговорнице, навршен у истом занимању, односно по
слу или у одговарајућем систему.
(3) Одредба става 2. овог члана се не примењује, на посебне
пензијске системе који постоје у Француској за цивилне и војне
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државне службенике, чиновнике локалне управе, болничке чинов
нике и запослене у државним индустријским предузећима. Међу
тим, ови посебни системи осигурања Француске узимају у обзир,
за утврђивање висине пензије, периоде осигурања навршене према
правним прописима Србије као да су навршени у једном или више
других обавезних система пензијског осигурања.
(4) Периоди осигурања навршени у трећој држави са којом
обе државе уговорнице имају закључене споразуме о социјалној
сигурности узимају се у обзир на следећи начин:
– у односу на Србију,
за осигураника који, и поред примене става 1. овог члана, не
испуњава услове за стицање права на пензију;
– у односу на Француску,
ради примене одредаба које се односе на сабирање периода
осигурања и обрачуна права на пензију.
(5) Ако је према правним прописима једне стране уговорнице
остваривање права на давање условљено одређеним догађајем или
настанком одређеног чињеничног стања или ситуац
 ије на њеној
територији сматра се да је тај услов испуњен и када се тај дога
ђај, чињенично стање или ситуација догодила на територији друге
стране уговорнице.
Члан 19.
Период осигурања краћи од 12 месеци
(1) Ако је укупан период осигурања, који се према правним
прописима једне стране уговорнице узима у обзир за обрачунава
ње давања краћи од 12 месеци, не одобрава се право на давање, из
узев у случају када, према тим правним прописима, постоји право
на давање само по основу тог периода осигурања.
(2) Период осигурања из става 1. овог члана по основу ко
га носилац једне стране уговорнице не одобрава давање, узима у
обзир носилац друге стране уговорнице за стицање, очување и по
новно признавање права на давање, као и одређивање његове ви
сине, као да је тај период навршен према његовим правним про
писима.
Члан 20.
Одређивање износа давања
Лица на која су се примењивали сукцесивно или наизменич
но, у Србији или Француској, један или више система осигурања
имају право на давања којa утврђује надлежни носилац сваке стра
не уговорнице. Тај носилац утврђује висинe пензијa у складу са
одредбама чл. 21. и 22. овог споразума и исплаћује заинтересова
ном лицу износ који је на основу та два обрачуна виши.
Члан 21.
Утврђивање самосталног давања
Ако према правним прописима једне стране уговорнице по
стоји право на давање и без примене члана 18. овог споразума,
надлежни носилац те стране уговорнице утврђује давање искљу
чиво на основу стажа осигурања који се узима у обзир према тим
правним прописима.
Члан 22.
Обрачун сразмерног дела давања
Ако према правним прописима једне стране уговорнице по
стоји право на давање само уз примену одредаба члана 18. овог
споразума, надлежни носилац те стране уговорнице утврђује дава
ње на тај начин што:
1. обрачунава теоријски износ давања, који би припадао да је
укупан период осигурања, који се узима у обзир за обрачун дава
ња, навршен према правним прописима које он примењује. Износ
давања који не зависи од дужине периода осигурања узима се као
теоријски износ;
2. на основу тако обрачунатог износа, утврђује износ давања
сразмеран односу између периода осигурања навршеног пре на
ступања осигураног случаја искључиво према правним прописима
које он примењује и укупног периода осигурања навршеног пре
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наступања осигураног случаја, узимајући у обзир одредбе члана
18. овог споразума;
3. Овај укупан период осигурања је ограничен на максимално
трајање које је предвиђено правним прописима који се примењују,
за стицање права на давање у пуном износу.
Члан 23.
Подаци који се узимају у обзир за обрачун давања
Ако се према правним прописима једне стране уговорнице
износ давања обрачунава на основу зараде, основице осигурања,
односно уплаћеног доприноса у одређеном периоду, надлежни но
силац узима у обзир зараду, основицу осигурања, односно уплаће
ни допринос искључиво из периода осигурања навршеног према
правним прописима које он примењује.
Члан 24.
Подношење захтева
(1) Захтев поднет за утврђивање права на пензију према прав
ним прописима једне стране уговорнице сматра се захтевом и пре
ма правним прописима друге стране уговорнице.
(2) Када заинтересовано лице тражи да му се утврди пра
во према правним прописима једне стране уговорнице и одложи
остваривање права према правним прописима друге стране уго
ворнице или не испуњава услове за стицање права према тим прав
ним прописима, давање које му припада се врши према правним
прописима прве стране уговорнице у складу са одредбама члана
20. овог споразума.
(3) Када заинтересовано лице тражи да му се утврди право
према правним прописима друге државе, признавање давања на
основу тих правних прописа се врши у складу са одредбама члана
20. овог споразума без новог обрачуна већ признатог давања.
Члан 25.
Умањење, измена, укидање или обустава исплате давања
Независно од правних прописа страна уговорница о умање
њу, измени, укидању или обустави исплате пензије због стицања
права на две или више пензија, коришћење пензије према правним
прописима једне стране уговорнице не утиче на право корисника
да истовремено користи пензију исте врсте у складу са чланом 20.
овог споразума, остварену према правним прописима друге стране
уговорнице.
Поглавље 3.
Повреда на раду и професионална болест
Члан 26.
Повреда на путу до посла
Лице са пребивалиштем у једној страни уговорници које
на путу, ради ступања на посао, по основу уговора о раду, у дру
гој страни уговорници, претрпи повреду, има право на давања по
основу повреде на раду према правним прописима и на терет но
сиоца друге стране уговорнице.
Члан 27.
Давања у натури
Лице које по основу повреде на раду или професионалне
болести има право на давања у натури према правним прописи
ма једне стране уговорнице, а има пребивалиште или боравиште
у другој страни уговорници, користи та давања у натури, на терет
надлежног носиоца, од носиоца на чијем подручју има пребива
лиште или боравиште, према правним прописима које он приме
њује, као да је то лице код њега осигурано. На давања у натури
веће вредности која се утврђују Административним споразумом из
члана 41. став 1. овог споразума, примењује се одредба члана 12.
став 4. овог споразума.
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Члан 28.
Утврђивање степена неспособности

За процену степена сталне неспособности проузроковане
повредом на раду или професионалном болешћу према правним
прописима једне стране уговорнице, узимају се у обзир претходно
настале повреде на раду и професионалне болести у другој страни
уговорници као да су настале у првој страни уговорници.
Члан 29.
Накнадне последице повреде на раду и професионалне болести
Корисник код кога дође до накнадних последица повреде на
раду или професионалне болести утврђене у једној држави, а који
промени боравак или пребивалиште на територију друге државе,
има право на давања у натури или у новцу за случај повреде на
раду или професионалне болести, под условом да је носилац оси
гурања одобрио давања од дана настанка повреде на раду или на
дана када је професионална болест била први пут лекарски утвр
ђена. Давања падају на терет носиоца који је први одобрио давања.
Члан 30.
Новчано давање
Новчано давање за случај повреде на раду или професионал
не болести одобрава, према својим правним прописима, носилац
оне стране уговорнице на чијој је територији настала повреда на
раду, односно последњи пут обављана делатност која може да иза
зове ту професионалну болест.
Члан 31.
Увећање ренте по основу повреде на раду
Увећање или допунски додатак ренте по основу повреде на
раду пружају се кориснику из члана 30. овог споразума без обзира
на место његовог пребивалишта под условом да су испуњени по
себни услови медицинске контроле у складу са правним прописи
ма који се примењују.
Члан 32.
Професионална болест
(1) Ако је одобрење давања за случај професионалне болести,
према правним прописима једне стране уговорнице, условљено
тиме да је болест први пут лекарски утврђена у тој страни уговор
ници, сматра се да је тај услов испуњен ако је та болест први пут
утврђена на територији друге стране уговорнице.
(2) Ако је одобрење давања за случај професионалне болести
према правним прописима једне стране уговорнице условљено ти
ме, да је обављање делатности која може да изазове ту болест тра
јало одређено време, надлежни носилац те стране уговорнице, ако
је потребно, узима у обзир и време обављања такве делатности у
складу са правним прописима друге стране уговорнице.
Члан 33.
Погоршање професионалне болести
У случају погоршања професионалне болести надокнађене
према правним прописима једне стране уговорнице, а да при том
болесник живи на територији друге стране уговорнице, примењују
се следећа правила:
1. ако то лице није обављало у држави свог новог пребивали
шта посао који може да погорша професионалну болест за коју се
прима накнада, надлежни носилац прве државе преузима на себе
терет погоршања болести према правним прописима које он при
мењује;
2. ако је то лице обављало у држави свог новог пребивалишта
посао који може да погорша ту професионалну болест за коју се
прима накнада:
– надлежни носилац прве државе и даље исплаћује давање
које дугује према сопственим правним прописима које он приме
њује као да није ни дошло до погоршања професионалне болести;
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– надлежни носилац друге државе исплаћује додатно давање
по основу погоршања. Износ овог додатка се у том случају одре
ђује према правним прописима друге државе као да се професио
нална болест десила на њеној територији. Износ је једнак разлици
између износа давања након погоршања и износа давања које би
било дуговано пре погоршања.
Поглавље 4.
Давање за случај смрти
Члан 34.
Утврђивање давања
Када лице, које испуњава услове за стицање права на давање
за случај смрти према правним прописима једне стране уговорни
це, узимајући у обзир, ако је то потребно, одредбе члана 11. овог
споразума премине на територији друге стране уговорнице, право
на давање за случај смрти стиче се као да је смрт настала на тери
торији прве стране уговорнице.
Поглавље 5.
Додатак за децу
Члан 35.
Сабирање периода осигурања
Периоди осигурања навршени према правним прописима јед
не стране уговорнице узимају се у обзир, ако је то потребно, за
стицање и остваривање права на додатак за децу, према правним
прописима друге стране уговорнице.
Члан 36.
Остваривање права на додатак за децу
(1) Лице које обавља делатност у складу са правним пропи
сима једне стране уговорнице подноси захтев за додатак за децу
која пребивају на територији друге стране уговорнице, у складу са
овим споразумом, према условима који су утврђени Администра
тивним споразумом из члана 41. став 1. овог споразума.
(2) Износ додатака за децу према овом споразуму је укључен
у табелу коју заједнички утврђују надлежни органи. Наведена та
бела је подложна променама у складу са променама износа дода
така за децу у свакој страни уговорници, према условима који су
предвиђени Административним споразумом из члана 41. став 1.
овог споразума. До ове измене може доћи само једном годишње.
(3) Право на додатак за децу, у складу са овим споразумом,
може да се оствари за децу коју запослени издржава у складу са
правним прописима државе на чијој територији деца имају преби
валиште. Давања се могу користити за двоје и више деце до ше
снаесте године старости.
(4) Додатак за децу, у складу са овим споразумом, се исплаћу
је директно од стране надлежног носиоца.
(5) Право на додатак за децу у складу са овим споразумом
престаје у случају да се стекну услови за остваривање права у др
жави у којој дете пребива по основу професионалне делатности.
Члан 37.
Остваривање додатка за децу за упућена и друга лица
на која се то односи
(1) Лица из члана 8. ст. 1. и 2. и прва реченица става 3, члана
9. ст. 1. и 3. и члана 10. овог споразума имају право на породична
давања за децу која их прате на територији друге стране уговорни
це и која су утврђена Административним споразумом из члана 41.
став 1. овог споразума.
(2) Исплату додатака за децу из става 1. овог члана врши не
посредно надлежни носилац.
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Део IV
ФИНАНСИЈСКЕ И РАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Поглавље 1.
Финансијске одредбе
Члан 38.
Накнада трошкова

(1) Надлежни носилац накнађује носиоцу државе пребива
лишта или боравишта давања у натури пружена на његов терет у
складу са чл. 12, 13, 14, 16, 27. и 29. овог споразума.
(2) Надлежни органи страна уговорница или институције које
они овласте, могу договорити паушално плаћање за све случајеве
или за одређене случајеве или за категорије случајева, уместо поје
диначног обрачуна трошкова под условима предвиђеним Админи
стративним споразумом из члана 41. став 1. овог споразума.
Члан 39.
Валуте плаћања
(1) Носиоци исплаћују давања директно корисницима у ва
лути стране уговорнице којој ти носиоци припадају без икаквих
умањења на име административних трошкова.
(2) Плаћања између носилаца применом овог споразума се
врше у валути стране уговорнице којој припадају носиоци којима
је новац упућен.
Члан 40.
Наплата преплаћених износа
(1) Носилац једне стране уговорнице, који је неосновано ис
платио давање или је исплатио већи износ од оног који кориснику
припада може, под условима и у границама предвиђеним правним
прописима које он примењује, од носиоца друге стране уговорни
це затражити да задржи тај износ од заосталих или текућих износа
давања које треба да исплати кориснику.
(2) Носилац стране уговорнице од кога је затражена наплата
преплаћених износа задржава тај износ под условима и у граница
ма предвиђеним правним прописима које он примењује.
(3) Задржани износ из става 1. овог члана директно се испла
ћује носиоцу који је тражио његову накнаду.
Поглавље 2.
Разне одредбе
Члан 41.
Обавезе органа и организација, правна и административна
помоћ
(1) Надлежни органи страна уговорница ће Административ
ним споразумом утврдити мере за спровођење овог споразума који
ступа на снагу истовремено са овим споразумом.
(2) Надлежни органи страна уговорница именују органе за
везу Административним споразумом из става 1. овог члана.
(3) Надлежни органи и органи за везу страна уговорница оба
вештаваће се међусобно о предузетим мерама за спровођење овог
споразума и свим променама њихових правних прописа у вези са
применом овог споразума.
(4) У примени овог споразума, носиоци и органи за везу стра
на уговорница ће узајамно пружати бесплатну административну
помоћ.
(5) У примени овог споразума, надлежни органи и носиоци
страна уговорница могу непосредно међусобно ступати у везу, као
и са заинтересованим лицима, или њиховим пуномоћницима.
(6) У примени овог споразума, надлежни органи, надлежни
носиоци и органи за везу обе стране уговорнице непосредно ко
муницирају међусобно, са заинтересованим лицима или са њихо
вим пуномоћницима, на српском или француском језику. Органи и
носиоци једне стране уговорнице не смеју одбити захтеве и друге
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поднеске због тога што су написани на службеном језику друге
стране уговорнице.
(7) Лекарске прегледе који се обављају искључиво због при
мене правних прописа једне стране уговорнице, а односе се на ли
ца која у другој страни уговорници имају пребивалиште или бо
равиште, обавиће на захтев надлежног носиоца и на његов терет,
носилац према пребивалишту или боравишту. Лекарске прегледе
који се обављају због примене правних прописа обе стране уго
ворнице обавља на свој терет носилац према пребивалишту или
боравишту тог лица.
(8) Независно од правила која проистичу из међународних
споразума који обавезују две стране уговорнице, правна помоћ се,
до покретања судског поступка, пружа у складу са правним пропи
сима који се примењују у правној помоћи у грађанским правним
стварима.
Члан 42.
Пружање података о личности
(1) Носиоци страна уговорница су овлашћени да, у међу
собној комуникацији, у складу са овим споразумом, дају податке
о личности, укључујући и податке о примањима односног лица, а
што је потребно надлежном носиоцу друге стране уговорнице у
циљу примене правних прописа о социјалној сигурности или со
цијалној помоћи.
(2) Пружање података о личности од стране носиоца једне
стране уговорнице подлеже правним прописима те стране уговор
нице којима је регулисана заштита података о личности.
(3) Чување, коришћење и прослеђивање података о личности
од стране носиоца стране уговорнице која их је примила подле
же правним прописима те стране уговорнице о заштити података
о личности.
(4) Подаци из овог члана се не могу користити у друге сврхе
осим у примени правних прописа о социјалној сигурности и соци
јалној помоћи.
Члан 43.
Изузеће или умањење плаћања накнада и такси
(1) Изузеће или умањење конзуларних и административних
такси предвиђено правним прописима једне стране уговорнице у
вези са издавањем потврде или документа неопх одног за приме
ну њених правних прописа се односи и на издавање потврде или
документа неопходног за примену правних прописа друге стране
уговорнице.
(2) Сваки званични документ који је неопходан за примену
овог споразума изузима се од овере од стране дипломатских или
конзуларних органа и свих других сличних формалности.
Члан 44.
Подношење захтева
(1) Захтеви, изјаве или правна средства која су у примени
овог споразума или правних прописа једне стране уговорнице
поднета надлежном органу или носиоцу једне стране уговорнице,
сматрају се захтевима, изјавама или правним средствима поднетим
органу, носиоцу или некој другој надлежној служби друге стране
уговорнице.
(2) Ако другачије није одређено одредбама члана 24. овог спо
разума, захтев за давање, поднет према правним прописима једне
стране уговорнице, сматра се истовремено и захтевом за одговара
јуће давање према правним прописима друге стране уговорнице.
(3) Захтеви, изјаве или правна средства, која применом прав
них прописа једне стране уговорнице треба поднети органу, носи
оцу или некој другој надлежној служби те стране уговорнице могу
се, у истом року, поднети одговарајућем органу, носиоцу или некој
другој надлежној служби друге стране уговорнице.
(4) У случајевима из ст. 1. до 3. овог члана надлежне службе,
без одлагања, прослеђују захтеве, изјаве или правна средства од
говарајућим службама друге стране уговорнице непосредно, или
посредством органа за везу.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

23. март 2015.
Члан 45.
Извршни поступак

(1) Извршна решења у области социјалне сигурности надле
жних органа и носилаца, као и извршне пресуде једне стране уго
ворнице, признају се у другој страни уговорници.
(2) Признавање се може одбити само ако је у супротности са
јавним поретком стране уговорнице у којој треба да се признају
одлуке из става 1. овог члана.
(3) На основу извршних одлука и пресуда из става 1. овог
члана спроводи се извршење на територији друге стране уговорни
це. Извршни поступак се спроводи према правним прописима ко
ји се примењују за одговарајуће одлуке стране уговорнице у којој
треба да се спроведе извршење. Одлуке и пресуде морају садржати
потврду о њиховој извршности.
Члан 46.
Мешовита комисија
За решавање спорних питања која произ ађу из тумачења или
примене овог споразума, надлежни органи страна уговорница фор
мираће мешовиту комисију, која ће према потреби заседати у Ср
бији или у Француској, наизменично.
Члан 47.
Техничка сарадња
Надлежни органи страна уговорница сарађиваће, размењива
ти искуства, стручна сазнања и техничку помоћ у вези са њиховим
системима социјалне сигурности. Такође ће развијати и заједничке
пројекте из те области. Надлежни органи ће у случају потребе, у ту
сврху, овластити једну или више посебних институција или специ
јализованих органа или тела.
Члан 48.
Размена статистичких података
Стране уговорнице ће Административним споразумом из
члана 41. став 1. овог споразума утврдити мере за праћење и раз
мену статистичких података у примени овог споразума.
Члан 49.
Борба против преваре
(1) Надлежни органи страна уговорница међусобно се обаве
штавају о својим правним прописима којима је регулисано утвр
ђивање пребивалишта лица која на основу те чињенице остварују
права или им се исплаћују давања.
(2) Надлежни носиоци страна уговорница, у обавези су да
размењују све податке о чињеницама у вези са пребивалиштем ли
ца у циљу утврђивања права на давања, као и на његову исплату.
(3) Надлежни носиоци страна уговорница ће, ако је то по
требно, размењивати податке о висини прихода лица на које се
плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање.
Део V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Ступање на снагу
(1) Стране уговорнице дипломатском путем међусобно се
обавештавају о спровођењу правних и уставних поступака потреб
них за ступање на снагу овог споразума.
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(2) Овај споразум ступа на снагу првог дана трећег месеца од
датума пријема последњег обавештења из става 1. овог члана.
(3) У односима између Србије и Француске, ступањем на сна
гу овог споразума, престаје да важи Општа конвенција о социјал
ном осигурању између ФНР Југославије и Француске Републике,
потписана 5. јануара 1950. године, као и све њене измене и допуне.
Члан 51.
Прелазне одредбе
(1) Права стечена према одредбама Опште конвенције из чла
на 50. став 3. овог споразума неће се поново утврђивати.
(2) Захтеви поднети до дана ступања на снагу овог споразума
који нису до тог дана решени решавају се у складу са одредбама
овог споразума.
Члан 52.
Трајање и отказивање
(1) Овај споразум се закључује на неодређено време. Свака
страна уговорница га може, у текућој календарској години, у писа
ној форми, дипломатским путем, отказати с последњим даном те
године, при чему отказни рок не може бити краћи од шест месеци
пре истека године.
(2) У случају отказивања овог споразума његове одредбе се и
даље примењују на стечена права, као и на захтеве за остваривање
права поднете до дана његовог отказивања.
У потврду овога долепотписани су, прописно овлашћени од
стране својих влада, потписали овај споразум.
Сачињено у Београду, дана 6. новембра 2014. године, у два
оригинала на српском језику и француском језику, при чему су оба
текста подједнако аутентична.
За Владу Републике Србије
Александар Вулин, с.р.

За Владу Републике Француске
Кристин Моро, с.р.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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На основу члана 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 Белорусије о сарадњи у борби против криминала, сачињен
12. марта 2013. године у Минску, ступио на снагу 3. марта 2015.
године.
У Београду, 17. марта 2015. године
Министарство спољних послова Републике Србије

