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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је  
о уза јам ном при зна ва њу и екви ва лен ци ји јав них  

ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ном при
зна ва њу и екви ва лен ци ји јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и 
на уч ним на зи ви ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Седмој седници Првог редовног заседања у 2015. годи
ни, 15. маја 2015. године.

ПР број 68
У Бе о гра ду, 22. маја 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ном  
при зна ва њу и екви ва лен ци ји јав них ис пра ва  
о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 

Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ном при зна ва њу и екви ва лен ци ји 
јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма, ко ји је 
пот пи сан у Мо скви, 10. апри ла 2013. го ди не, у ори ги на лу на срп
ском и ру ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру

ске Фе де ра ци је о уза јам ном при зна ва њу и екви ва лен ци ји јав них 
ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма, у ори ги на лу 
на срп ском и ру ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

ВЛА ДЕ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ 
О УЗА ЈАМ НОМ ПРИ ЗНА ВА ЊУ И ЕКВИ ВА ЛЕН ЦИ ЈИ 

ЈАВ НИХ ИС ПРА ВА О СТЕ ЧЕ НОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ  
И НА УЧ НИМ НА ЗИ ВИ МА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је
и
Вла да Ру ске Фе де ра ци је
(у да љем тек сту: Стра не),
Ру ко во де ћи се те жњом да ја ча ју од но се у обла сти обра зо ва ња 

и на у ке из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је,
Узи ма ју ћи у об зир уна пре ђе ње са рад ње у овим обла сти ма у 

бу дућ но сти,
У же љи да ак ту е ли зу ју нор ме о уза јам ном при зна ва њу и 

екви ва лен ци ји ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви
ма ко ји се из да ју у Ре пу бли ци Ср би ји и Ру ској Фе де ра ци ји,

Осла ња ју ћи се на ме ђу на род не прин ци пе при зна ва ња и утвр
ђи ва ња екви ва лен ци је ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним 
на зи ви ма,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Овај спо ра зум об у хва та jавне ис пра ве о сте че ном обра зо ва њу 
и на уч ним на зи ви ма, по пу ње не на др жав ним обра сци ма ко ји се из
да ју у Ре пу бли ци Ср би ји и Ру ској Фе де ра ци ји.

Ра ди ре а ли за ци је овог спо ра зу ма Стра не ће у ро ку од 2 ме се
ца од да на сту па ња на сна гу до ста ви ти јед на дру гој обра сце јав них 
ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма. 

Члан 2.

Ди пло ма о сте че ном сред њем обра зо ва њу ко ја се из да је у Ре
пу бли ци Ср би ји и атест о сред њем (пот пу ном) оп штем обра зо ва њу 
(„ат те стат о сред нем (пол ном) общ ем обра зо ва нии”) и ди пло ма о 
основ ном струч ном обра зо ва њу (са сти ца њем пот пу ног сред њег 
оп штег обра зо ва ња) („ди плом о на ча ль ном про фес си о на ль ном 
обра зо ва нии (с по лу чен ным пол ным сред ним общ им обра зо ва ни
ем)”), ко ји се из да ју у Ру ској Фе де ра ци ји, сма тра ју се екви ва лент
ним и њи хо вим има о ци ма да ју пра во упи са у ви со ко школ ске уста
но ве у Ре пу бли ци Ср би ји и у сред ње струч не обра зов не уста но ве и 
ви со ко школ ске уста но ве у Ру ској Фе де ра ци ји.

Члан 3.

Ди пло ма о за вр ше ним основ ним стру ков ним сту ди ја ма ко
ја се из да је у Ре пу бли ци Ср би ји и ди пло ма о сред њем струч ном 
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обра зо ва њу („ди плом о сред нем про фес си о на ль ном обра зо ва нии”) 
ко ја се из да је у Ру ској Фе де ра ци ји, су екви ва лент не. 

На ве де не ди пло ме да ју њи хо вим има о ци ма пра во упи са на 
ви со ко школ ске уста но ве у Ре пу бли ци Ср би ји и ви со ко школ ске 
уста но ве („выс шие учеб ные за ве де ния”) у Ру ској Фе де ра ци ји, ко је 
укљу чу је и шко ло ва ње по скра ће ним сту диј ским про гра ми ма ви
со ког обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји и ви со ко школ ског струч ног 
обра зо ва ња („выс ше го про фес си о нал вно го обра зо ва ния”) у Ру ској 
Фе де ра ци ји од го ва ра ју ћег про фи ла.

Члан 4.

Ис пра ва о са вла да ном де лу сту диј ског про гра ма ко ју из да ју 
ви со ко школ ске уста но ве у Ре пу бли ци Ср би ји и ака дем ско уве ре ње 
(„ака де ми че ская справ ка”) и ди пло ма о не пот пу ном ви со ком обра
зо ва њу („ди плом о не пол ном выс шем обра зо ва нии”), ко је из да ју 
ви со ко школ ске уста но ве у Ру ској Фе де ра ци ји, при зна ју се у Ре пу
бли ци Ср би ји и Ру ској Фе де ра ци ји као ис пра ве ко је њи хо вим има
о ци ма да ју пра во на на ста вак сту ди ја на ви со ко школ ским уста но
ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји и ви со ко школ ским уста но ва ма у Ру ској 
Фе де ра ци ји, узи ма ју ћи у об зир ни во обра зо ва ња ко ји је на ве ден у 
овим ис пра ва ма.

При то ме се има у ви ду да оце не „10–9”, „8–7” и „6” ко је 
упи су ју ви со ко школ ске уста но ве у Ре пу бли ци Ср би ји од го ва ра ју 
оце на ма „од ли чан” („отлич но”), „до бар” („хо ро шо”) и „до во љан” 
(„удо вле тво ри те ль но”) ко је упи су ју ви со ко школ ске уста но ве у Ру
ској Фе де ра ци ји.

Члан 5.

Ди пло ма основ них ака дем ских сту ди ја ко ја се из да је по за
вр шет ку нај ма ње тро го ди шњег сту диј ског про гра ма у ви со ко школ
ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји, при зна је се у Ру ској Фе де
ра ци ји.

Ди пло ма основ них ака дем ских сту ди ја, ко ја се из да је по за
вр шет ку нај ма ње че тво ро го ди шњег сту диј ског про гра ма у ви со ко
школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји и ди пло ма ба ка ла вра 
(„ди плом ба ка ла вра”), ко ја се из да је у Ру ској Фе де ра ци ји, су екви
ва лент не.

Члан 6.

Ди пло ма о сте че ном дру гом сте пе ну ви со ког обра зо ва ња, 
на кон за вр ше них ма стер ака дем ских, од но сно спе ци ја ли стич ких 
сту ди ја, ко ју из да ју ви со ко школ ске уста но ве у Ре пу бли ци Ср би ји 
и ди пло ма спе ци ја ли сте („ди плом спе ци а ли ста”), ди пло ма спе ци
ја ли сте са ви со ким струч ним обра зо ва њем („ди плом спе ци а ли ста 
с выс шим про фес си о на ль ным обра зо ва ни ем”) и ди пло ма ма ги стра 
(„ди плом ма ги стра”), ко је се из да ју у Ру ској Фе де ра ци ји, су екви
ва лент не.

У обла сти ве те ри нар ских, фар ма це ут ских, ме ди цин ских и 
сто ма то ло шких на у ка, екви ва лент не су ди пло ме ин те гри са них сту
ди ја ко је се из да ју у ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср
би ји и ди пло ме спе ци ја ли сте („ди плом спе ци а ли ста”) ко је се из да
ју у Ру ској Фе де ра ци ји.

Члан 7.

Ди пло ма о сте че ном на уч ном на зи ву док то ра на у ка, од но сно 
док то ра умет но сти ко ја се из да је у Ре пу бли ци Ср би ји и ди пло ма 
кан ди да та на у ка („ди плом кан ди да та на ук”) ко ја се из да је у Ру ској 
Фе де ра ци ји су екви ва лент не.

Члан 8.

При зна ва ње и екви ва лен ци ја ис пра ва о обра зо ва њу и на уч
ним на зи ви ма, пред ви ђе не овим спо ра зу мом, не осло ба ђа ју њи
хо ве има о це од оба ве зе ис пу ња ва ња усло ва за упис у обра зов ну 
уста но ву или за ба вље ње про фе си о нал ном де лат но шћу, ко ји су 
про пи са ни за ко но дав ством др жа ве при ма ју ће стра не.

Ра ди ре а ли за ци је овог спо ра зу ма Стра не ди пло мат ским пу
тем оба ве шта ва ју јед на дру гу о из ме на ма у обра зов ним си сте ми ма 
сво јих др жа ва и на зи ви ма ис пра ва о обра зо ва њу и на уч ним на зи
ви ма.

Члан 9.

На осно ву ме ђу соб ног до го во ра стра на, у овај спо ра зум мо гу 
се уно си ти из ме не и до пу не ко је се уоб ли ча ва ју кроз по себ не про
то ко ле.

Спо ро ви из ме ђу Стра на на ста ли у по гле ду ре а ли за ци је или 
ту ма че ња овог спо ра зу ма ре ша ва ће се пу тем кон сул та ци ја и пре го
во ра из ме ђу стра на.

Члан 10.

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег пи са
ног оба ве ште ња ди пло мат ским пу тем о то ме да су Стра не окон ча
ле уну тра шње за кон ске про це ду ре нео п ход не за ње го во сту па ње на 
сна гу и оста је на сна зи нео д ре ђе но вре ме.

Сва ка од Стра на мо же об у ста ви ти ва же ње овог спо ра зу ма 
упу тив ши дру гој Стра ни ди пло мат ским пу тем пи са но оба ве ште ње 
о то ме. Спо ра зум пре ста је да ва жи по сле ис те ка шест ме се ци на
кон што је дру га Стра на при ми ла на ве де но оба ве ште ње.

Пре ста нак ва же ња овог спо ра зу ма не ути че на од лу ке о при
зна ва њу и екви ва лен ци ји јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и 
на уч ним на зи ви ма, ко је су већ до не те у скла ду са од ред ба ма овог 
спо ра зу ма. Ње го ве од ред бе ће се при ме њи ва ти и у од но су на до ку
мен те о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма ко је су до би ла 
ли ца ко ја су до шла ра ди шко ло ва ња у Ре пу бли ку Ср би ју или Ру ску 
Фе де ра ци ју пре пре стан ка ва же ња овог спо ра зу ма.

Са чи ње но у Мо скви, да на 10. апри ла 2013. го ди не, у два ори
ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском и ру ском је зи ку, при че му оба 
тек ста има ју јед на ку ва жност.

За Вла ду
Републике Србије

За Вла ду
Руске Федерације

Иви ца Да чић, с.р. Ди ми триј Ли ва нов, с.р.

СО ГЛА ШЕ НИЕ 
МЕ ЖДУ ПРА ВИ ТЕ ЛЬ СТВОМ РЕ СПУ БЛИ КИ СЕР БИИ 
И ПРА ВИ ТЕ ЛЬ СТВОМ РОС СИ Й СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ 

О ВЗА ИМ НОМ ПРИ ЗНА НИИ И ЭКВИ ВА ЛЕНТ НО СТИ 
ДО КУ МЕН ТОВ ОБ ОБРА ЗО ВА НИИ И УЧЕ НЫХ  

СТЕ ПЕ НЯХ

Пра ви те ль ство Ре спу бли ки Сер бии и Пра ви телвство Рос си й
ской Фе де ра ции, в да ль не й шем име ну е мые Сто ро на ми,

ру ко вод ству я сь стре мле ни ем укре пля ть от но ше ния в сфе ре 
обра зо ва ния и на у ки ме жду Ре спу бли кой Сер би ей и Рос си й ской 
Фе де ра ци ей,

при ни мая во вни ма ние пер спек ти вы раз ви тия со труд ни че ства 
в этих сфе рах,

же лая ак ту а ли зи ро ва ть нор мы, ка са ю щ и е ся вза им но го при
зна ния и экви ва лент но сти до ку мен тов об обра зо ва нии и уче ных 
сте пе нях, вы да ва е мых в Ре спу бли ке Сер бии и Рос си й ской Фе де
ра ции,

осно вы ва я сь на ме жду на род ных прин ци пах при зна ния и 
уста но вле ния экви ва лент но сти до ку мен тов об обра зо ва нии и уче
ных сте пе нях,

со гла си ли сь о ни же сле ду ю щ ем:

Ста тья 1

На сто я щ ее Со гла ше ние рас про стра ня ет ся на до ку мен ты го
су дар ствен но го образ ца об обра зо ва нии и уче ных сте пе нях, вы да
ва е мые в Ре спу бли ке Сер бии и Рос си й ской Фе де ра ции.

Для ре а ли за ции на сто я щ е го Со гла ше ния Сто ро ны в 2ме сяч
ный срок с да ты его всту пле ния в си лу пре до ста вля ют друг дру гу 
образ цы до ку мен тов об обра зо ва нии и уче ных сте пе нях.
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Ста тья 2

Ди плом о за вер шен ном сред нем обра зо ва нии („ди пло ма о сте
че ном сред нь ем обра зо ва ньу“), вы да ва е мый в Ре спу бли ке Сер бии, 
и ат те стат о сред нем (пол ном) общ ем обра зо ва нии и ди плом о на
ча ль ном про фес си о на ль ном обра зо ва нии (с по лу чен ным пол ным 
сред ним общ им обра зо ва ни ем), вы да ва е мые в Рос си й ской Фе де ра
ции, при зна ют ся экви ва лент ны ми и да ют пра во их обла да те лям по
сту па ть в выс шие учеб ные за ве де ния в Ре спу бли ке Сер бии и обра
зо ва те ль ные уч ре жде ния сред не го про фес си о на ль но го обра зо ва ния 
и выс шие учеб ные за ве де ния в Рос си й ской Фе де ра ции.

Ста тья 3

Ди плом о про фес си о на ль ном обра зо ва нии („ди пло ма о за
вр ше ним основ ним стру ков ним сту ди ја ма”), вы да ва е мый в Ре
спу бли ке Сер бии, и ди плом о сред нем про фес си о на ль ном обра
зо ва нии, вы да ва е мый в Рос си й ской Фе де ра ции, при зна ют ся 
экви ва лент ны ми.

Ука зан ные ди пло мы да ют пра во их обла да те лям по сту па ть в 
выс шие учеб ные за ве де ния („ви со ко школ ске уста но ве”) в Ре спу
бли ке Сер бии и выс шие учеб ные за ве де ния в Рос си й ской Фе де ра
ции, в том чи сле на об у че ние по со кра щ ен ным обра зо ва те ль ным 
про грам мам выс ше го обра зо ва ния („ви со ко школ ског обра зо ва
ньа”) в Ре спу бли ке Сер бии и выс ше го про фес си о нал вно го обра зо
ва ния в Рос си й ской Фе де ра ции со о твет ству ю щ е го про фи ля.

Ста тья 4

Сви де те ль ство („ис пра ва о са вла да ном де лу сту диј ског про
гра ма”), вы да ва е мое выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми в Ре спу бли
ке Сер бии, и ака де ми че ская справ ка и ди плом о не пол ном выс шем 
обра зо ва нии, вы да ва е мые выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми в Рос
си й ской Фе де ра ции, при зна ют ся в Ре спу бли ке Сер бии и Рос си й
ской Фе де ра ции в ка че стве до ку мен тов, да ю щ их пра во их обла да
те лям на про дол же ние об у че ния в выс ших учеб ных за ве де ни ях в 
Ре спу бли ке Сер бии и в выс ших учеб ных за ве де ни ях в Рос си й ской 
Фе де ра ции с уче том уров ня по лу чен ной под го тов ки, ука зан ной в 
этих до ку мен тах.

При этом име ет ся в ви ду, что оцен ки „10–9”, „8–7” и „6”, 
выс та вля е мые выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми в Ре спу бли ке 
Сер бии, со о твет ству ют оцен кам „отлич но”, „хо ро шо” и „удо вле
тво ри те ль но”, выс та вля е мым выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми в 
Рос си й ской Фе де ра ции.

Ста тья 5

Ди плом об основ ном ака де ми че ском обра зо ва нии („ди пло ма 
основ них ака дем ских сту ди ја“), вы да ва е мый по окон ча нии не ме
нее чем 3лет ней про грам мы об у че ния в выс ших учеб ных за ве де
ни ях в Ре спу бли ке Сер бии, при зна ет ся в Рос си й ской Фе де ра ции.

Ди плом об основ ном ака де ми че ском обра зо ва нии („ди пло
ма основ них ака дем ских сту ди ја“), вы да ва е мый по окон ча нии не 
ме нее чем 4лет ней про грам мы об у че ния в выс ших учеб ных за ве
де ни ях в Ре спу бли ке Сер бии, и ди плом ба ка ла вра, вы да ва е мый в 
Рос си й ской Фе де ра ции, экви ва лент ны.

Ста тья 6

Ди плом о за вер ше нии вто рой обра зо ва те ль ной сту пе ни выс
ше го обра зо ва ния уров ня ма сте ра или спе ци а ли ста („ди пло ма о 
сте че ном дру гом сте пе ну ви со ког обра зо ва ньа на кон за вр ше них 
ма стер ака дем ских, од но сно спе ци ја ли стич ких сту ди ја“), вы да ва
е мый выс ши ми учеб ны ми уч ре жде ни я ми в Ре спу бли ке Сер бии, и 
ди плом спе ци а ли ста, ди плом спе ци а ли ста с выс шим про фес си о
на ль ным обра зо ва ни ем и ди плом ма ги стра, вы да ва е мые в Рос си й
ской Фе де ра ции, при зна ют ся экви ва лент ны ми.

В обла сти ве те ри на рии, фар ма ции, ме ди ци ны, в том чи сле 
сто ма то ло гии, ди плом спе ци а ли ста, вы да ва е мый в Рос си й ской 

Фе де ра ции, и ди плом об ин те гри ро ван ном обра зо ва нии („ди пло
ма ин те гри са них сту ди ја“), вы да ва е мый выс ши ми учеб ны ми уч ре
жде ни я ми в Ре спу бли ке Сер бии, при зна ют ся экви ва лент ны ми.

Ста тья 7

Ди плом кан ди да та на ук, вы да ва е мый в Рос си й ской Фе де ра
ции, и ди плом о при сво е нии уче ной сте пе ни док то ра на ук или док
то ра ис кусств („док тор на у ка или док тор умет но сти“), вы да ва е мый 
в Ре спу бли ке Сер бии, экви ва лент ны.

Ста тья 8

Пре ду смо трен ные на сто я щ им Со гла ше ни ем при зна ние и 
экви ва лент но сть до ку мен тов об обра зо ва нии и уче ных сте пе нях не 
осво бо жда ют их обла да те лей от обя зан но сти вы пол ня ть тре бо ва
ния, ко то рые пре дъ я вля ют ся при по сту пле нии в обра зо ва те ль ное 
уч ре жде ние или для за ня тия про фес си о на ль ной де я те ль но стью в 
со о твет ствии с за ко но да те ль ством го су дар ства при ни ма ю щ ей Сто
ро ны.

Для ре а ли за ции на сто я щ е го Со гла ше ния Сто ро ны ин фор ми
ру ют друг дру га че рез ди пло ма ти че ские ка на лы об из ме не ни ях в 
си сте мах обра зо ва ния сво их го су дарств и на зва ни ях до ку мен тов 
об обра зо ва нии и уче ных сте пе нях.

Ста тья 9

По вза им ной до го во рен но сти Сто рон в на сто я щ ее Со гла ше
ние мо гут бы ть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, ко то рые оформ
ля ют ся от де ль ны ми про то ко ла ми.

Спо ры ме жду Сто ро на ми, во зник шие от но си те ль но при ме не
ния или тол ко ва ния на сто я щ е го Со гла ше ния, ре ша ют ся пу тем кон
су ль та ций и пе ре го во ров ме жду Сто ро на ми.

Ста тья 10

На сто я щ ее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по 
ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пи сь мен но го уве до мле ния 
о за вер ше нии Сто ро на ми вну три го су дар ствен ных про це дур, нео
б хо ди мых для его всту пле ния в си лу, и де й ству ет нео пре де лен ный 
срок.

Ка ждая из Сто рон мо жет пре кра ти ть де й ствие на сто я щ е го 
Со гла ше ния, на пра вив дру гой Сто ро не по ди пло ма ти че ским ка
на лам пи сь мен ное уве до мле ние об этом. Со гла ше ние пре кра щ а ет 
свое де й ствие че рез 6 ме ся цев по сле по лу че ния дру гой Сто ро ной 
ука зан но го уве до мле ния.

Пре кра щ е ние де й ствия на сто я щ е го Со гла ше ния не за тра
ги ва ет ре ше ний о при зна нии и экви ва лент но сти до ку мен тов об 
обра зо ва нии и уче ных сте пе нях, при ня тых ра нее в со о твет ствии с 
по ло же ни я ми на сто я щ е го Со гла ше ния. Его по ло же ния бу дут при
ме ня ть ся так же к до ку мен там об обра зо ва нии и уче ных сте пе нях, 
по лу чен ным ли ца ми, ко то рые при бы ли с це лью об у че ния в Ре спу
бли ку Сер бию или Рос си й скую Фе де ра цию до пре кра щ е ния де й
ствия на сто я щ е го Со гла ше ния.

Со вер ше но в г.______________“____“____________ _______ 
г. в двух эк зем пля рах, ка ждый на серб ском и рус ском язы ках, при
чем оба тек ста име ют оди на ко вую си лу.

За Пра ви те ль ство
Республики Сербии

За Пра ви те ль ство
Российской Федерации

Иви ца Да чић, с.р. Ди ми триј Ли ва нов, с.р.

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке  

Ма ке до ни је о уза јам ном при зна ва њу јав них ис пра ва  
о сте че ном обра зо ва њу и о струч ним, ака дем ским  

и на уч ним на зи ви ма

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о уза јам ном 
при зна ва њу јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и о струч ним, 
ака дем ским и на уч ним на зи ви ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти
на Ре пу бли ке Ср би је на Седмој седници Првог редовног заседања 
у 2015. години, 15. маја 2015. године.

ПР број 69
У Бе о гра ду, 22. маја 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о уза јам ном  
при зна ва њу јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу  

и о струч ним, ака дем ским и на уч ним на зи ви ма

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 

Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о уза јам ном при зна ва њу јав них ис
пра ва о сте че ном обра зо ва њу и о струч ним, ака дем ским и на уч ним 
на зи ви ма ко ји је пот пи сан у Бе о гра ду, 21. фе бру а ра 2014. го ди не, у 
ори ги на лу на срп ском и ма ке дон ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре

пу бли ке Ма ке до ни је о уза јам ном при зна ва њу јав них ис пра ва о сте
че ном обра зо ва њу и о струч ним, ака дем ским и на уч ним на зи ви ма 
у ори ги на лу на срп ском и ма ке дон ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ  
О УЗА ЈАМ НОМ ПРИ ЗНА ВА ЊУ  

ЈАВ НИХ ИС ПРА ВА О СТЕ ЧЕ НОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ И О 
СТРУЧ НИМ, АКА ДЕМ СКИМ И НА УЧ НИМ НА ЗИ ВИ МА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Ма ке до ни је (у 
да љем тек сту: Стра не),

– во ђе не же љом за раз ви ја њем би ла те рал них од но са у обла
сти обра зо ва ња и на у ке;

– са гла сно Кон вен ци ји о при зна ва њу ква ли фи ка ци ја ко је се 
од но се на ви со ко обра зо ва ње у ре ги о ну Евро пе, пот пи са ној у Ли
са бо ну 11. апри ла 1997. го ди не, 

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Овим спо ра зу мом уре ђу је се по сту пак за уза јам но при зна ва
ње јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и о струч ним, ака дем
ским и на уч ним на зи ви ма, сте че ним у обра зов ним уста но ва ма и 
над ле жним ор га ни ма, са гла сно по сто је ћим за ко ни ма две ју Стра на.

Члан 2.

При зна ва ње јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и о струч
ним, ака дем ским и на уч ним на зи ви ма вр ши се у скла ду са уну тра
шњим за ко но дав ством сва ке Стра не.

Члан 3.

Уве ре ња о са вла да ном про гра му обра зо ва ња то ком чи та вог 
жи во та ко ји ре а ли зу је ви со ко школ ска уста но ва у окви ру сво је де
лат но сти ван окви ра сту диј ских про гра ма за ко је је до би ла до зво лу 
за рад, при зна ју се на те ри то ри ји сва ке од уго вор них стра на, али 
ни су основ за при зна ва ње сте че ног ви со ког обра зо ва ња и од го ва
ра ју ћег струч ног, ака дем ског, од но сно на уч ног на зи ва.

Члан 4.

За спро во ђе ње овог спо ра зу ма Стра не уза јам но до ста вља ју 
ин фор ма ци је о кри те ри ју ми ма и про це ду ра ма за при зна ва ње јав
них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу и о струч ним, ака дем ским и 
на уч ним на зи ви ма и бла го вре ме но се ин фор ми шу о про ме на ма у 
сво јим обра зов ним си сте ми ма и сти ца њу на уч них на зи ва.

Члан 5.

Уза јам но при зна ва ње јав них ис пра ва о сте че ном обра зо ва њу 
и о струч ним, ака дем ским и на уч ним на зи ви ма, ко ји су пред мет 
овог спо ра зу ма, сва ка Стра на вр ши пре ма утвр ђе ном по ступ ку, у 
ро ку не ду жем од три ме се ца од да ту ма под но ше ња при ја ве.

Члан 6.

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег пи са
ног оба ве ште ња,  ди пло мат ским пу тем, ко јим се Стра не ме ђу соб но 
оба ве шта ва ју о окон ча њу уну тра шње за кон ске про це ду ре нео п ход
не за ње го во сту па ње на сна гу.

Члан 7.

Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме.
Сва ка Стра на мо же пи сме но, ди пло мат ским пу тем, оба ве

сти ти дру гу Стра ну о сво јој на ме ри да га пре ки не. У том слу ча ју, 
Спо ра зум пре ки да сво је деј ство по ис те ку јед не го ди не од да ту ма 
до би ја ња пи сме ног оба ве ште ња о пре ки да њу од дру ге Стра не.

Члан 8.

У слу ча ју пре ки да ва же ња Спо ра зу ма, ње го ве од ред бе оста ће 
да ва же за  др жа вља не Ре пу бли ке Ср би је и др жа вља не Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је ко ји су за по че ли сво је обра зо ва ње пре ње го вог пре ки
да од јед не од Стра на.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 21. фе бру а ра 2014. го ди не, у два 
ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском и ма ке дон ском је зи ку, при 
че му оба тек ста има ју јед на ку ва жност.

ЗА ВЛА ДУ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

ЗА ВЛА ДУ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Иван Мр кић, с.р. Ни ко ла По по ски, с.р.

СПО ГОД БА

МЕ ЃУ 
ВЛА ДА ТА НА РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА 

И 
ВЛА ДА ТА НА РЕ ПУ БЛИ КА МА КЕ ДО НИ ЈА 

ЗА ВЗА ЕМ НО ПРИ ЗНА ВА ЊЕ НА ЈАВ НИ ДО КУ МЕН ТИ ЗА 
СТЕК НА ТО ОБРА ЗО ВА НИЕ И ЗА СТРУЧ НИ, АКА ДЕМ СКИ 

И НА УЧ НИ ЗВА ЊА

Вла да та на Ре пу бли ка Ср би ја и Вла да та на Ре пу бли ка Ма ке
до ни ја (во на та мо шни от текст: Стра ни те),

– во де ни од жел ба та за раз ви ва ње на би ла те рал ни те од но си 
во обла ста на обра зо ва ни е то и на у ка та;
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– со гла сно Кон вен ци ја та за при зна ва ње на ква ли фи ка ции кои 
се од не су ва ат на ви со ко то обра зо ва ние за ре ги о нот на Евро па, пот
пи ша на во Ли са бон на 11 април 1997 го ди на,

се до го во ри ја за след но во:

Член 1

Со оваа Спо год ба се утвр ду ва по стап ка та за вза ем но при зна
ва ње на јав ни до ку мен ти за стек на то обра зо ва ние и за струч ни, 
ака дем ски и на уч ни зва ња, стек на ти во обра зов ни те ин сти ту ции и 
над ле жни ор га ни, со гла сно по стој ни те за ко ни на две те Стра ни.

Член 2

При зна ва ње то на јав ни до ку мен ти за стек на то обра зо ва ние и 
за струч ни, ака дем ски и на уч ни зва ња, се вр ши во со гла сност со 
вна тре шни те за ко но дав ства на се ко ја Стра на.

Член 3

Уве ре ни ја та за со вла да ни обра зов ни про гра ми за до жи вот но 
уче ње кои ги ре а ли зи ра‘ ви со ко о бра зов на ин сти ту ци ја во рам ки те 
на сво ја та ак тив ност, вон сту ди ски те про гра ми за кои има до би е
но до зво ла за ра бо та, се при зна ва ат на те ри то ри ја та на се ко ја од 
до го вор ни те стра ни, но не прет ста ву ва ат осно ва за при зна ва ње на 
стек на то ви со ко обра зо ва ние и со о двет но струч но, ака дем ско, од
но сно на уч но зва ње.

Член 4

За спро ве ду ва ње на оваа Спо год ба, Стра ни те вза ем но ќе до
ста ву ва ат ин фор ма ции за кри те ри у ми те и по стап ки те за при зна
ва ње на јав ни до ку мен ти за стек на то обра зо ва ние и за струч ни, 
ака дем ски и на уч ни зва ња и бла го вре ме но ме ѓ у себ но ќе се ин фор
ми ра ат за про ме ни те во сво и те обра зов ни си сте ми и стек ну ва ње на 
на уч ни зва ња.

Член 5

Вза ем но то при зна ва ње на јав ни до ку мен ти за стек на то обра
зо ва ние и за струч ни, ака дем ски и на уч ни зва ња, кои се пред мет 
на оваа Спо год ба, се ко ја Стра на ги вр ши со гла сно утвр де на та по
стап ка. во рок не по долг од 3 ме се ци од да ту мот на под не се на та 
при ја ва.

Член 6

Оваа Спо год ба ќе вле зе во си ла на да ту мот на при ем на по след
но то пи сме но из ве сту ва ње до ста ве но по ди пло мат ски пат, со кое 
Стра ни те ме ѓ у себ но се из ве сту ва ат де ка се за вр ше ни вна тре шни те 
за кон ски про це ду ри нео п ход ни за неј зи но вле гу ва ње во си ла.

Член 7

Оваа Спо год ба се склу чу ва на нео пре де ле но вре ме.
Се ко ја Стра на мо же на пи сме но, по ди пло мат ски пат да ја из

ве сти дру га та Стра на за сво ја та на ме ра да ја пре ки не оваа Спо год
ба. Во тој слу чај, Спо год ба та пре ста ну ва да ва жи по ис тек на ед на 
го ди на од да ту мот на при е мот на пи сме но то из ве сту ва ње за пре ки
ну ва ње то од дру га та Стра на.

Член 8

Во слу чај на пре ста ну ва ње на ва же ње то на Спо год ба та, неј зи
ни те од ред би ќе оста нат да ва жат за др жа вја ни те на Ре пу бли ка Ср
би ја и др жа вја ни те на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја кои го за поч на ле сво
е то обра зо ва ние пред неј зи но то пре ки ну ва ње од ед на од Стра ни те.

Со ста ве но во ____________ на _________ 2014. го ди на, во 
два ори ги нал ни при ме ро ци, се кој на срп ски и на ма ке дон ски ја зик, 
при што и два та тек ста има ат ед на ква ва жност.

ЗА ВЛА ДА ТА 
НА РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

Иван Мркић, с.р.

ЗА ВЛА ДА ТА 
НА РЕ ПУ БЛИ КА МА КЕ ДО НИ ЈА

Никола Попоски, с.р.

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

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

М И Н И С ТА Р С Т В О 
С П О Љ Н И Х  П О СЛ О ВА

58

С П О  РА ЗУ М

из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске уни је о уче шћу  
Ре пу бли ке Ср би је у Ме ха ни зму ци вил не за шти те Уни је

ЕВРОП СКА КО МИ СИ ЈА, у да љем тек сту: Ко ми си ја, у 
име Европ ске уни је,

с јед не стра не, и 
ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ, у да љем тек сту: Ср би ја, у 

име Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не,
С об зи ром на то да:
(1) Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу 

Европ ских за јед ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни ца, с јед не стра не, 
и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не, одо брен је Од лу ком Са ве та и 
Ко ми си је бр. 2013/490/ЕУ, Евро а том1. Члан 132. Спо ра зу ма о ста
би ли за ци ји и при дру жи ва њу пред ви ђа да Оквир ни спо ра зум из ме
ђу Европ ске за јед ни це и Ср би је и Цр не Го ре о оп штим на че ли ма 
уче шћа Ср би је и Цр не Го ре у про гра ми ма За јед ни це, пот пи сан 22. 
но вем бра 2004, и ње гов При лог пред ста вља ју са став ни део Спо ра
зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.

(2) Члан 5. Оквир ног спо ра зу ма пред ви ђа да ће кон крет не 
усло ве, укљу чу ју ћи фи нан сиј ске до при но се, у по гле ду уче шћа Ср
би је у сва ком по је ди нач ном про гра му, од ре ди ти Европ ска ко ми си ја 
и над ле жни ор га ни Ср би је.

(3) Ме ха ни зам ци вил не за шти те Уни је је ус по ста вљен Од лу
ком бр. 1313/2013/ЕУ Европ ског пар ла мен та и Са ве та од 17. де
цем бра 2013.2

(4) Под тач ком (б) чла на 28. став 1. Од лу ке бр. 1313/2013/
ЕУ, Ме ха ни зам ци вил не за шти те Уни је отво рен је за уче шће зе ма
ља при ступ ни ца, зе ма ља кан ди да та и по тен ци јал них кан ди да та у 
скла ду с од ред ба ма ко је ће се од ре ди ти за јед но са тим зе мља ма, 
на кон ус по ста вља ња оквир них спо ра зу ма о њи хо вом уче шћу у 
про гра ми ма Уни је,

ДО ГО ВО РИ ЛЕ СУ СЕ О СЛЕ ДЕ ЋЕМ:

Члан 1. 
Про грам

1. Ср би ја уче ству је у Ме ха ни зму ци вил не за шти те Уни је (у да
љем тек сту: Про грам), у скла ду са усло ви ма ко је утвр ђу је Оквир ни 
спо ра зум од 22. но вем бра 2004. го ди не из ме ђу Европ ске за јед ни це и 
Ср би је и Цр не Го ре о оп штим на че ли ма уче шћа Ср би је и Цр на Го ре у 
про гра ми ма За јед ни це, и под усло ви ма из чла на 2–5. овог спо ра зу ма.

2. У скла ду са чла ном 1. Од лу ке бр. 1313/2013/ЕУ, уче шће Ср
би је у Про гра му има за циљ да оја ча са рад њу из ме ђу Ср би је и Уни је 
и др жа ва чла ни ца Уни је и да олак ша ко ор ди на ци ју у обла сти ци вил
не за шти те ка ко би се уна пре ди ла де ло твор ност си сте ма спре ча ва
ња, при пре ме и ре а го ва ња на при род не и иза зва не ка та стро фе.

Члан 2. 
Усло ви уче шћа у Про гра му

1. Ср би ја уче ству је у Про гра му и ње го вим ак тив но сти ма у 
скла ду са ци ље ви ма, зах те ви ма, кри те ри ју ми ма, про це ду ра ма и 
ро ко ви ма де фи ни са ним у Од лу ци бр. 1313/2013/ЕУ.
––––––––––––
1 Сл. лист L 278, 18.10.2013, стр. 14473.
2 Сл. лист L 347, 20.12.2013, стр. 924
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2. Усло ви ко ји ва же за ква ли фи ко ва не ин сти ту ци је, ор га ни
за ци је и фи зич ка ли ца из Ср би је при ли ком под но ше ња, про це не и 
ода би ра при ја ва исти су као и они ко ји ва же за ква ли фи ко ва не ин
сти ту ци је, ор га ни за ци је и фи зич ка ли ца из др жа ва чла ни ца Европ
ске уни је.

3. Ка ко би уче ство ва ла у Про гра му, Ср би ја сва ке го ди не пла
ћа фи нан сиј ски до при нос у Оп шти бу џет Европ ске уни је у скла ду 
са до ле на ве де ним чла ном 3.

4. Фи нан сиј ски до при нос Ср би је у по гле ду ње ног уче шћа и 
спро во ђе ња Про гра ма до да је се из но су ко ји се сва ке го ди не опре
де љу је у Оп штем бу џе ту Европ ске уни је за из два ја ња за пре у зе те 
оба ве зе ка ко би се ис пу ни ле фи нан сиј ске оба ве зе ко је про ис ти чу 
из раз ли чи тих об ли ка ме ра нео п ход них за из вр ше ње, упра вља ње и 
функ ци о ни са ње Про гра ма.

5. Је дан од зва нич них је зи ка ЕУ ко ри сти се за про це ду ре у 
ве зи са зах те ви ма, уго во ри ма и из ве шта ји ма, као и за оста ле ад ми
ни стра тив не аспек те Про гра ма.

Члан 3. 
Фи нан сиј ски до при нос

Пра ви ла ко ја уре ђу ју фи нан сиј ски до при нос Ср би је са др жа на 
су у При ло гу I.

Члан 4. 
Из ве шта ва ње и вред но ва ње

Не до во де ћи у пи та ње од го вор но сти Ко ми си је и Европ ског 
ре ви зор ског су да у ве зи са пра ће њем и вред но ва њем Про гра ма, 
уче шће Ср би је у Про гра му кон стант но се пра ти на осно ву парт
нер ства из ме ђу Ко ми си је и Ср би је. Ср би ја под но си Ко ми си ји од го
ва ра ју ће из ве шта је и уче ству је у оста лим кон крет ним ак тив но сти
ма ко је у том кон тек сту обез бе ђу је Европ ска уни ја.

У скла ду са Уред бом (ЕУ, Евро а том) бр. 966/2012 Европ ског 
пар ла мен та и Са ве та од 25. ок то бра 2012. го ди не о фи нан сиј ским 
пра ви ли ма ко ја се при ме њу ју на оп шти бу џет Уни је и о пре стан ку 
ва же ња Уред бе Са ве та (ЕЗ, Евро а том) бр. 1605/2002 и Де ле ги ра
ном Уред бом Ко ми си је (ЕУ) бр. 1268/2012 од 29. ок то бра 2012. о 
пра ви ли ма при ме не Уред бе (ЕУ, Евро а том) бр. 966/2012 Европ ског 
пар ла мен та и Са ве та о фи нан сиј ским пра ви ли ма ко ја се при ме
њу ју на оп шти бу џет Уни је и у скла ду са оста лим пра ви ли ма ко ја 
се на во де у овом спо ра зу му, уго во ри за кљу че ни са ко ри сни ци ма 
про гра ма ко ји су осно ва ни у Ср би ји пред ви ђа ју оба вља ње фи нан
сиј ских и дру гих ре ви зи ја на осно ву до ку ме на та и у про сто ри ја ма 
уго ва ра ча и њи хо вих по ду го ва ра ча и у про сто ри ја ма ко ри сни ка и 
њи хо вих уго ва ра ча и по ду го ва ра ча, ко је у би ло ко је вре ме оба вља
ју аген ти Ко ми си је или дру га ли ца са овла шће њем Ко ми си је. 

Аген ти Ко ми си је и дру га ли ца са овла шће њем Ко ми си је има
ју од го ва ра ју ћи при ступ до ку мен ти ма и свим ин фор ма ци ја ма ко је 
су по треб не ка ко би се из вр ши ле та кве ре ви зи је, укљу чу ју ћи и оне 
у елек трон ској фор ми. Ово пра во при сту па екс пли цит но се на во ди 
у уго во ри ма ко ји се за кљу чу ју у ци љу спро во ђе ња ин стру ме на та 
ко ји се по ми њу у овом спо ра зу му. Европ ски ре ви зор ски суд има 
иста пра ва као и Ко ми си ја.

Члан 5. 
За вр шне од ред бе

Овај спо ра зум се при ме њу је у пе ри о ду тра ја ња Про гра ма. 
Ме ђу тим, уко ли ко Европ ска уни ја од лу чи да про ду жи тра ја ње без 
зна чај них про ме на у окви ру Про гра ма, и овај спо ра зум би се ауто
мат ски и у скла ду с тим про ду жио уко ли ко ни јед на од стра на не 
от ка же спо ра зум у ро ку од ме сец да на од до но ше ња од лу ке о про
ду же њу.

Про јек ти и ак тив но сти ко ји су у то ку у вре ме пре стан ка ва же
ња на ста вља ју се до њи хо вог за вр шет ка пре ма усло ви ма про пи са
ним овим спо ра зу мом, као и уго вор ни до го во ри ко ји се при ме њу ју 
на по ме ну те про јек те и ак тив но сти и од ред бе из При ло га II. 

При ло зи чи не са став ни део овог спо ра зу ма. 
Овај спо ра зум се мо же ме ња ти и до пу ња ва ти са мо пи сме ним 

пу тем уз за јед нич ки при ста нак стра на. 

Овај спо ра зум сту па на сна гу на дан ка да Ср би ја оба ве сти Ко
ми си ју ди пло мат ским пу тем да је окон чан ин тер ни по сту пак по
твр ђи ва ња.

Овај спо ра зум са чи њен је у два ор ги нал на при мер ка, сва ки на 
срп ском и ен гле ском је зи ку.

У слу ча ју спо ра ме ро дав на је вер зи ја на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду Ср би је,
у име Републике Србије
др Не бој ша Сте фа но вић

министар унутрашњих послова

За Европ ску ко ми си ју,
у име Европске уније

Кла ус Со рен сен
Ге не рал ни ди рек тор

за ху ма ни тар ну по моћ  
и ци вил ну за шти ту
Европске Комисије

У Бе о гра ду, 16. апри ла 2015. го ди не, са чи ње но у два ори ги
нал на при мер ка на ен гле ском је зи ку. 

При лог I

Пра ви ла ко ја уре ђу ју фи нан сиј ски до при нос Ср би је  
у Ме ха ни зму ци вил не за шти те Уни је

1. Го ди шњи фи нан сиј ски до при нос ко ји Ср би ја тре ба да 
упла ћу је у Оп шти бу џет Европ ске уни је ра ди уче шћа у Про гра му 
из ра чу на ва се на осно ву сле де ће фор му ле:

Про ра чун го ди шње на кна де:

ГБП – го ди шњи бу џет Про гра ма ка ко га усво ји бу џет ски ор
ган

БДПзк – БДП зе мље кан ди да та по тр жи шним це на ма, у еври
ма (из вор: ба за по да та ка Евро ста та)

БДПеу – уку пан БДП у ЕУ (28) по тр жи шним це на ма, у еври
ма (из вор: ба за по да та ка Евро ста та)

2. До при нос Ср би је по кри ва тро шко ве у ве зи са при пре мом, 
из во дљи во шћу, из ра дом и спро во ђе њем про је ка та од за јед нич ког 
ин те ре са, као и за до но ше ње и спро во ђе ње хо ри зон тал них ме ра 
пред ви ђе них Про гра мом.

3. Пут не тро шко ве као и тро шко ве ис хра не и сме шта ја ко је 
на чи не пред став ни ци и екс пер ти из Ср би је у свр ху уче шћа, у свој
ству по сма тра ча, у ра ду од бо ра из чла на 33. Од лу ке бр. 1313/2013/
ЕУ или дру гим са стан ци ма ве за ним за спро во ђе ње Про гра ма на
док на ђу је Ко ми си ја на ис тој осно ви и у скла ду са про це ду ра ма ко
је тре нут но ва же за пред став ни ке др жа ва чла ни ца Европ ске уни је.

4. Фи нан сиј ска уред ба ко ја се од но си на Оп шти бу џет Европ
ске уни је од но си се на упра вља ње до при но сом Ср би је.

5. Ка да овај спо ра зум сту пи на сна гу, и на по чет ку сва ке на
ред не бу џет ске го ди не, Ко ми си ја ша ље Ср би ји по зив за упла ту 
сред ста ва ко ја од го ва ра ју ње ном до при но су тро шко ви ма ко је по
кри ва овај спо ра зум.

6. Тај до при нос се упла ћу је у ва лу ти евро на бан ков ни ра чун 
Ко ми си је де но ми ни ран у еври ма. 

7. Ср би ја пла ћа свој до при нос го ди шњим тро шко ви ма у 
скла ду са по зи вом за упла ту сред ста ва нај ка сни је три ме се ца од 
да ту ма упу ћи ва ња по зи ва. Сва ко ка шње ње у по гле ду упла ћи ва ња 
до при но са до во ди до пла ћа ња за те зне ка ма те од стра не Ср би је на 
не пла ће ни из нос од да ту ма при спе ћа. Ка мат на сто па је сто па ко ју 
Европ ска цен трал на бан ка при ме њу је на сво је глав не ак тив но сти 
ре фи нан си ра ња, ка ко је об ја вље но у се ри ји Ц Слу жбе ног ли ста 
Европ ске уни је, ко ја ва жи пр вог ка лен дар ског да на у ме се цу у ком 
па да рок, уве ћа на за 3,5 про це на та. Уко ли ко је ка шње ње пла ћа ња 
до при но са та кво да би мо гло зна чај но да угро зи спро во ђе ње и во
ђе ње Про гра ма и уко ли ко упла та из о ста не 20 рад них да на на кон 
што Ко ми си ја по ша ље Ср би ји зва нич но пи смо опо ме не, уче шће 
Ср би је у Про гра му ће се за ту го ди ну об у ста ви ти.
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При лог II

Фи нан сиј ска кон тро ла, по вра ћај сред ста ва и дру ге ме ре  
за су зби ја ње пре ва ра

I. Кон тро ле и ме ре за су зби ја ње пре ва ра ко је спро во ди Уни ја

1. У скла ду са фи нан сиј ском уред бом ко ја се при ме њу је на 
оп шти бу џет Европ ске уни је, и у скла ду са дру гим пра ви ли ма ко ја 
су по ме ну та у овом спо ра зу му, уго во ри и спо ра зу ми о бес по врат
ним сред стви ма ко ји су за кљу че ни са ко ри сни ци ма про гра ма ко
ји су осно ва ни у Ср би ји мо гу пред ви ђа ти вр ше ње фи нан сиј ских 
и дру гих ре ви зи ја у би ло ком тре нут ку то ком спро во ђе ња уго во ра 
или спо ра зу ма о бес по врат ним сред стви ма и у пе ри о ду од 5 го ди на 
по чев од да на пла ћа ња пре о ста лог ду га.

2. Аген ти Ко ми си је и дру га ли ца са овла шће њем Ко ми си је има ју 
од го ва ра ју ћи при ступ про сто ри ја ма уго ва ра ча и њи хо вих по ду го ва
ра ча и про сто ри ја ма ко ри сни ка и њи хо вих уго ва ра ча и по ду го ва ра ча, 
ло ка ци ја ма, ра до ви ма и до ку мен та ци ји као и свим ин фор ма ци ја ма ко
је су по треб не ка ко би се из вр ши ле та кве ре ви зи је, укљу чу ју ћи и оне 
у елек трон ској фор ми. Ово пра во при сту па екс пли цит но се на во ди у 
уго во ри ма и спо ра зу ми ма о бес по врат ним сред стви ма ко ји се за кљу
чу ју у ци љу спро во ђе ња ин стру ме на та ко ји се по ми њу у овом спо ра
зу му. Европ ски ре ви зор ски суд има иста пра ва као и Ко ми си ја.

3. У окви ру овог спо ра зу ма, Ко ми си ја (OLAF – Европ ска кан
це ла ри ја за су зби ја ње пре ва ра) мо же спро во ди ти ис тра ге, укљу чу
ју ћи про ве ре и ин спек ци је на ли цу ме ста, на те ри то ри ји Ср би је, 
у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним у Уред би Са ве та (Ево ра том, ЕЗ) 
бр. 2185/96 и Уред би (ЕУ, Евро а том) бр. 883/2013 Европ ског пар ла
мен та и Са ве та ка ко би се уста но ви ло да ли је би ло пре ва ре, ко руп
ци је или не ке дру ге не за ко ни те ак тив но сти ко ја ути че на фи нан сиј
ске ин те ре се Уни је од но сно Евро а то ма. 

Ове про ве ре и ин спек ци је се при пре ма ју и спро во де у те сној 
са рад њи са над ле жним ор га ни ма Ср би је ко је су име но ва ле вла сти 
Ср би је, а ко је се бла го вре ме но оба ве шта ва ју о пред ме ту, свр си и 
прав ном осно ву тих про ве ра и ин спек ци ја, ка ко би мо гле да обез
бе де сву по треб ну по моћ. 

Уко ли ко до тич ни ор га ни Ср би је та ко же ле, про ве ре и ин спек
ци је на ли цу ме ста мо гу се вр ши ти за јед но са њи ма. 

Ка да се уче сни ци у про гра ми ма про ти ве про ве ри или ин спек
ци ји на ли цу ме ста, вла сти Ср би је, по сту па ју ћи у скла ду са на
ци о нал ним про пи си ма, пру жа ју ин спек то ри ма Ко ми си је/OLAFа 
по треб ну по моћ ка ко би им се омо гу ћи ло да оба ве сво ју ду жност 
про ве ре од но сно ин спек ци је на ли цу ме ста.

Ко ми си ја/OLAF без од ла га ња из ве шта ва вла сти Ср би је о сва
кој чи ње ни ци или сум њи у ве зи са не пра вил но шћу ко ја је за па же
на то ком про ве ре или ин спек ци је на ли цу ме ста. У сва ком слу ча ју, 
од Ко ми си је/OLAFа се зах те ва да оба ве сти го ре по ме ну ти ор ган о 
ре зул та ту та квих про ве ра или ин спек ци ја.

II. Ин фор ма ци је и са ве то ва ње

1. У ци љу пра вил не при ме не овог При ло га, над ле жни ор га ни 
ЕУ и над ле жни ор га ни Ср би је ре дов но раз ме њу ју ин фор ма ци је и, 
на зах тев јед не од стра на, оба вља ју кон сул та ци је.

2. Над ле жни ор га ни Ср би је без од ла га ња оба ве шта ва ју Ко
ми си ју о сва кој чи ње ни ци или сум њи ко ју при ме те ве за но за не
пра вил ност око скла па ња и спро во ђе ња уго во ра или спо ра зу ма о 
бес по врат ним сред стви ма ко ји су скло пље ни ра ди при ме не ин
стру ме на та из овог спо ра зу ма. 

III. Ад ми ни стра тив не ме ре и ка зне

Не до во де ћи у пи та ње при ме ну кри вич ног пра ва Ср би је, Ко
ми си ја мо же да на мет не ад ми ни стра тив не ме ре и ка зне у скла ду са 
фи нан сиј ском уред бом ко ја се при ме њу је на Оп шти бу џет Европ
ске уни је.

IV. По вра ћај сред ста ва

Од лу ке ко је до но си Ко ми си ја у окви ру овог спо ра зу ма ко ји ма 
се на ме ће нов ча на оба ве за ли ци ма ко ја ни су др жа ве, пра во сна жне 

су у Ср би ји. Њи хо во из вр ше ње уре ђу ју пра ви ла гра ђан ског по
ступ ка ко ји је на сна зи у др жа ви на чи јој те ри то ри ји се те од лу ке 
спро во де. На лог за из вр ше ње при до да је се од лу ци, без дру гих фор
мал но сти из у зев по твр де аутен тич но сти од лу ке, што вр ши др жав
ни ор ган ко га у ту свр ху, име ну је Вла да Ср би је, а о ко јем је упо зна
та Ко ми си ја. По оба вља њу ових фор мал но сти на зах тев Ко ми си је, 
Ко ми си ја мо же на ста ви ти са из вр ше њем у скла ду са на ци о нал ним 
пра вом, из но се ћи пред мет ди рект но пред над ле жни ор ган. За ко ни
тост од лу ке Ко ми си је кон тро ли ше Суд прав де Европ ске уни је.

Од лу ке ко је до не се Суд прав де Европ ске уни је на осно ву кла
у зу ле о ар би тра жи са др жа не у уго во ру у окви ру овог спо ра зу ма 
при ме њу ју се под истим усло ви ма.

AGR E EMENT

bet we en 

THE RE PU BLIC OF SER BIA and the EURO PEAN UNION

on the par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in the Union Ci vil 
Pro tec tion Mec ha nism

AGRE E MENT

bet we en the Re pu blic of Ser bia and the Euro pean Union on the 
par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in the Union Ci vil 

Pro tec tion Mec ha nism

THE GO VERN MENT OF THE RE PU BLIC OF SER BIA, 
he re i naf ter re fer red to as “Ser bia”

of the one part, and
THE EURO PEAN COM MIS SION, he re i naf ter re fer red to as 

“the Com mis sion”, on be half of the Euro pean Union,
of the ot her part,
Whe re as:
(1) A Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro

pean Com mu ni ti es and the ir Mem ber Sta tes, of the one part, and the 
Re pu blic of Ser bia, of the ot her part, has been ap pro ved by Co un cil 
and Com mis sion De ci sion 2013/490/EU, Eura tom1. In Ar tic le 132 of 
the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment it is pro vi ded that the Fra
me work Agre e ment bet we en the Euro pean Com mu nity and Ser bia and 
Mon te ne gro on the ge ne ral prin ci ples for the par ti ci pa tion of Ser bia 
and Mon te ne gro in Com mu nity Pro gram mes2, sig ned on 22 No vem ber 
2004, and the An nex the re to shall form an in te gral part of the Sta bi li sa
tion and As so ci a tion Agre e ment. 

(2) Ar tic le 5 of the Fra me work Agre e ment sti pu la tes that the spe
ci fic terms and con di ti ons, in clu ding the fi nan cial con tri bu tion, with re
gard to the par ti ci pa tion of Ser bia in each par ti cu lar pro gram me, will be 
de ter mi ned by the Euro pean Com mis sion and the com pe tent aut ho ri ti es 
of Ser bia.

(3) The Union Ci vil Pro tec tion Mec ha nism was esta blis hed by 
De ci sion No 1313/2013/EU of the Euro pean Par li a ment and of the Co
un cil of 17 De cem ber 20133.

(4) Un der po int (b) of Ar tic le 28(1) of De ci sion No 1313/2013/
EU, the Union Ci vil Pro tec tion Mec ha nism is open to the par ti ci pa tion 
of ac ce ding co un tri es, can di da te co un tri es and po ten tial can di da tes, in 
ac cor dan ce with pro vi si ons to be de ter mi ned with tho se co un tri es fol
lo wing the esta blis hment of Fra me work Agre e ments con cer ning the ir 
par ti ci pa tion in Union pro gram mes,

HA VE AGREED AS FOL LOWS:

Ar tic le 1 
Pro gram me

1. Ser bia shall par ti ci pa te in the Union Ci vil Pro tec tion Mec ha
nism (he re i naf ter cal led „the Pro gram me”), in ac cor dan ce with the con
di ti ons laid down in the Fra me work Agre e ment sig ned on 22 No vem ber 
––––––––––––
1 OJ L 278,18.10.2013, p. 14471.
2 OJ L192, 22/07/2005, p. 29.
3 OJ L 347, 20.12.2013, p. 924947.
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2004 bet we en the Euro pean Com mu nity and Ser bia and Mon te ne gro 
on the ge ne ral prin ci ples for the par ti ci pa tion of Ser bia and Mon te ne
gro in Com mu nity pro gram mes, and un der the terms and con di ti ons 
re fer red to in Ar tic les 25 of this Agre e ment.

2. In li ne with Ar tic le 1 of De ci sion No 1313/2013/EU the par ti
ci pa tion of Ser bia in the Pro gram me shall aim to strengthen the co o pe
ra tion bet we en Ser bia and the Union and the Union’s Mem ber Sta tes 
and to fa ci li ta te co or di na tion in the fi eld of ci vil pro tec tion in or der to 
im pro ve the ef fec ti ve ness of systems for pre ven ting, pre pa ring for and 
re spon ding to na tu ral and manma de di sa sters.

Ar tic le 2 
Terms and con di ti ons with re spect to par ti ci pa tion  

in the Pro gram me

1. Ser bia shall par ti ci pa te in the Pro gram me and its ac ti vi ti es in 
con for mity with the ob jec ti ves, re qu i re ments, cri te ria, pro ce du res and 
de a dli nes as de fi ned in De ci sion No 1313/2013/EU.

2. The terms and con di ti ons ap pli ca ble to the sub mis sion, as ses
sment and se lec tion of ap pli ca ti ons by eli gi ble in sti tu ti ons, or ga ni sa ti
ons and in di vi du als of Ser bia shall be the sa me as tho se ap pli ca ble to 
eli gi ble in sti tu ti ons, or ga ni sa ti ons and in di vi du als of the Mem ber Sta
tes of the Euro pean Union.

3. To par ti ci pa te in the Pro gram me, Ser bia shall pay every year a 
fi nan cial con tri bu tion to the Ge ne ral Bud get of the Euro pean Union in 
ac cor dan ce with Ar tic le 3 be low. 

4. The fi nan cial con tri bu tion of Ser bia in re spect of its par ti ci pa
tion and im ple men ta tion of the Pro gram me shall be ad ded to the amo
unt ear mar ked each year in the Ge ne ral Bud get of the Euro pean Union 
for com mit ment ap pro pri a ti ons to me et the fi nan cial obli ga ti ons ari sing 
out of dif fe rent forms of me a su res ne ces sary for the exe cu ti on, ma na
ge ment and ope ra tion of the Pro gram me.

5. One of the of fi cial lan gu a ges of the Euro pean Union shall be 
used for the pro ce du res re la ted to re qu ests, con tracts and re ports, as 
well as for ot her ad mi ni stra ti ve aspects of the Pro gram me.

Ar tic le 3 
Fi nan cial con tri bu tion

The ru les go ver ning the fi nan cial con tri bu tion of Ser bia are set 
out in An nex I.

Ar tic le 4 
Re por ting and eva lu a tion

Wit ho ut pre ju di ce to the re spon si bi li ti es of the Com mis sion and 
the Euro pean Co urt of Audi tors in re la tion to the mo ni to ring and eva
lu a tion of the Pro gram me, the par ti ci pa tion of Ser bia in the Pro gram
me shall be con ti nu o usly mo ni to red on a part ner ship ba sis in vol ving 
the Com mis sion and Ser bia. Ser bia shall sub mit re le vant re ports to the 
Com mis sion and ta ke part in ot her spe ci fic ac ti vi ti es pro vi ded for by 
the Euro pean Union in that con text.

In ac cor dan ce with Re gu la tion (EU, Eura tom) No 966/2012 of the 
Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 25 Oc to ber 2012 on the fi
nan cial ru les ap pli ca ble to the ge ne ral bud get of the Union and re pe a
ling Co un cil Re gu la tion (EC, Eura tom) No 1605/2002 and Com mis sion 
De le ga ted Re gu la tion (EU) No 1268/2012 of 29 Oc to ber 2012 on the 
ru les of ap pli ca tion of Re gu la tion (EU, Eura tom) No 966/2012 of the 
Euro pean Par li a ment and of the Co un cil on the fi nan cial ru les ap pli ca ble 
to the ge ne ral bud get of the Union and with the ot her ru les re fer red to 
in this Agre e ment, the con tracts con clu ded with be ne fi ci a ri es of the pro
gram me esta blis hed in Ser bia shall pro vi de for fi nan cial or ot her audits, 
on the ba sis of do cu ments and on the pre mi ses of the con trac tors and 
the ir sub con trac tors and on the pre mi ses of the be ne fi ci a ri es and the ir 
con trac tors and sub con trac tors, to be con duc ted at any ti me by Com mis
sion agents or by ot her per sons man da ted by the Com mis sion.

Com mis sion agents and ot her per sons man da ted by the Com mis
sion shall ha ve ap pro pri a te ac cess to do cu ments and to all the in for
ma tion re qu i red in or der to ca rry out such audits, in clu ding in elec tro
nic form. This right of ac cess shall be sta ted ex pli citly in the con tracts 
con clu ded to im ple ment the in stru ments re fer red to in this Agre e ment. 

The Euro pean Co urt of Audi tors shall ha ve the sa me rights as the Com
mis sion.

Ar tic le 5 
Fi nal pro vi si ons

This Agre e ment shall apply for the du ra tion of the Pro gram me. 
Ne vert he less, sho uld the Euro pean Union de ci de to ex tend the du ra tion 
wit ho ut any sub stan tial chan ge wit hin the Pro gram me, this Agre e ment 
wo uld al so be ex ten ded cor re spon dingly and auto ma ti cally if no Party 
de no un ces it wit hin one month fol lo wing the ex ten si on de ci sion.

Pro jects and ac ti vi ti es in pro gress at the ti me of ter mi na tion shall 
con ti nue un til the ir com ple tion un der the con di ti ons laid down in this 
Agre e ment, as well as the con trac tual ar ran ge ments applying to the se 
pro jects and ac ti vi ti es and the pro vi si ons of An nex II.

The an ne xes shall form an in te gral part of this Agre e ment.
This Agre e ment may only be amen ded in wri ting by com mon 

con sent of the par ti es.
This Agre e ment shall en ter in to for ce on the day on which Ser bia 

in forms the Com mis sion thro ugh di plo ma tic chan nels that its in ter nal 
ra ti fi ca tion has been com ple ted.

For the Go vern ment  
of SER BIA

Ne boj ša STE FA NO VIĆ PhD
Mi ni ster of In ter i or

Ministry of the Interior of the 
Republic of Serbia

For the EURO PEAN UNION
Cla us H. SØRENSEN

Di rec torGe ne ral
for Hu ma ni ta rian Aid and Ci vil 

Pro tec tion 
of the European Commission

Do ne at Bel gra de, on 16 April 2015, in two ori gi nals in the En
glish lan gu a ge.

An nex I

Ru les go ver ning the fi nan cial con tri bu tion of Ser bia in the Union 
Ci vil Pro tec tion Mec ha nism

1. The an nual fi nan cial con tri bu tion to be paid by Ser bia to the 
Ge ne ral Bud get of the Euro pean Union to par ti ci pa te in the Pro gram me 
shall be cal cu la ted fol lo wing the for mu la he re af ter:

An nual fee cal cu la tion:

APB – An nual Pro gram me’s Bud get as adop ted by the Bud get 
Aut ho rity

GDPcc – GDP in the Can di da te Co un try at mar ket pri ces, in EUR 
(so ur ce: Euro stat da ta ba se)

GDPeu – to tal GDP in the EU (28) at mar ket pri ces, in EUR (so
ur ce: Euro stat da ta ba se)

2. The con tri bu tion of Ser bia shall co ver costs re la ted to the pre
pa ra tion, fe a si bi lity, de ve lop ment and exe cu ti on of the pro jects of com
mon in te rest, as well as for the de ve lop ment and im ple men ta tion of ho
ri zon tal me a su res as fo re seen in the Pro gram me.

3. Tra vel costs and sub si sten ce costs in cur red by re pre sen ta ti
ves and ex perts of Ser bia for the pur po ses of ta king part as ob ser vers 
in the work of the com mit tee re fer red to in Ar tic le 33 of De ci sion No 
1313/2013/EU or ot her me e tings re la ted to the im ple men ta tion of the 
Pro gram me shall be re im bur sed by the Com mis sion on the sa me ba sis 
as and in ac cor dan ce with the pro ce du res cur rently in for ce for re pre
sen ta ti ves of the Mem ber Sta tes of the Euro pean Union.

4. The Fi nan cial Re gu la tion ap pli ca ble to the Ge ne ral Bud get of 
the Euro pean Union shall apply to the ma na ge ment of the con tri bu tion 
of Ser bia.

5. When this Agre e ment en ters in to for ce and at the be gin ning of 
each sub se qu ent bud ge tary year, the Com mis sion shall send to Ser bia a 
call for funds cor re spon ding to its con tri bu tion of the costs co ve red by 
this Agre e ment.
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6. That con tri bu tion shall be paid in euro to a euro de no mi na ted 
bank ac co unt of the Com mis sion.

7. Ser bia shall pay its con tri bu tion to the an nual costs in ac cor
dan ce with the call for funds re qu est no la ter than three months af ter 
the da te of the call. Any de lay in the payment of the con tri bu tion shall 
gi ve ri se to the payment of de fa ult in te rest by Ser bia on the out stan ding 
amo unt from the due da te. The in te rest ra te shall be the ra te ap plied by 
the Euro pean Cen tral Bank to its main re fi nan cing ope ra ti ons, as pu
blis hed in the C se ri es of the Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, in 
for ce on the first ca len dar day of the months in which the de a dli ne falls, 
in cre a sed by 3.5 per cen ta ge po ints. In ca se the de lay in the payment of 
the con tri bu tion is such that it may sig ni fi cantly je o par di se the im ple
men ta tion and ma na ge ment of the pro gram me, and in the ab sen ce of 
payment 20 wor king days af ter a for mal let ter of re min der has been 
sent by the Com mis sion to Ser bia, par ti ci pa tion of Ser bia in the pro
gram me for the con cer ned year will be su spen ded.

**********

An nex II

Fi nan cial con trol, Re co very and ot her An ti-fraud me a su res

I. Con trols and an ti fraud me a su res by the Union

1. In ac cor dan ce with the fi nan cial re gu la tion ap pli ca ble to the ge
ne ral bud get of the Euro pean Union, and with the ot her ru les re fer red to 
in this Agre e ment, the con tracts and grant agre e ments con clu ded with 
be ne fi ci a ri es of the pro gram mes esta blis hed in Ser bia may pro vi de for 
fi nan cial or ot her audits may be con duc ted at any ti me du ring the im
ple men ta tion of the con tract or the grant agre e ment and for a pe riod of 
5 years star ting from the da te of payment of the ba lan ce. 

2. Com mis sion agents and ot her per sons man da ted by the Com
mis sion shall ha ve ap pro pri a te ac cess on the pre mi ses of the con trac
tors and the ir sub con trac tors and on the pre mi ses of the be ne fi ci a ri es 
and the ir con trac tors and sub con trac tors, to si tes, works and do cu ments 
and to all the in for ma tion re qu i red in or der to ca rry out such audits, 
in clu ding in elec tro nic form. This right of ac cess shall be sta ted ex pli
citly in the con tracts and grant agre e ments con clu ded to im ple ment the 
in stru ments re fer red to in this Agre e ment. The Euro pean Co urt of Audi
tors shall ha ve the sa me rights as the Com mis sion.

3. Wit hin the fra me work of this Agre e ment, the Com mis sion 
(OLAF) may ca rry out in ve sti ga ti ons, in clu ding onthespot checks and 
in spec ti ons, on ter ri tory of Ser bia, in ac cor dan ce with the terms and 
con di ti ons laid down in Co un cil Re gu la tion (Eura tom, EC) No 2185/96 
and Re gu la tion (EU, Eura tom) No 883/2013 of the Euro pean Par li a
ment and of the Co un cil with a vi ew to esta blis hing whet her the re has 
been fraud, cor rup tion or any ot her il le gal ac ti vity af fec ting the fi nan
cial in te rests of the Union and/or of Eura tom.

The se checks and in spec ti ons shall be pre pa red and con duc ted in 
clo se col la bo ra tion with the com pe tent aut ho ri ti es of Ser bia de sig na ted 
by the aut ho ri ti es of Ser bia, which shall be no ti fied in good ti me of the 
ob ject, pur po se and le gal ba sis of the checks and in spec ti ons, so that 
they can pro vi de all the re qu i si te help.

If the aut ho ri ti es of Ser bia con cer ned so wish, the onthespot 
checks and in spec ti ons may be car ried out jo intly with them.

Whe re the par ti ci pants in the pro gram mes re sist an onthespot 
check or in spec tion, the aut ho ri ti es of Ser bia, ac ting in ac cor dan ce with 
na ti o nal ru les, shall gi ve Com mis sion/OLAF in spec tors such as si stan ce 
as they need to al low them to dischar ge the ir duty in ca rrying out an on
thespot check or in spec tion.

The Com mis sion/OLAF shall re port as soon as pos si ble to the aut
ho ri ti es of Ser bia any fact or su spi cion re la ting to an ir re gu la rity which 
has co me to its no ti ce in the co ur se of the onthespot check or in spec
tion. In any event the Com mis sion/OLAF shall be re qu i red to in form the 
abo vemen ti o ned aut ho rity of the re sult of such checks and in spec ti ons.

II. In for ma tion and con sul ta tion

1. For the pur po ses of pro per im ple men ta tion of this An nex, the 
com pe tent EU aut ho ri ti es and the com pe tent aut ho ri ti es of Ser bia shall 

re gu larly ex chan ge in for ma tion and, at the re qu est of one of the Par ti es, 
shall con duct con sul ta ti ons.

2. The com pe tent aut ho ri ti es of Ser bia shall in form the Com mis
sion wit ho ut de lay of any fact or su spi cion which has co me to the ir 
no ti ce re la ting to an ir re gu la rity in con nec tion with the con clu sion and 
im ple men ta tion of the con tracts and grant agre e ments con clu ded in ap
pli ca tion of the in stru ments re fer red to in this Agre e ment.

III. Ad mi ni stra ti ve me a su res and pe nal ti es

Wit ho ut pre ju di ce to ap pli ca tion of cri mi nal law of Ser bia, ad mi
ni stra ti ve me a su res and pe nal ti es may be im po sed by the Com mis sion 
in ac cor dan ce with the fi nan cial re gu la tion ap pli ca ble to the ge ne ral 
bud get of the Euro pean Union.

IV. Re co very

De ci si ons ta ken by the Com mis sion wit hin the sco pe of this Agre
e ment which im po se a pe cu ni ary obli ga tion on per sons ot her than Sta
tes shall be en for ce a ble in Ser bia. The en for ce ment shall be go ver ned 
by the ru les of ci vil pro ce du re in for ce in the Sta te in the ter ri tory of 
which it is car ried out. The en for ce ment or der shall be ap pen ded to the 
de ci sion, wit ho ut ot her for ma lity than ve ri fi ca tion of the aut hen ti city of 
the de ci sion, by the na ti o nal aut ho rity which the Go vern ment of Ser bia 
shall de sig na te for this pur po se and shall ma ke known to the Com mis
sion. When the se for ma li ti es ha ve been com ple ted on ap pli ca tion by 
the Com mis sion, the lat ter may pro ceed to en for ce ment in ac cor dan ce 
with the na ti o nal law, by brin ging the mat ter di rectly be fo re the com pe
tent aut ho rity. The le ga lity of the Com mis sion de ci sion shall be su bject 
to con trol by the Co urt of Ju sti ce of the Euro pean Union.

Jud gments de li ve red by the Co urt of Ju sti ce of the Euro pean 
Union pur su ant to an ar bi tra tion cla u se in a con tract wit hin the sco pe of 
this Agre e ment shall be en for ce a ble on the sa me terms.

59
На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, ко ји је са
чи њен у Бе о гра ду 14. мар та 2014. го ди не, сту пио на сна гу 10. ма ја 
2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 12. ма ја 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ис точ не Ре пу бли
ке Уру гва ја о са рад њи у обла сти ве те ри не, ко ји је са чи њен у Њу
јор ку 20. сеп тем бра 2011. го ди не, сту пио на сна гу 25. апри ла 2015. 
го ди не.

У Бе о гра ду, 12. ма ја 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




