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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 Споразумa  
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске  

Фе де ра ци је о вој но-тех нич кој са рад њи

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о вој но-тех нич кој са рад-
њи, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници 
Деветог ванредног заседања у 2015. години, 19. јуна 2015. године.

ПР број 76
У Бе о гра ду, 22. јуна 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 Споразумa из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о вој но-тех нич кој  

са рад њи

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 вој но-тех нич кој са рад њи, ко ји је пот пи-
сан у Бе о гра ду, 16. ок то бра 2014. го ди не, у ори ги на лу на срп ском 
и ру ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп 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 ВОЈ НО-ТЕХ НИЧ КОЈ СА РАД ЊИ

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 оп ште при зна тим на че ли ма и нор ма ма ме ђу на-
род ног пра ва, као и уза јам ном те жњом за раз во јем и ја ча њем при-
ја тељ ских од но са из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је, 

Из ра жа ва ју ћи спрем ност за са рад њу у вој но-тех нич кој обла-
сти, за сно ва ну на уза јам ном по што ва њу, по ве ре њу и ува жа ва њу 
ин те ре са сва ке Стра не,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
Стра не раз ви ја ју вој но-тех нич ку са рад њу у сле де ћим обла-

сти ма:
– ис по ру ке на о ру жа ња и вој не тех ни ке, дру ге ро бе вој не на-

ме не за по тре бе од бра не и без бед но сти др жа ва Стра на;
– обез бе ђе ња екс пло а та ци је, ре мон та и мо дер ни за ци је ро бе 

вој не на ме не;
– ис по ру ке ре зер вних де ло ва, агре га та, скло по ва, уре ђа ја, 

спе ци јал не, на став не и по моћ не имо ви не, ком плет них де ло ва за 
ро бу вој не на ме не;

– пру жа ња услу га у обла сти вој но-тех нич ке са рад ње;
– раз во ја од но са са рад ње то ком по ступ ка про јек то ва ња и про-

из вод ње ро бе вој не на ме не;
– раз ме не струч ња ка ра ди пру жа ња тех нич ке по мо ћи при ли-

ком ре а ли за ци је за јед нич ких про гра ма у обла сти вој но-тех нич ке 
са рад ње;

– обу ке ка дро ва у од го ва ра ју ћим обра зов ним уста но ва ма у 
скла ду с по тре ба ма и мо гућ но сти ма Стра на;

– кон сул та тив не по мо ћи у бор бе ној при ме ни на о ру жа ња и 
вој не тех ни ке, као и по дру гим пи та њи ма вој но-тех нич ке са рад ње;

– дру гим обла сти ма вој но-тех нич ке са рад ње о ко ји ма се по-
стиг не спо ра зум из ме ђу Стра на.

Члан 2.
Овла шће ни ор га ни Стра на за ре а ли за ци ју овог спо ра зу ма су:
– са срп ске стра не – Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је;
– са ру ске стра не – Фе де рал на слу жба за вој но-тех нич ку са-

рад њу.
Стра не без од ла га ња у пи са ном об ли ку, ди пло мат ским пу тем, 

се уза јам но ин фор ми шу о про ме на ма сво јих овла шће них ор га на.
Овла шће не ор га ни за ци је Стра на су ор га ни за ци је ко је су, у 

скла ду са сво јим на ци о нал ним за ко но дав ством, сте кле пра во на 
оба вља ње спољ но тр го вин ске де лат но сти у по гле ду ро бе вој не на-
ме не.

Члан 3. 
У ци љу ре а ли за ци је овог спо ра зу ма, Стра не и/или овла шће ни 

ор га ни мо гу по по тре би за кљу чи ти по себ не спо ра зу ме, а овла шће-
не ор га ни за ци је др жа ва Стра на по себ не уго во ре у од но су на кон-
крет на пи та ња са рад ње, пре ма обла сти ма пред ви ђе ним чла ном 1. 
овог спо ра зу ма.

Спе ци фи ка ци ја и обим ис по ру ке ро бе вој не на ме не укљу чу-
ју ћи пру жа ње услу га, усло ве и об ли ке об ра чу на, ко ји су у скла ду 
са ме ђу на род ном прак сом, од ре ђу ју се у на ве де ним спо ра зу ми ма, 
уго во ри ма и дру гим до ку мен ти ма ко ји се за кљу чу ју на осно ву овог 
спо ра зу ма.

Са рад ња Стра на на осно ву овог спо ра зу ма раз ви ја се у скла ду 
са за ко но дав ством др жа ва Стра на.
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Члан 4.
У ци љу ре а ли за ци је овог спо ра зу ма и по себ них до го во ра у 

обла сти вој но-тех нич ке са рад ње, Стра не ће фор ми ра ти ме ђу вла ди-
ну ко ми си ју за вој но-тех нич ку са рад њу, ко ја ће би ти са ста вље на од 
пред став ни ка срп ског и ру ског де ла, чи ји са став од ре ђу ју Стра не. 

На чин ра да ме ђу вла ди не ко ми си је за вој но-тех нич ку са рад њу 
од ре ђу ју пред сед ни ци ње них на ци о нал них де ло ва.

Члан 5.
Сва ка од Стра на ко ри сти ро бу вој не на ме не ко ју је до би ла 

или на ба ви ла са гла сно овом спо ра зу му, са мо у свр хе ко је су озна-
че не при ли ком до би ја ња или на бав ке. Ни је до зво љен ре ек спорт 
или пре да ја та кве ро бе тре ћој стра ни без прет ход не пи са не са гла-
сно сти Стра не ко ја је ту ро бу ис по ру чи ла.

Ин фор ма ци је ко је је јед на од Стра на до би ла то ком са рад ње са-
гла сно овом спо ра зу му, не мо гу да се ко ри сте на ште ту дру ге Стра не.

Члан 6.
У слу ча ју из во ђе ња за јед нич ких ра до ва, Стра не са мо стал но 

или за јед но од ре ђу ју тај ност по да та ка ко ји се пре да ју у скла ду са 
овим спо ра зу мом или су ре зул тат ње го ве ре а ли за ци је. На но си о це 
та квих по да та ка ста вља се озна ка:

– У Ре пу бли ци Ср би ји – На ци о нал на озна ка тај но сти;
– У Ру ској Фе де ра ци ји – „За слу жбе ну упо тре бу”.
О са мом чи ну пре да је тај них по да та ка, Стра не са ста вља ју до-

ку мент.
Стра на ко ја је то ком ре а ли за ци је овог спо ра зу ма до би ла по да-

так од Стра не ко ја је од ре ди ла  по тре бу да се чу ва ње го ва тај ност, 
обез бе ђу је ње го ву за шти ту и ко ри сти га у скла ду са сво јим на ци-
о нал ним за ко но дав ством. Овај по да так не мо же да бу де от кри вен 
или пре нет тре ћој стра ни (др жа ви) без прет ход не пи са не са гла сно-
сти Стра не ко ја је пре не ла тај по да так.

На чин раз ме не, усло ви и ме ре за шти те по да та ка ко ји пред ста-
вља ју др жав ну тај ну Стра на, то ком ре а ли за ци је и по пре стан ку ва же-
ња овог спо ра зу ма,  уре ђу је се по себ ним спо ра зу мом из ме ђу Стра на.

При ступ пред став ни ка Стра на вој ним објек ти ма и вој но ин ду-
стриј ским објек ти ма др жа ва Стра на, вр ши се на на чин од ре ђен на-
ци о нал ним за ко но дав ством др жа ве Стра не при је ма.

Члан 7.
Стра не су са гла сне да ро ба вој не на ме не, ко ја се сти че, ко ри-

сти или пре да је то ком би ла те рал не вој но-тех нич ке са рад ње, мо же 
да пред ста вља и/или са др жи ин те лек ту ал ну сво ји ну, пра ва на ко ју 
при па да ју др жа ва ма Стра на и/или уче сни ци ма уго во ра. 

Стра не обез бе ђу ју за шти ту прет ход не ин те лек ту ал не сво ји не 
и/или ин те лек ту ал не сво ји не ко ја је сте че на то ком ре а ли за ци је овог 
спо ра зу ма, и пред у зи ма ју ме ре спре ча ва ња и/или су зби ја ња ко ри-
шће ња те ин те лек ту ал не сво ји не, ко је ни је пред ви ђе но уго во ри ма, у 
скла ду са за ко но дав ством др жа ва Стра на и ме ђу на род ним уго во ри-
ма, чи је су уче сни це Ре пу бли ка Ср би ја и Ру ска Фе де ра ци ја.

На чин ко ри шће ња, прав не за шти те и чу ва ња прет ход не ин те-
лек ту ал не сво ји не и/или ин те лек ту ал не сво ји не сте че не то ком ре а ли-
за ци је овог спо ра зу ма, као и рас по де ла пра ва Стра на на сте че ну ин-
те лек ту ал ну сво ји ну, пред мет су по себ ног спо ра зу ма из ме ђу Стра на.

Члан 8.
Стра на ко ја ис по ру чу је (пре да је) ро бу вој не на ме не у скла ду 

са овим спо ра зу мом, има пра во да оба вља кон тро лу на мен ског ко-
ри шће ња по је ди них вр ста та кве ро бе ко ју је она ис по ру чи ла (пре-
не ла) на осно ву овог спо ра зу ма. 

На чин оба вља ња та кве кон тро ле је пред мет по себ ног спо ра-
зу ма из ме ђу Стра на.

Члан 9.
Спор на пи та ња ко ја на ста ну из ме ђу Стра на у ту ма че њу и 

при ме ни овог спо ра зу ма и по себ них до го во ра у обла сти вој но–тех-
нич ке са рад ње, ре ша ва ју се пу тем кон сул та ци ја и пре го во ра из ме-
ђу овла шће них ор га на Стра на. 

Члан 10.
Овај спо ра зум мо же би ти из ме њен уз уза јам ну са гла сност 

Стра на, у пи са ној фор ми.

Из ме не Спо ра зу ма сту па ју на сна гу у скла ду са чла ном 12. 
овог спо ра зу ма.

Члан 11.
Да ном сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, пре ста је да ва жи 

Спо ра зум из ме ђу Са ве зне Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и 
Вла де Ру ске Фе де ра ци је о вој но-тех нич кој са рад њи, ко ји је пот пи-
сан у Мо скви, 3. де цем бра 1997. го ди не.

Члан 12.
Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег пи-

са ног оба ве ште ња, ко јим се Стра не ме ђу соб но оба ве шта ва ју, ди-
пло мат ским пу тем, о то ме да су ис пу ни ле уну тра шњу про це ду ру 
нео п ход ну за ње го во сту па ње на сна гу.

Овај спо ра зум се за кљу чу је на пет (5) го ди на и ауто мат ски 
се про ду жа ва на на ред не пе ри о де од пет (5) го ди на, осим уко ли ко 
јед на од Стра на не оба ве сти у пи са ном об ли ку дру гу Стра ну нај-
ка сни је шест ме се ци пре ис те ка по чет ног или би ло ког дру гог пе-
ри о да ва же ња овог спо ра зу ма, о на ме ри да рас ки не овај спо ра зум.

Пре ста нак ва же ња овог спо ра зу ма не ути че на из вр ша ва ње 
оба ве за из спо ра зу ма и уго во ра, ко ји су за кљу че ни у скла ду с овим 
спо ра зу мом то ком пе ри о да ње го вог ва же ња, осим у слу ча ју ако су 
се Стра не до го во ри ле на дру ги на чин.

У слу ча ју пре стан ка ва же ња овог спо ра зу ма, оба ве зе пред ви-
ђе не чл. 5–8 овог спо ра зу ма оста ју на сна зи.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 16. ок то бра 2014. го ди не, у по 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 прав ну сна гу.

За Вла ду 
Ре пу бли ке Ср би је

Бра ти слав Га шић, с.р.

За Вла ду 
Ру ске Фе де ра ци је

Алек сан дар Ва си ље вич Фо мин, с.р.

Члан 3.
Овај 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”.

62
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 Споразумa  
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке  

Бе ло ру си је о са рад њи у обла сти од бра не

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Бе ло ру си је о са рад њи у обла-
сти од бра не, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
на седници Деветог ванредног заседања у 2015. години, 19. јуна 
2015. године.

ПР број 77
У Бе о гра ду, 22. јуна 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 Споразумa из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Бе ло ру си је о са рад њи  

у обла сти од бра не

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 Бе ло ру си је о са рад њи у обла сти од бра не, ко ји 
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је пот пи сан у Мин ску, 10. но вем бра 2014. го ди не, у ори ги на лу на 
срп ском, ру ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп 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 БЕ ЛО РУ СИ ЈЕ О СА РАД ЊИ  

У ОБЛА СТИ ОД БРА НЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Бе ло ру си је (у да-
љем тек сту: „Стра не”), 

У же љи да до при не су ми ру и без бед но сти у све ту,
На гла ша ва ју ћи по тре бу за све о бу хват ном са рад њом ја ча њем 

по ве ре ња,
Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
Циљ овог спо ра зу ма је да се уна пре ди са рад ња из ме ђу Стра-

на у обла сти од бра не, у окви ру њи хо вих над ле жно сти и у скла ду 
са њи хо вим на ци о нал ним за ко но дав ством и пре у зе тим ме ђу на род-
ним оба ве за ма.

Члан 2.
Са рад ња из ме ђу Стра на на осно ву овог спо ра зу ма за сни ва се 

на прин ци пи ма јед на ко сти и за јед нич ких ин те ре са и не ће ути ца ти 
на пра ва и оба ве зе Стра на ко је про из и ла зе из ме ђу на род них спо-
ра зу ма ко је су пот пи са ле би ло по је ди нач но или за јед но са дру гим 
др жа ва ма или ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 

Са рад ња из ме ђу Стра на на осно ву овог спо ра зу ма нeће се 
спро во ди ти на ште ту ни јед не др жа ве. 

Члан 3.
Тер ми ни ко ји се ко ри сте у овом спо ра зу му има ју сле де ће зна-

че ње:
1. Стра на по ши ља лац је Стра на ко ја ша ље осо бље, сред ства и 

опре му на те ри то ри ју др жа ве Стра не при ма о ца;
2. Стра на при ма лац је Стра на на те ри то ри ји чи је др жа ве се 

на ла зе осо бље, сред ства и опре ма Стра не по ши ља о ца;
3. Осо бље под ра зу ме ва вој на и ци вил на ли ца на слу жби у ин-

сти ту ци ја ма и ор га ни ма Стра на.

Члан 4.
Над ле жни ор га ни за спро во ђе ње овог спо ра зу ма су Ми ни-

стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ство од бра не Ре-
пу бли ке Бе ло ру си је.

Члан 5.
Стра не оства ру ју са рад њу у сле де ћим обла сти ма:
1. вој но е ко ном ска са рад ња;
2. вој но на уч на са рад ња;
3. вој но шко ло ва ње и обу ка;
4. за ко но дав ство у обла сти од бра не;
5. вој на ме ди ци на;
6. ми ров не опе ра ци је;
7. за шти та жи вот не сре ди не у окви ру вој них по тре ба и
8. дру ге обла сти од за јед нич ког ин те ре са, о ко ји ма се Стра не 

или њи хо ви над ле жни ор га ни до го во ре.

Члан 6.
Са рад ња из ме ђу Стра на оства ру је се у скла ду са на ци о нал-

ним за ко но дав ством Стра на кроз:
1. зва нич не по се те;
2. рад не са стан ке;
3. раз ме ну ис ку ста ва и кон сул та ци је;
4. уче шће на ве жба ма;
5. уче шће на кон фе рен ци ја ма, сим по зи ју ми ма и се ми на ри ма;

6. раз ме ну по треб них ин фор ма ци ја и до ку ме на та;
7. ис тра жи вач ке про јек те од обо стра ног ин те ре са и
8. дру ге об ли ке са рад ње о ко ји ма се Стра не или њи хо ви над-

ле жни ор га ни до го во ре.

Члан 7.
За по тре бе спро во ђе ња овог спо ра зу ма као и раз ви ја ња са рад-

ње у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са, над ле жни ор га ни Стра на 
мо гу да за кљу че по себ не уго во ре у по гле ду по је ди нач них про је ка-
та и ак тив но сти. Та кви по себ ни уго во ри не ће са др жа ти но ва пра ва 
и оба ве зе Стра на.

По себ ни уго во ри из ста ва 1. овог чла на, за кљу чу ју се у скла-
ду са овим спо ра зу мом и не чи не ње гов са став ни део.

Члан 8.
У свр ху спро во ђе ња од ре да ба овог спо ра зу ма, над ле жни ор-

га ни Стра на из ра ђу ју го ди шњи план би ла те рал не са рад ње.

Члан 9.
Стра не обез бе ђу ју за шти ту по да та ка ко ји се раз ме не у окви ру 

са рад ње у обла сти од бра не, са гла сно њи хо вом на ци о нал ном за ко-
но дав ству.

Уко ли ко јед на Стра на усту па тре ћој стра ни по дат ке ко је је до-
би ла у окви ру са рад ње са гла сно овом спо ра зу му, усту па ње се вр-
ши на кон до би ја ња пи са не са гла сно сти дру ге Стра не. 

Стра не су са гла сне да пи та ња раз ме не и за шти те тај них по да-
та ка бу ду пред мет по себ них уго во ра.

Члан 10.
Стра не и/или њи хо ви над ле жни ор га ни, по прин ци пу ре ци-

про ци те та, сно се све тро шко ве у ве зи са ре а ли за ци јом ак тив но сти 
са гла сно овом спо ра зу му, као и ак тив но сти на осно ву по себ них 
уго во ра и го ди шњих пла но ва.

Стра на по ши ља лац сно си тро шко ве тран спор та за сво ју де-
ле га ци ју на за јед нич ки до го во ре но ме сто на те ри то ри ји др жа ве 
Стра не при ма о ца и обр ну то. Стра на при ма лац сно си све тро шко ве 
тран спор та за де ле га ци ју Стра не по ши ља о ца на сво јој те ри то ри ји, 
као и тро шко ве њи хо вог сме шта ја и ис хра не.

Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, Стра не и/или њи-
хо ви над ле жни ор га ни мо гу да се до го во ре о дру га чи јој по де ли 
трошк овa за кон крет не ак тив но сти.

Члан 11.
Стра на при ма лац, у слу ча ју по тре бе, пру жа без на кна де, хит-

ну ме ди цин ску и сто ма то ло шку за шти ту осо бљу Стра не по ши ља о-
ца у вој ним ме ди цин ским уста но ва ма док бо ра ви на ње ној те ри то-
ри ји у ци љу ре а ли за ци је овог спо ра зу ма.

Члан 12.
Ако се то ком ре а ли за ци је ак тив но сти на осно ву овог спо ра зу-

ма на не се би ло ка ква ште та имо ви ни Стра на или до ђе до по вре де 
или смр ти осо бља Стра на, сва ка од Стра на сно си тро шко ве ште те 
на не те ње ној имо ви ни, по вре де или смр ти ко ји су се де си ли осо-
бљу. Уко ли ко је до по вре де до шло на мер но или услед грубe не па-
жње, Стра на чи је су осо бље или имо ви на на не ли ште ту, иза зва ли 
по вре ду или смрт, сно си тро шко ве на кна де ште те дру гој Стра ни.

Члан 13.
Док бо ра ви на те ри то ри ји др жа ве Стра не при ма о ца, осо бље 

Стра не по ши ља о ца оба ве зно је да по шту је за ко не, про це ду ре, про-
пи се и оби ча је др жа ве Стра не при ма о ца.

Док бо ра ви на те ри то ри ји др жа ве Стра не при ма о ца, осо бље 
Стра не по ши ља о ца ди сци плин ски је од го вор но свом прет по ста-
вље ном ста ре ши ни, од но сно вој ном иза сла ни ку на те ри то ри ји др-
жа ве Стра не при ма о ца. Прет по ста вље ни ста ре ши на, од но сно вој-
ни иза сла ник на те ри то ри ји др жа ве Стра не при ма о ца има пра во да 
пред у зи ма ди сци плин ске ме ре про тив свог осо бља на од го ва ра ју-
ћи на чин, у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством.

Члан 14.
Сва ки спор ко ји евен ту ал но на ста не при ли ком ту ма че ња или 

спро во ђе ња овог спо ра зу ма, стра не и/или њи хо ви над ле жни ор га-
ни ре ша ва ће ис кљу чи во кон сул та ци ја ма и пре го во ри ма. 
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Члан 15.
Стра не мо гу да из ме не и до пу не овај спо ра зум у би ло ко је 

вре ме, за јед нич ком пи са ном са гла сно шћу, по себ ним уго во ри ма 
ко ји ће се сма тра ти са став ним де лом овог спо ра зу ма. Усво је не из-
ме не и до пу не сту па ју на сна гу у скла ду са чла ном 16. овог спо-
ра зу ма. 

Члан 16.
Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег оба-

ве ште ња ко јим се Стра не ме ђу соб но оба ве шта ва ју да су, у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством, ис пу ни ле све усло ве нео п ход не 
за сту па ње на сна гу Спо ра зу ма.

Спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе ни пе ри од.
Сва ка од Стра на мо же да от ка же овај спо ра зум пи са ним оба-

ве ште њем дру гој Стра ни. Спо ра зум пре ста је да ва жи шест (6) ме-
се ци на кон сла ња та квог пи са ног оба ве ште ња.

Пре ста нак ва же ња Спо ра зу ма не ће ути ца ти ни на јед ну од 
оба ве за ко је зах те ва спро во ђе ње за јед нич ких про гра ма, про је ка та 
и дру гих ак тив но сти за по че тих у вре ме док је Спо ра зум на сна зи, 
осим уко ли ко се Стра не и/или њи хо ви над ле жни ор га ни дру га чи је 
не до го во ре.

У слу ча ју пре стан ка ва же ња овог спо ра зу ма, по себ ни уго во-
ри из чла на 7. овог спо ра зу ма, оста ју на сна зи до њи хо вог ис пу ње-
ња, од но сно ис те ка пе ри о да ва жно сти, осим уко ли ко тим уго во ри-
ма ни је дру га чи је од ре ђе но.

Пот пи са но у Мин ску, да на 10. но вем бра 2014. го ди не, у по 
два исто вет на при мер ка, сва ки на срп ском, ру ском и ен гле ском је-
зи ку, при че му су све вер зи је под јед на ко ве ро до стој не. У слу ча ју 
раз ли чи тог ту ма че ња од ре да ба овог спо ра зу ма, ме ро да ван је текст 
на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду 
Ре пу бли ке Ср би је

Бра ти слав Га шић, с.р.
ми ни стар од бра не

За Вла ду 
Ре пу бли ке Бе ло ру си је

Ју риј Жа до бин, с.р.
ми ни стар од бра не

Члан 3.
Овај 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”.

63
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 Уго во ра  
о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра  

(Про грам мо дер ни за ци је шко ла) из ме ђу Ре пу бли ке  
Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра о из ме на ма и 
до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра (Про грам мо дер ни за ци је шко ла) 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Деветог 
ванредног заседања у 2015. години, 19. јуна 2015. године.

ПР број 78
У Бе о гра ду, 22. јуна 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 Уго во ра о из ме на ма и до пу на ма  
Фи нан сиј ског уго во ра (Про грам мо дер ни за ци је  

шко ла) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске  
ин ве сти ци о не бан ке

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског 

уго во ра (Про грам мо дер ни за ци је шко ла), пот пи са ног 8. ју на 2010. 
го ди не у Бе о гра ду, из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти-
ци о не бан ке, пот пи сан 18. мар та 2015. го ди не у Лук сем бур гу и 27. 
мар та 2015. го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из чла на 1. овог за ко на, у ори ги на лу на ен гле-

ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

FI N° 25.610 (RS)
Se ra pis N° 2009-0284

SCHOOL MO DER NI SA TION PRO GRAM ME

Amend ment Agre e ment

in re la tion to

the Fi nan ce Con tract sig ned on

8 Ju ne 2010

betweenthe

Re pu blic of Ser bia

andthе

Euro pean In vest ment Bank

Lu xem bo urg, 18 March 2015

Bel gra de, 27 March 2015
THIS AGRE E MENT IS MA DE BET WE EN:
(1) the Re pu blic of Ser bia (the “Bor ro wer”); and
(2) the Euro pean In vest ment Bank (the “Bank”),
to get her re fer red to as the “Par ti es”.
BAC KGRO UND
(A) The Par ti es ha ve en te red in to the fi nan ce con tract da ted 8 Ju-

ne 2010 (the “Fi nan ce Con tract”).
(B) Furt her to the Bor ro wer’s re qu est da ted 14 Oc to ber 2014, the 

Par ti es ha ve agreed to en ter in to this Amend ment Agre e ment (he re i naf-
ter, the “Amend ment Agre e ment”) for the pur po se of amen ding cer-
tain terms of the Fi nan ce Con tract.

IT IS AGREED as fol lows:
1. In ter pre ta tion
De fi ni ti ons
Un less a con trary in di ca tion ap pe ars, ca pi ta li sed terms de fi ned in 

the Fi nan ce Con tract ha ve the sa me me a ning when used in this Amend-
ment Agre e ment.

2. Amend ments
The Fi nan ce Con tract is he reby amen ded as set out be low.
2.1 In the list of de fi ni ti ons, the de fi ni tion Fi nal Ava i la bi lity Da te 

shall be amen ded to read as fol lows:
<<“Fi nal Ava i la bi lity Da te” me ans 31 De cem ber 2016.>>
2.2 In Sche du le A (A.1. - Tec hni cal De scrip tion), the pa ra graph 

en ti tled “Ca len dar” shall be amen ded to read as fol lows:
<<The to tal in vest ment pro ject co vers the six-year pe riod 2010-

2016. Com po nent 1 is ex pec ted to be com ple ted by De cem ber 31, 
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2015. Com po nent 2 and Com po nent 3 will be im ple men ted bet we en 
2012 and De cem ber 31, 2016. >>

2.3 In the Ta ble (List of Scho ols in clu ded in Com po nent 1) of 
Sche du le A, the Im ple men ta tion Pe riod in re la tion to ele men tary school 
“Voj vo da Ste pa” and ele men tary school “Ljup ce Ni ko lic” shall be 
amen ded as fol lows:

Ta ble: List of Scho ols in clu ded in Com po nent 1

School Mu ni ci pa lity
Im ple men ta tion Pe riod Esti ma ted 

bu il ding 
area

Esti ma ted 
Plot Si zeStart date Completion 

date
Elementary 

„Vojvoda Stepa“
Belgrade – 
Kumodraz III Q 2014 IV Q 2015 1,600 17,500

Elementary 
„Ljupce Nikolic“ Aleksinac II Q 2012 IV Q 2015 3,000 5,000

3. CON TI NU ING OBLI GA TI ONS
The pro vi si ons of the Fi nan ce Con tract shall, sa ve as amen ded by 

this Amend ment Agre e ment, con ti nue in full for ce and ef fect.
4. Go ver ning law AND JU RIS DIC TION
4.1 Go ver ning Law
This Amend ment Agre e ment and any non-con trac tual obli ga ti ons 

ari sing out of or in con nec tion with it shall be go ver ned by the laws of 
the Grand Duchy of Lu xem bo urg.

4.2 Ju ris dic tion
The Par ti es he reby sub mit to the ju ris dic tion of the Co urt of Ju sti-

ce of the Euro pean Union.
5. EN TRY IN TO FOR CE
This Amend ment Agre e ment shall en ter in to for ce upon con fir-

ma tion by the Bank to the Bor ro wer in wri ting (in clu ding via elec tro nic 
mail) that the Bank has re ce i ved a cer ti fied copy of the Of fi cial Ga zet-
te of the Re pu blic of Ser bia pu blis hing the law on ra ti fi ca tion of this 
Amend ment Agre e ment by the Par li a ment of the Re pu blic of Ser bia.

This Amend ment Agre e ment has been en te red in to in fo ur (4) ori-
gi nals in the En glish lan gu a ge, each pa ge ha ving been ini ti a led by Mr. 
Bran ko Dr če lić, di rec tor of Pu blic Debt Ad mi ni stra tion – Mi ni stry of 
Fi nan ce, on be half of the Re pu blic of Ser bia, re pre sen ted by the Mi-
ni stry of Fi nan ce, and by Mr. Ales san dro Cag na to, Le gal Co un sel, on 
be half of the Bank.

Sig ned for and on be half of the
THE RE PU BLIC OF SER BIA

the Mi ni ster of Fi nan ce

Du šan VU JO VIĆ

this 27th day of March 2015, 
in Bel gra de

Sig ned for and on be half of
EURO PEAN IN VEST MENT 

BANK

the Head of Di vi sion
Mas si mo NO VO 

the Head of Di vi sion
Jean-Marc MAR TIN 

this 18th day of March 2015, 
in Lu xem bo urg

ФИ Н° 25.610 (РС)
Се ра пис Н° 2009-0284

ПРО ГРАМ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ ШКО ЛА

Уго вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра
пот пи са ног 8. ју на 2010. го ди не 

из ме ђу
Ре пу бли ке Ср би је 

и
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке

Лук сем бург, 18. март 2015. го ди не
Бе о град, 27. март 2015. годинe

ОВАЈ УГО ВОР СЕ ЗА КЉУ ЧУ ЈЕ ИЗ МЕ ЂУ:
(1) Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: „Зај мо при мац”); и

(2) Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (у да љем тек сту: „Бан ка”),
за јед но у да љем тек сту: „Уго вор не стра не”.
ИСТО РИ ЈАТ
(А) Уго вор не стра не су за кљу чи ле Фи нан сиј ски уго вор 8. ју-

на 2010. го ди не (у да љем тек сту: „Фи нан сиј ски уго вор”).
(Б) По во дом зах те ва од стра не Зај мо прим ца од 14. ок то бра 

2014. го ди не, Уго вор не стра не су се до го во ри ле да за кљу че Уго-
вор о из ме на ма и до пу на ма Фи нан сиј ског уго во ра (у да љем тек сту: 
„Уго вор о из ме на ма и до пу на ма”) у ци љу из ме не и до пу не од ре ђе-
них од ре да ба Фи нан сиј ског уго во ра. 

ДО ГО ВО РЕ НО ЈЕ ка ко сле ди:
1. ТУ МА ЧЕ ЊЕ
Де фи ни ци је
Уко ли ко ни је на го ве ште но дру га чи је, тер ми ни ко ји су ис пи-

са ни бол до ва ним сло ви ма у овом уго во ру о из ме на ма и до пу на ма 
има ју исто зна че ње ко је им је до де ље но у Фи нан сиј ском уго во ру.

2. ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ФИ НАН СИЈ СКОГ УГО ВО РА
Фи нан сиј ски уго вор ме ња се на на чин утвр ђен у тек сту ис-

под.
2.1 У ли сти де фи ни ци ја, де фи ни ци ја Крај њи да тум рас по ло-

жи во сти би ће из ме њен та ко да гла си:
„Крај њи да тум рас по ло жи во сти” зна чи 31. де цем бар 2016.
2.2 У При ло гу А (А.1. – Тех нич ки опис), став под на зи вом 

„Ка лен да р” би ће из ме њен та ко да гла си:
„Уку пан ин ве сти ци о ни про је кат по кри ва ше сто го ди шњи пе-

ри од од 2010. до 2016. го ди не. Оче ку је се да Ком по нен та 1 бу де за-
вр ше на до 31. де цем бра 2015. го ди не. Ком по нен та 2 и Ком по нен та 
3 ће би ти им пле мен ти ра на из ме ђу 2012. и 31. де цем бра 2016. го-
ди не.”

2.3 У Та бе ли (Спи сак шко ла укљу че них у Ком по нен ту 1) у 
При ло гу А, пе ри од им пле мен та ци је у ве зи са основ ном шко лом 
„Вој во да Сте па” и основ ном шко лом „Љуп че Ни ко ли ћ” би ће из ме-
ње ни та ко да гла се:

ТА БЕ ЛА: Ли ста шко ла укљу че них у Ком по нен ту 1

Шко ла Оп шти на

Пе ри од
имплементације Про це ње на 

по вр ши на 
објек та

Про це ње на 
ве ли чи на 
пар це леПочетак  

реализације
Датум  

завршетка
Основна 

школа 
„Војвода 
Степа”

Београд – 
Кумодраж

III квартал 
2014

IV квартал
2015 1.600 m² 17.500 m²

Основна 
школа 

„Љупче 
Николић”

Алексинац II квартал
2012

IV квартал
2015 3.000 m² 5.000 m²

3. ТРАЈ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ
Од ред бе Фи нан сиј ског уго во ра, за јед но са из ме на ма и до пу-

на ма на чи ње ним овим уго во ром о из ме на ма и до пу на ма, на ста ви ће 
да се при ме њу ју у пот пу но сти.

4. МЕ РО ДАВ НО ПРА ВО И СУД СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ
4.1 Ме ро дав но пра во
Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма и све не у го вор не оба ве зе, 

про ис те кле или ко је су у ве зи са уго во ром о из ме на ма и до пу на ма, 
упра вља ће се пре ма за ко ни ма Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бур га.

4.2 Над ле жност
Уго вор не стра не овим пу тем при хва та ју над ле жност Су да 

прав де Европ ске уни је.
5. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ
Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма сту па на сна гу на кон по-

твр де од стра не Бан ке Зај мо прим цу у пи сме ној фор ми (укљу чу ју-
ћи и пу тем елек трон ске по ште) да је Бан ка при ми ла ове ре ну ко-
пи ју „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је” у ко ме је об ја вљен 
за кон о ра ти фи ка ци ји овог уго во ра о из ме на ма и до пу на ма од стра-
не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

Овај уго вор о из ме на ма и до пу на ма са чи њен је у 4 (че ти-
ри) ори ги нал на при мер ка на ен гле ском је зи ку, сва ка стра на овог 
уго во ра о из ме на ма и до пу на ма па ра фи ра на је од стра не г-ди на 
Бран ка Др че ли ћа, ди рек то ра Упра ве за јав ни дуг – Ми ни стар ство 
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фи нан си ја, у име Ре пу бли ке Ср би је, ко ју за сту па Ми ни стар ство 
фи нан си ја, и г-ди на Ales san dro CAG NA TO, прав ног заступникa у 
име Бан ке.

Пот пи са но за и у име
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
Министар финансија
Ду шан Ву јо вић, с.р.

У Београду, 27. марта 2015. 
године

Пот пи са но за и у име
ЕВРОП СКЕ  

ИН ВЕ СТИ ЦИ О НЕ БАН КЕ
Шеф одељења 

Do mi ni que Co ur bin, с.р.
Шеф одељења

Mas si mo No vo, с.р.

У Луксембургу, 18. марта 2015. 
године

Члан 3.
Овај 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 ВА
64

AGRE E MENT

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

in the Union pro gram me Fi sca lis 2020

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 one part, and
THE RE PU BLIC OF SER BIA,
of the ot her part,
Whe re as:
(1) A Fra me work Agre e ment has been con clu ded on 2 Ju ne 2005 

bet we en the Euro pean Com mu nity and Ser bia and Mon te ne gro, which 
esta blis hes 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 mes1.

(2) A Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment has been con clu ded 
on 22 July 2013 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 part2. Ar-
tic le 132 of the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment pro vi des that 
the spe ci fic terms and con di ti ons, in clu ding fi nan cial con tri bu tion, with 
re gard to the par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in each par ti cu lar 
pro gram me will be de ter mi ned by the Com mis sion and Ser bia.

(3) Un der Ar tic le 1 (2) of the Fra me work Agre e ment, the Re pu-
blic of Ser bia is al lo wed to par ti ci pa te in Union Pro gram mes esta blis-
hed or re ne wed af ter the en try in to for ce of the Fra me work Agre e ment 
and which con tain an ope ning cla u se for the par ti ci pa tion of the Re pu-
blic of Ser bia.

(4) The Fi sca lis 2020 pro gram me was esta blis hed by Re gu la tion 
(EU) No 1286/2013 of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cit3.

(5) Un der po int (a) of Ar tic le 3 (2) of Re gu la tion No 1286/2013, 
the Fi sca lis 2020 pro gram me 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 be ne fi ting from 
a pre-ac ces sion stra tegy, 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.
–––––––––––––––
1 OJ L 192,22.07.2005, p. 29
2 Co un cil and Com mis sion De ci sion of 22 July 2013 on the con clu sion of the 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 (OJ L 
278,18.10.2013, p. 14)

3 OJ L 347, 20.12.2013, p. 25

(6) The Re pu blic of Ser bia has ex pres sed its wish to par ti ci pa te in 
the Fi sca lis 2020 pro gram me and has ne go ti a ted with the Com mis sion 
an agre e ment on the spe ci fic con di ti ons, in clu ding the fi nan cial con tri-
bu tion, for its par ti ci pa tion in the pro gram me,

HA VE AGREED AS FOL LOWS:

AR TIC LE 1

Pro gram me

The Re pu blic of Ser bia shall par ti ci pa te in the Fi sca lis 2020 pro-
gram me (“the pro gram me”),

(a) in ac cor dan ce with the con di ti ons laid down in Ar tic le 132 
of the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment con clu ded on 22 July 
2013 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, on the ge ne-
ral prin ci ples for the par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in Com mu-
nity Pro gram mes, and

(b) un der the con di ti ons of Ar tic les 2–4 of this Agre e ment.

AR TIC LE 2

Con di ti ons of par ti ci pa tion in the pro gram me

(1) The Re pu blic of Ser bia shall par ti ci pa te in the pro gram me’s 
ac ti vi ti es in con for mity with the ob jec ti ves, cri te ria, pro ce du res and de-
a dli nes spe ci fied in Re gu la tion (EU) No 1286/2013 of the Euro pean 
Par li a ment and of the Co un cil.

(2) The Re pu blic of Ser bia shall par ti ci pa te in the ac ti vi ti es of the 
pro gram me ac cor ding to the fol lo wing con di ti ons and ti me ta ble:

(a) Par ti ci pa tion in the ac ti vi ti es spe ci fied in po int (a) and (c) of 
Ar tic le 7 (1) of the Re gu la tion No 1286/2013, un less the na tu re or con-
tent of the ac ti vity pre vents par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia.

(b) Pro vi ded that the re le vant le gal re qu i re ments are in pla ce, par-
ti ci pa tion in the Euro pean in for ma tion systems bu il ding ac ti vi ti es as 
spe ci fied in po int (b) of Ar tic le 7 (1) of the Re gu la tion No 1286/2013. 
The par ti ci pa tion in the ac ti vi ti es shall be gin on a da te agreed by both 
par ti es at the pro gram me ma na ge ment le vel.

(3) The con di ti ons for the sub mis sion, as ses sment and se lec tion 
of ap pli ca ti ons and for im ple men ta tion of ac ti ons by eli gi ble in sti tu ti-
ons, or ga ni sa ti ons and in di vi du als of the Re pu blic of Ser bia shall be the 
sa me as tho se for 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.

(4) The Re pu blic of 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.

(5) The fi nan cial con tri bu tion of the Re pu blic of Ser bia shall each 
year be ad ded to the amo unt in the Ge ne ral Bud get of the Euro pean 
Union which is ear mar ked for com mit ment ap pro pri a ti ons to me et the 
fi nan cial obli ga ti ons furt her to dif fe rent 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.

(6) 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 on the fi nan cial con tri bu tion of the Re pu blic of Ser bia 
are set out in An nex 1.

The ru les on fi nan cial con trol, re co very and ot her an ti fraud me a-
su res are set out in An nex n.

AR TIC LE 4

Re por ting and eva lu a tion

The Com mis sion in part ner ship with the Re pu blic of Ser bia shall 
con ti nu o usly mo ni tor the par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in the 
pro gram me. This pro vi sion do es not af fect the re spon si bi li ti es of the 
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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 Re pu blic of Ser bia shall 
sub mit to the Com mis sion re le vant re ports and ta ke part in ot her spe ci-
fic ac ti vi ti es set up by the Euro pean Union in that con text.

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. If 
the Euro pean Union ex tends its du ra tion wit ho ut any sub stan tial chan ge 
wit hin the pro gram me, this Agre e ment shall al so be ex ten ded cor re spon-
dingly and auto ma ti cally, un less a Party de no un ces it wit hin one month 
fol lo wing the en try in to for ce of a le gal act ex ten ding the pro gram me.

Af ter the ter mi na tion of the Agre e ment, the fol lo wing shall con-
ti nue:

(a) Pro jects and ac ti vi ti es in pro gress at the ti me of ter mi na tion 
un til the ir com ple tion un der the con di ti ons spe ci fied in this Agre e ment,

(b) the con trac tual ar ran ge ments ap pli ca ble to the se pro jects and 
ac ti vi ti es and

(c) 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 that the Re pu blic 

of Ser bia no ti fi es the Com mis sion that its in ter nal le gal re qu i re ments 
for the en try in to for ce of this Agre e ment ha ve been ful fil led.

This Agre e ment shall apply from 1 Ja nu ary 2015.

Do ne at Bel gra de 
on 10 Ju ne, 2015

For the Republic of Serbia,
Du san Vu jo vić

Mi ni ster of Fi nan ces
of the Re pu blic of Ser bia

Do ne at Brus sels  
on 12 November 2014 
For the Co mi mi sion

on be half of the Eupe oan Union,
He inz Zo u rek

Di rec tor-Ge ne ral
for Ta xa ti on and Cu stoms Union

AN NEX I TO THE AGRE E MENT

Ru les on the fi nan cial con tri bu tion of the Re pu blic of Ser bia 
to Fi sca lis 2020

1. The fi nan cial con tri bu tion that the Re pu blic of Ser bia shall pay 
to the Ge ne ral Bud get of the Euro pean Union shall be the fol lo wing:

a) For ac ti vi ti es re fer red to in po int (a) of Ar tic le 2 (2) of this 
Agre e ment, the fol lo wing amo unts:

EUR 70,000 for the year 2015,
EUR 75,000 for the year 2016,
EUR 80,000 for the year 2017,
EUR 85,000 for the year 2018,
EUR 90,000 for the year 2019,
EUR 95,000 for the year 2020,
b) For ac ti vi ti es re fer red to in po int (b) of Ar tic le 2 (2) of this Agre e-

ment, an an nual amo unt of EUR 120.000, as from the year du ring which the 
Re pu blic of Ser bia uses CCN/CSI4 for the pur po se of the re la ted ac ti vi ti es.

2. The con tri bu tion of the Re pu blic of Ser bia shall co ver costs 
re la ted to

a) the par ti ci pa tion of of fi ci als of the tax ad mi ni stra tion of the Re-
pu blic of Ser bia in the ac ti vi ti es of the pro gram me un der po int (a) of 
Ar tic le 2 (2) of this Agre e ment;

b) the par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in the ac ti vi ti es un-
der po int (b) of Ar tic le 2 (2) of this agre e ment.

3. The Com mis sion shall re im bur se tra vel costs and sub si sten ce 
costs in cur red by re pre sen ta ti ves and ex perts of the Re pu blic of Ser bia 
when ta king part as ob ser vers:

– in the com mit tee re fer red to in Ar tic le 15 of the Re gu la tion 
adop ting the pro gram me or

– bin ot her me e tings re la ted to the im ple men ta tion of the pro-
gram me
–––––––––––––––
4 CCN/CSI: “Com mon com mu ni ca ti ons net work/com mon systems in ter fa ce”, as men ti-

o ned in An nex of the Re gu la tion No 1286/2013

The re im bur se ment shall be un der the sa me con di ti ons and in ac-
cor dan ce with the pro ce du res in for ce for re pre sen ta ti ves of the Mem-
ber Sta tes of the Euro pean Union.

4. The 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 20125 on the fi nan cial ru-
les ap pli ca ble to the ge ne ral bud get the Union shall apply to the ma na-
ge ment of the con tri bu tion of the Re pu blic 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 the Re-
pu blic of Ser bia a call for funds cor re spon ding to its fi nan cial con tri-
bu tion.

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. The Re pu blic of Ser bia shall pay its fi nan cial con tri bu tion no 
la ter than three months af ter the da te of the call in ac cor dan ce with the 
call for funds re qu est. The Re pu blic of Ser bia shall pay de fa ult in te rest 
on the out stan ding amo unt from the due da te in ca se of de lay in the 
payment of the con tri bu tion. 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 and

– in cre a sed by 3.5 per cen ta ge po ints.
The par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in the pro gram me for 

the re le vant year shall be su spen ded if the Re pu blic of Ser bia do es not 
pay wit hin 20 wor king days af ter the Com mis sion has sent a for mal let-
ter of re min der and in ca se the de lay in the payment risks je o par di sing 
sig ni fi cantly the im ple men ta tion and ma na ge ment of the pro gram me.

AN NEX II TO THE AGRE E MENT

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 grants con clu ded with 
con trac tors and be ne fi ci a ri es esta blis hed in the Re pu blic of Ser bia shall 
pro vi de that:

– 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

– 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 of the ir con trac tors and sub-
con trac tors

– by Com mis sion agents or by ot her per sons man da ted by the 
Com mis sion.

2. Com mis sion agents and ot her per sons man da ted by the Com-
mis sion shall ha ve ac cess to si tes, works and do cu ments and to all the 
in for ma tion re qu i red, in clu ding in elec tro nic form, in or der to ca rry out 
audits. 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. The Com mis sion/OLAF (the Euro pean An ti-Fraud Of fi ce) 
shall be aut ho ri sed to ca rry out on-the-spot checks and in spec ti ons on 
the ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia, in ac cor dan ce with the pro ce du-
ral pro vi si ons of Co un cil Re gu la tion (Eura tom, EC) No 2185/96 of 11 
No vem ber 1996.

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 aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia de-
sig na ted by the aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia, The se aut ho ri ti es 
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 help if ne e ded. 

If the aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia so wish, the on-the-
spot checks and in spec ti ons may be car ried out jo intly with them.
–––––––––––––––
5 OJ L 298,26.10.2012, p. 1



Страна 8 – Број 12 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 22. јун 2015.

If the par ti ci pants in the pro gram mes re sist an on-the-spot check 
or in spec tion, the aut ho ri ti es of the Re pu blic 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 the 
ne ces sary as si stan ce in or der to al low them to ca rry out the ir duty.

The Com mis sion/OLAF shall re port any fact or su spi cion of an 
ir re gu la rity no ted du ring on-the-spot checks or in spec ti ons as soon as 
pos si ble to the aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia. The Com mis sion/
OLAF shall in any event in form tho se aut ho ri ti es 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 im ple men ta tion of this An nex, the com pe tent aut ho ri ti-

es of the Re pu blic of Ser bia and Euro pean Union aut ho ri ti es shall re gu-
larly ex chan ge in for ma tion and con sult each ot her if re qu e sted by one 
of the Par ti es.

2. The aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia shall in form the Com-
mis sion im me di a tely of any fact or su spi cion of an ir re gu la rity re la ted 
to 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 un der this Agre e-
ment.

III. Ad mi ni stra ti ve me a su res and pe nal ti es
The Com mis sion may im po se ad mi ni stra ti ve me a su res and pe nal-

ti es 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, wit ho ut af fec ting the ap pli ca tion of 
cri mi nal law of the Re pu blic of Ser bia.

IV. Re co very
The Com mis sion may ta ke a de ci sion im po sing a pe cu ni ary obli-

ga tion on per sons ot her than Sta tes. The se de ci si ons shall be en for ce a-
ble in ac cor dan ce with the ru les of ci vil pro ce du re in for ce in the Sta te 
in the ter ri tory of which the en for ce ment is car ried out. The Re pu blic 
of Ser bia shall in form the Com mis sion of the na ti o nal aut ho rity which 
it de sig na ted for the pur po se of en for ce ment. The Com mis sion shall 
re qu est the na ti o nal aut ho rity to ve rify the aut hen ti city of the de ci sion 
be fo re the en for ce ment or der is at tac hed to the de ci sion. Af ter com ple-
tion of the se for ma li ti es, the Com mis sion may en for ce its de ci sion in 
ac cor dan ce with the na ti o nal law, by brin ging the mat ter di rectly be fo re 
the de sig na ted 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 furt her to an ar bi tra-
tion cla u se in a con tract and an grant agre e ment un der this Agre e ment 
shall be en for ce a ble on the sa me terms.

V. Di rect com mu ni ca tion
The Com mis sion shall com mu ni ca te di rectly with the be ne fi ci-

a ri es and con trac tors in the Fi sca lis 2020 pro gram me, esta blis hed in 
the Re pu blic of Ser bia. They may sub mit di rectly to the Com mis sion 
all re le vant in for ma tion and do cu men ta tion which they are re qu i red to 
sub mit on the ba sis of the in stru ments re fer red to in this Agre e ment and 
of the con tracts and grant agre e ments con clu ded to im ple ment them.

СПО РА ЗУМ

из ме ђу Европ ске уни је и Ре пу бли ке Ср би је о уче шћу  
Ре пу бли ке Ср би је у про гра му Уни је „Фи ска лис 2020”

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

са јед не стра не, и 
РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈЕ,
са дру ге стра не, 
има ју ћи у ви ду:
(1) Оквир ни спо ра зум из ме ђу Европ ске за јед ни це и Ср би је и 

Цр не Го ре, за кљу чен 2. ју на 2005. го ди не, ко јим се ус по ста вља ју 
оп шти прин ци пи уче шћа Ср би је и Цр не Го ре у про гра ми ма За јед-
ни це.1
–––––––––––––––
1 Службени лист ЕУ број L 192, 22.07. 2005, стр. 29.

(2) Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, за кљу чен 22. 
ју ла 2013. го ди не из ме ђу Европ ских за јед ни ца и ње них др жа ва 
чла ни ца, с јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не2. Члан 
132. Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу уре ђу је да Ко ми-
си ја и Ср би ја утвр ђу ју спе ци фич не усло ве и оба ве зе, укљу чу ју ћи 
фи нан сиј ски до при нос, у ве зи са уче шћем Ре пу бли ке Ср би је у сва-
ком од ре ђе ном про гра му.

(3) Сход но чла ну 1. став 2. Оквир ног спо ра зу ма, Ре пу бли ци 
Ср би ји је до зво ље но да уче ству је у ус по ста вље ним или об но вље-
ним про гра ми ма Уни је, на кон што Оквир ни спо ра зум сту пи на 
сна гу, а ко ји са др же увод ну кла у зу лу за уче шће Ре пу бли ке Ср би је.

(4) Про грам „Фи ска лис 2020” је ус по ста вљен Уред бом (ЕУ) 
бр: 1286/2013 Европ ског пар ла мен та и Са ве та3,

(5) Сход но чла ну 3. став 2. тач ка (а) Уред бе (ЕУ) бр: 
1286/2013, про грам „Фи ска лис 2020” је отво рен за уче шће зе ма ља 
ко је су про це су при сту па ња, зе ма ља кан ди да та и по тен ци јал них 
кан ди да та ко је су ко ри сни це пред при ступ не стра те ги је, у скла ду 
са од ред ба ма ко је тре ба утвр ди ти са овим зе мља ма, на кон ус по ста-
вља ња Оквир них спо ра зу ма ко јим се ре гу ли ше њи хо во уче шће у 
про гра ми ма Уни је.

(6) Ре пу бли ка Ср би ја је из ра зи ла же љу да уче ству је у Про гра-
му „Фи ска лис 2020” и во ди ла пре го во ре са Ко ми си јом о спо ра зу му 
ко јим се утвр ђу ју по себ ни усло ви, укљу чу ју ћи и фи нан сиј ски до-
при нос, у ве зи са сво јим уче шћем у Про гра му,

СА ГЛА СИ ЛЕ СУ СЕ О СЛЕ ДЕ ЋЕМ:

Члан 1. 

Про грам

Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у Про гра му „Фи ска лис 2020” (у 
да љем тек сту: Про грам),

(а) под усло ви ма утвр ђе ним у чла ну 132. Спо ра зу ма о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу за кљу че ним 22. ју ла 2013. го ди не из ме-
ђу Европ ских за јед ни ца и ње них др жа ва чла ни ца, с јед не стра не, 
и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не, о оп штим прин ци пи ма за уче-
шће Ре пу бли ке Ср би је у про гра ми ма За јед ни це, и

(б) под усло ви ма утвр ђе ним у чл. 2–4 овог спо ра зу ма.

Члан 2. 

Усло ви уче шћа у Про гра му

1. Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у ак тив но сти ма Про гра ма у 
скла ду са ци ље ви ма, кри те ри ју ми ма, про це ду ра ма и ро ко ви ма де-
фи ни са ним у Уред би (ЕУ) бр: 1286/2013 Европ ског пар ла мен та и 
Са ве та.

2. Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у ак тив но сти ма Про гра ма у 
скла ду са сле де ћим усло ви ма и ро ко ви ма:

a) Уче ство ва ње у ак тив но сти ма де фи ни са ним у чла ну 7. став 
1. тач ка ма (а) и (ц) Уред бе (ЕУ) бр: 1286/2013, осим ако при ро да 
или са др жај те ак тив но сти спре ча ва уче шће Ре пу бли ке Ср би је.

b) Под усло вом да су ус по ста вље ни ре ле вант ни прав ни зах те-
ви, уче ство ва ње у ак тив но сти ма из град ње европ ских ин фор ма ци о-
них си сте ма, де фи ни са них у чла ну 7. став 1. тач ка (б) Уред бе (ЕУ) 
бр: 1286/2013. Уче ство ва ње у ак тив но сти ма по чи ње оног да на ка-
да се о то ме до го во ре обе стра не на ни воу ру ко во ди о ца Про гра ма.

3. Усло ви за под но ше ње, про це ну и се лек ци ју при ја ва и спро-
во ђе ње ме ра од стра не ква ли фи ко ва них ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја 
и пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је, су исти као и за ква ли фи ко ва не 
ин сти ту ци је, ор га ни за ци је и пред став ни ке др жа ва чла ни ца Европ-
ске уни је.
–––––––––––––––
2 Од лу ка Са ве та и Ко ми си је од 22. ју ла 2013. о за кљу че њу Спо ра зу ма о ста би ли-

за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу Европ ских за јед ни ца и ње них др жа ва чла ни ца, с 
јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не (Сл. лист бр. L 278, 18.10.2013, 
стр 14.)

3 Службени лист ЕУ број L 347, 20.12.2013, стр. 25.
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4. Ре пу бли ка 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 чла ном 3.

5. Сва ке го ди не фи нан сиј ски до при нос Ре пу бли ке Ср би је се 
до да је из но су оп штег бу џе та Европ ске уни је ко ји је на ме њен за 
рас по де лу бу џет ских сред ста ва ка ко би се ис пу ни ле фи нан сиј ске 
оба ве зе све до раз ли чи тих ме ра ко је се ко ри сте за спро во ђе ње, 
упра вља ње и функ ци о ни са ње Про гра ма.

6. 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 дру ге ад ми ни стра тив не по тре бе Про гра ма ко ри сти 
се је дан од зва нич них је зи ка Европ ске уни је.

Члан 3.

Фи нан сиј ски до при нос

Пра ви ла о фи нан сиј ском до при но су Ре пу бли ке Ср би је су на-
ве де на у Анек су I.

Пра ви ла о фи нан сиј ској кон тро ли, на пла ти по тра жи ва ња и 
дру гим ме ра ма за су зби ја ње пре ва ра су на ве де на у Анек су II.

Члан 4. 

Из ве шта ва ње и ева лу а ци ја

Ко ми сја у са рад њи са Ре пу бли ком Ср би јом кон ти ну и ра но 
пра ти уче шће Ре пу бли ке Ср би је у Про гра му. Ова од ред ба не ис-
кљу чу је од го вор но сти Ко ми си је и Европ ског ре ви зор ског су да ко је 
се од но се на над зор и ева лу а ци ју Про гра ма. Ре пу бли ка Ср би ја под-
но си од го ва ра ју ће из ве шта је Ко ми си ји и уче ству је у дру гим спе ци-
фич ним ак тив но сти ма ко је Европ ска Уни ја у том сми слу пред ви ђа.

Члан 5. 

За вр шне од ред бе

Овај спо ра зум се при ме њу је за вре ме тра ја ња Про гра ма. Уко-
ли ко Европ ска Уни ја од лу чи да про ду жи ње го во вре ме тра ја ња без 
ика квих су штин ских из ме на у окви ру Про гра ма, овај спо ра зум се 
та ко ђе про ду жа ва у скла ду са на ста лим про ме на ма и ауто мат ски, 
осим ако га јед на стра на не от ка же у ро ку од ме сец да на од да на 
сту па ња на сна гу прав ног ак та ко јим се про ду жа ва про грам.

На кон рас ки да Спо ра зу ма, и да ље ва же:
a) те ку ћи про јек ти и ак тив но сти у тре нут ку рас ки да се на ста-

вља ју док се не за вр ше у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним овим спо-
ра зу мом,

b) уго вор не оба ве зе ко је се при ме њу ју на ове про јек те и ак-
тив но сти, и

c) од ред бе Анек са II
Анек си чи не са став ни део овог спо ра зу ма.
Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма мо гу се вр ши ти са мо у пи-

сме ном об ли ку уз уза јам ну са гла сност уго вор них стра на.
Овај спо ра зум сту па на сна гу од да на ка да Ре пу бли ка Ср би ја 

зва нич ним пу тем оба ве сти Ко ми си ју да су ње ни ин тер ни за кон ски 
усло ви за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма ис пу ње ни.

Овај спо ра зум се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2015. го ди не.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 
10. ју на 2015. го ди не

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је,

Ду шан Ву јо вић,
ми ни стар фи нан си ја

Ре пу бли ке Ср би је

Са чи ње но у Бри се лу, 
12. но вем бра 2014. го ди не

За Ко ми си ју,
у име Европ ске уни је,

He inz Zo u rek,
ди рек тор за по ре зе и ца рин ску 

уни ју

Анекс I

Пра ви ла о фи нан сиј ском до при но су Ре пу бли ке Ср би је за 
Про грам „Фи ска лис 2020”

1. Фи нан сиј ски до при нос ко ји Ре пу бли ка Ср би ја пла ћа оп-
штем бу џе ту Европ ске уни је из но си:

a) За ак тив но сти из чла на 2. став 2 тач ка (а) овог Спо ра зу ма, 
сле де ће из но се:

ЕУР 70.000 за 2015. го ди ну,
ЕУР 75.000 за 2016. го ди ну, 
ЕУР 80.000 за 2017. го ди ну, 
ЕУР 85.000 за 2018. го ди ну, 
ЕУР 90.000 за 2019. го ди ну, 
ЕУР 95.000 за 2020. го ди ну,
b) За ак тив но сти из чла на 2. став 2 тач ка (б) овог Спо ра зу ма, 

го ди шњи из нос од ЕУР 120.000, од оне од го ди не у ко јој Ре пу бли ка 
Ср би је по чи ње да ко ри сти CCN/CSI4 „За јед нич ку ко му ни ка ци о ну 
мре жу/За јед нич ки ин тер фејс си сте ма” за сво је ак тив но сти.

2. До при нос Ре пу бли ке Ср би је по кри ва тро шко ве ко ји се од-
но се на:

а) уче шће пред став ни ка По ре ске упра ве Ре пу бли ке  Ср би је у 
ак тив но сти ма Про гра ма у скла ду са чла ном 2. став 2. тач ка (а) овог 
Спо ра зу ма.

б) уче шће Ре пу бли ке Ср би је у ак тив но сти ма у скла ду са чла-
ном 2. став 2. тач ка (б) овог спо ра зу ма.

3. Ко ми си ја по кри ва тро шко ве пу та и бо рав ка на ста лих то ком 
уче шћа пред став ни ка и екс пе ра та Ре пу бли ке Ср би је, у свој ству по-
сма тра ча:

– у ра ду Ко ми те та о усва ја њу Про гра ма у скла ду са чла ном 
15. Уред бе, или

– на дру гим са стан ци ма ко ји се од но се на спро во ђе ње Про-
гра ма.

На док на да тро шко ва се вр ши под истим усло ви ма и у скла ду 
са про це ду ра ма   ко је ва же за пред став ни ке др жа ва чла ни ца Европ-
ске уни је.

4. Уред ба (ЕУ, Еура том) бр: 966/2012 Европ ског Пар ла мен та 
и Са ве та од 25. ок то бра 2012. го ди не5, о фи нан сиј ским пра ви ли ма 
ко ја се при ме њу ју на оп шти бу џет Уни је, при ме њу ју се и на упра-
вља ње до при но сом Ре пу бли ке Ср би је.

5. Ка да овaj 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 упу ћу је Ре пу бли ци Ср би ји по зив за упла-
ту нов ча них сред ста ва у скла ду са ње ним фи нан сиј ским до при но сом.

6. Овај до при нос се пла ћа у еври ма на на мен ски бан ков ни ра-
чун Ко ми си је.

7. Ре пу бли ка Ср би ја пла ћа свој фи нан сиј ски у пе ри о ду не ду-
жем од три ме се ца од да на по зи ва у скла ду са по зи вом за упла том 
нов ча них сред ста ва. Ре пу бли ка Ср би ја пла ћа за те зну ка ма ту на за-
о ста ле из но се од да ту ма до спе ћа у слу ча ју ка шње ња упла те до при-
но са. Ка мат на сто па је сто па:

– ко ју  при ме њу је Европ ска цен трал на бан ка за сво је основ не 
по сло ве ре фи нан си ра ња, об ја вље на у „Ц се ри ји” Слу жбе ног ли ста 
Европ ске уни је,

– ко ја је на сна зи пр вог ка лен дар ског да на оног ме се ца у ко-
јем па да рок за из вр ше ње оба ве за,

– уве ћа на за 3,5 про цент них по е на.
Уко ли ко Ре пу бли ка Ср би ја не из вр ши упла ту у ро ку од 20 

да на од да на упу ћи ва ња зва нич не опо ме не Ко ми си је и у слу ча ју 
да ка шње ње упла те но си зна тан ри зик угро жа ва ња спро во ђе ња и 
упра вља ња Про гра мом, уче шће Ре пу бли ке Ср би је у Про гра му се 
су спен ду је за ту го ди ну.

Анекс II

Фи нан сиј ска кон тро ла, на пла та по тра жи ва ња и дру ге ме ре  
за су зби ја ње пре ва ра

I. Кон тро ле и ме ре Уни је за су зби ја ње пре ва ра
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 са дру гим пра ви ли ма из овог Спо-
ра зу ма, уго во ри и спо ра зу ми о до де ли бес по врат них сред ста ва 
за кљу че них са уго ва ра чи ма и ко ри сни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји, 
обез бе ђу ју да се фи нан сиј ске и дру ге кон тро ле:

– мо гу оба вља ти у би ло ко је вре ме то ком им пле мен та ци је 
уго во ра или спо ра зу ма о до де ли бес по врат них сред ста ва, и у пе ри-
о ду од 5 го ди на од да на ис пла те остат ка сред ста ва.
–––––––––––––––
4 CCN/CSI: „Com mon com mu ni ca ti ons net work/com mon systems in ter fa ce”, ка ко je 

на ве де но y Анек су Уред бе  број 1286/2013
5 Службени лист ЕУ број L298, 26.10.2012, стр. 1.
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– мо гу оба вља ти у про сто ри ја ма уго ва ра ча или њи хо вих по-
ду го ва ра ча као и у про сто ри ја ма ко ри сни ка, њи хо вих уго ва ра ча и 
по ду го ва ра ча 

– од стра не аге на та Ко ми си је или дру гих ли ца ко је Ко ми си ја 
овла сти.

2. У ци љу оба вља ња кон тро ле аген ти Ко ми си је или дру га ли-
ца ко је Ко ми си ја овла сти, има ју при ступ ло ка ци ја ма, ра ду и до ку-
мен ти ма и свим по треб ним ин фор ма ци ја ма, укљу чу ју ћи и оне у 
елек трон ској фор ми. Пра во при сту па се екс пли цит но на во ди у за-
кљу че ним уго во ри ма и спо ра зу ми ма о до де ли бес по врат них сред-
ста ва за им пле мен та ци ју ин стру ме на та овог спо ра зу ма. Европ ски 
ре ви зор ски суд има иста пра ва као и Ко ми си ја.

3. У скла ду ca про це ду рал ним од ред ба ма Уред бе Са ве та 
(Еура том, ЕК) бр: 2185/96 од 11. но вем бра 1996. го ди не, Ко ми си-
ја/ОЛАФ (Европ ска кан це ла ри ја за бор бу про тив пре ва ра) је овла-
шће на за про во ђе ње про ве ра на ли цу ме ста и ин спек ци ја на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Те про ве ре и ин спек ци је се при пре ма ју и спро во де у бли ској 
са рад њи са над ле жним ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је ко је су име но-
ва ле вла сти Ре пу бли ке Ср би је. Над ле жни ор га ни се бла го вре ме но 
оба ве шта ва ју о пред ме ту, свр си и прав ној осно ви ових про ве ра и 
ин спек ци ја, ка ко би мо гли да пру же по моћ уко ли ко је то по треб но.

Уко ли ко то бу ду же ле ли, ор га ни Ре пу бли ке Ср би је мо гу за-
јед нич ки да уче ству ју у про ве ра ма на ли цу ме ста и ин спек ци ја ма.

Уко ли ко уче сни ци Про гра ма пру жа ју от пор про ве ра ма на ли-
цу ме ста и ин спек ци ја ма, ор га ни Ре пу бли ке Ср би је, по сту па ја у ћи 
у ска ду са на ци о нал ним пра ви ли ма, пру жа ју нео п ход ну по моћ Ко-
ми си ји/ОЛАФ-у у ис пу ња ва њу њи хо ве ду жно сти.

Ко ми си ја/ОЛАФ од мах из ве шта ва ор га не Ре пу бли ке Ср би је о 
сва кој чи ње ни ци или сум њи о не ре гу лар но сти ма при ме ће ним то-
ком про ве ра на ли цу ме ста и ин пек ци ја. Ко ми си ја/ОЛАФ у сва ком 
слу ча ју оба ве шта ва над ле жне ор га не о ре зул та ту та квих про ве ра и 
ин спек ци ја.

II. Ин фор ма ци је и кон сул та ци је
1. Над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске уни је ре-

дов но раз ме њу ју ин фор ма ци је и јед ни дру ге кон сул ту ју на зах тев 
јед не од уго вор них стра на у ци љу спро во ђе ња овог Анек са.

2. Ор га ни Ре пу бли ке Ср би је од мах из ве шта ва ју Ко ми си ју о 
чи ње ни ци или сум њи о не ре гу лар но сти ма у ве зи са за кљу че њем и 
спро во ђе њем уго во ра и спо ра зу ма о до де ли бес по врат них сред ста-
ва, у при ме ни ин стру ме на та овог спо ра зу ма.

III. Ад ми ни стра тив не ме ре и пе на ли
Ко ми си ја мо же да уве де ад ми ни стра тив не ме ре и пе на ле у 

скла ду са фи нан сиј ском Уред бом ко ја се при ме њу је на оп шти бу-
цет Европ ске уни је, без об зи ра на при ме ну Кри вич ног за ко ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је.

IV. На пла та по тра жи ва ња
Осим др жа ва ма Ко ми си ја мо же да до не се од лу ку о уво ђе њу 

нов ча не оба ве зе и дру гим ли ци ма. Те од лу ке се спро во де у скла ду 
са ва же ћим про пи си ма пар нич ног по ступ ка др жа ве на чи јој те ри-
то ри ји се од лу ка спро во ди. Ре пу бли ка Ср би ја оба ве шта ва Ко ми-
си ју о на ци о нал ној ин сти ту ци ји у чи јој над ле жно сти је спро во ђе-
ње та квих од лу ка. Ко ми си ја тра жи од на ци о нал не ин сти ту ци је да 
про ве ри пра во сна жност од лу ке, пре не го што се при ло жи зах тев 
за спро во ђе ње од лу ке. По оба вља њу ових фор мал но сти, Ко ми си ја 
мо же да спро ве де сво ју од лу ку у скла ду са на ци о нал ним за ко ном, 
под но се ћи пред мет над ле жној ин сти ту ци ји.

Суд прав де Европ ске уни је кон тро ли ше за ко ни тост од лу ке 
Ко ми си је. Под истим усло ви ма се спро во де и пре су де Су да прав де 
Европ ске уни је по ар би тра жној кла у зу ли у уго во ру или спо ра зу му 
о до де ли бес по врат них сред ста ва из окви ра овог спо ра зу ма.

V. Ди рект на ко му ни ка ци ја
Ко ми си ја ди рект но ко му ни ци ра са ко ри сни ци ма и уго ва ра чи-

ма из Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру Про гра ма „Фи ска лис 2020”. Они 
мо гу ди рект но да до ста ве Ко ми си ји све ре ле вант не ин фор ма ци је 
и до ку мен та ци ју, ко ју је по треб но до ста ви ти на осно ву ин стру ме-
на та из овог спо ра зу ма и на осно ву уго во ра и спо ра зу ма о до де ли 
бес по врат них сред ста ва ко ји су за кљу че ни за спро во ђе ње тих ин-
стру ме на та.
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о са рад њи из ме ђу Ми ни стар ства прав де  
Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства прав де Ма ђар ске

Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ство 
прав де Ма ђар ске (у да љем тек сту: уго вор не стра не),

– Све сни зна ча ја ме ђу на род не са рад ње и из ра же не по тре бе 
за ускла ђи ва њем до ма ћег за ко но дав ства са ме ђу на род ним и европ-
ским стан дар ди ма,

– Же ле ћи да уна пре ђе њем од но са из ме ђу два ми ни стар ства 
до при не су по бољ ша њу ре ги о нал не са рад ње,

– По твр ђу ју ћи сво ју ре ше ност да кон струк тив но и бит но до-
при не су про це су европ ских ин те гра ци ја и раз во ју би ла те рал них 
од но са,

До го во ри ли су се сле де ће:

Члан 1. 
Ци ље ви 

Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти у по сло ви ма из сво је над ле-
жно сти, а по себ но у по сло ви ма од зна ча ја за европ ске ин те гра ци је 
Ре пу бли ке Ср би је, има ју ћи у ви ду  прав це и ци ље ве утвр ђе не у Ак-
ци о ном пла ну за По гла вље 23 (Пра во су ђе и Основ на пра ва).

Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти у по сло ви ма из сво је над ле-
жно сти, што укљу чу је све о бу хват ну и свр сис ход ну раз ме ну ис ку-
ства и прак се ра ди оства ре ња сле де ћих ци ље ва:

а) са рад ња у обла сти пре го во ра у про це су ин те гра ци ја,
б) са рад ња у обла сти ефи ка сно сти пра во су ђа,
в) ре фор ма пра во суд ног си сте ма,
г) обра зо ва ње и обу ка осо бља уго вор них стра на,
д) пра ва на ци о нал них ма њи на у пра во су ђу.
Уго вор не стра не су са гла сне да у оства ре њу ме ђу соб не са рад-

ње уна пре ђу ју по ли ти ку и прав це европ ских ин те гра ци ја Ре пу бли-
ке Ср би је.

Члан 2.  
Са рад ња у обла сти пре го во ра у про це су ин те гра ци ја

Ми ни стар ство прав де Ма ђар ске ће пре не ти зна ње и ис ку ство 
Ми ни стар ству прав де Ре пу бли ке  Ср би је у по гле ду Пре го ва рач ких 
По гла вља 23 и По гла вља 24 у про це су при дру жи ва ња Ре пу бли ке 
Ср би је Европ ској уни ји.

Са рад ња укљу чу је ме ђу соб но до ста вља ње ин фор ма ци ја о за-
ко ни ма из над ле жно сти уго вор них стра на, на ро чи та раз ме на ин-
фор ма ци ја и ис ку ства у хар мо ни за ци ји на ци о нал ног пра ва са про-
пи си ма Европ ске уни је.

Члан 3. 
Са рад ња у обла сти ефи ка сно сти пра во су ђа

Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти на уво ђе њу европ ских стан-
дар да у по гле ду уна пре ђе ња ефи ка сно сти свих сег ме на та пра во-
суд ног си сте ма кроз им пле мен та ци ју прин ци па ко ји до при но се 
ефи ка сном и не за ви сном пра во су ђу. 

Уго вор не стра не ће пру жа ти ме ђу соб ну по моћ у по гле ду 
европ ске пра во суд не са рад ње у гра ђан ским и кри вич ним ства ри ма. 

Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти у по гле ду усва ја ња прав них те ко-
ви на Европ ске уни је и њи хо ве при ме не у до ма ћем прав ном по рет ку.

Члан 4. 
Са рад ња у по гле ду ре фор ме пра во суд ног си сте ма

Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти на уво ђе њу европ ских стан-
дар да у ци љу уна пре ђе ња пра во суд ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је.

Уго вор не стра не ће по себ но пру жа ти ме ђу соб ну по моћ у по-
гле ду ре фор ме и уна пре ђе ња тра ја ња суд ских по сту па ка, оства ри-
ва њу на че ла не за ви сно сти су ди ја, са др жа ја и струк ту ре обу ка но-
си ла ца пра во суд них функ ци ја и за по сле них у пра во су ђу, струк ту ре 
су до ва има ју ћи у ви ду ефи ка сност, ин тер них про це ду ра у ци љу 
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сма ње ња бро ја за о ста лих пред ме та, спро во ђе ња суд ских од лу ка и 
по ло жа ја суд ских ве шта ка.

По ред го ре на ве де них обла сти, уго вор не стра не ће пру жа ти 
ме ђу соб ну по моћ у по гле ду ре фор ме и уна пре ђе ња дру гих по ве за-
них обла сти.

Члан 5. 
Са рад ња у обла сти обра зо ва ња и обу ке осо бља пра во суд не 

упра ве

Уго вор не стра не да ју по се бан зна чај раз ме ни ис ку ства у ци-
љу обез бе ђе ња ви со ко ква ли тет них про гра ма обра зо ва ња и обу ке 
осо бља уго вор них стра на.

Уго вор не стра не ће да по др же уза јам ну раз ме ну екс пе ра та и 
де ле га ци ја у ци љу про у ча ва ња нај бо љих при ме ње них ре ше ња (ор-
га ни за ци ја сту диј ских по се та).

Члан 6. 
Са рад ња у по гле ду оства ри ва ња пра ва на ци о нал них ма њи на 

у обла сти пра во су ђа

Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти на оства ри ва њу пра ва на ци о нал-
них ма њи на у обла сти пра во су ђа у скла ду са европ ским стан дар ди ма.

Уго вор не стра не ће по себ но пру жа ти ме ђу соб ну по моћ у по-
гле ду сле де ћих обла сти: по зи тив на дис кри ми на ци ја у си сте му прав-
нич ког обра зо ва ња и обу ка, као и у ка ри јер ном си сте му су диј ских 
и ту жи лач ких при прав ни ка, зва нич на упо тре ба је зи ка на ци о нал них 
ма њи на у гра ђан ском по ступ ку и кри вич ном по ступ ку, тро шко ви 
зва нич не упо тре бе је зи ка на ци о нал них ма њи на, као и си стем на док-
на де на ве де них тро шко ва и рав но мер не за сту пље но сти у по гле ду 
на ци о нал ног са ста ва но си ла ца пра во суд них функ ци ја у пра во суд-
ним ор га ни ма у од но су на на ци о нал ни са став ста нов ни штва.

По ред го ре на ве де них обла сти, уго вор не стра не ће пру жа ти 
ме ђу соб ну по моћ у по гле ду дру гих по ве за них обла сти.

Члан 7. 
Тро шко ви

Тро шко ве ис хра не и сме шта ја де ле га ци ја екс пе ра та  сно си 
уго вор на стра на до ма ћин, а сва ка уго вор на стра на, за сво је екс пер-
те, сно си тро шко ве пре во за.

Члан 8. 
Из ме не и до пу не Ме мо ран ду ма

Из ме не и до пу не овог ме мо ран ду ма вр ше се на осно ву уза-
јам не са гла сно сти, у пи са ној фор ми.

Из ме не и до пу не овог ме мо ран ду ма сту па ју на сна гу на дан 
пот пи си ва ња.

Члан 9.  
Је зик

Рад ни је зик пи са не и усме не ко му ни ка ци је је ен гле ски је зик.
Члан 10. 

Сту па ње на сна гу

Ме мо ран дум сту па на сна гу на дан пот пи си ва ња.
Ме мо ран дум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме.
Ме мо ран дум пре ста је да ва жи по ис те ку три (3) ме се ца од да-

на ка да јед на од уго вор них стра на пи сме но оба ве сти дру гу стра ну 
о раз ло зи ма пре стан ка.

У слу ча ју пре стан ка ва же ња Ме мо ран ду ма, про гра ми, про-
јек ти и сту диј ске по се те ко је су у то ку на ста ви ће се до ре а ли за ци је.

Сва спор на пи та ња у при ме ни овог ме мо ран ду ма ре ша ва ће 
уго вор не стра не ди пло мат ским пу тем.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 4. ма ја 2015. го ди не, у два ори ги нал на 
при мер ка, на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку, с тим да су 
сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. У слу ча ју раз ли ка у ту ма че-
њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За 
Ми ни стар ство прав де 

Ре пу бли ке Ср би је 
Ни ко ла Се ла ко вић, с.р.

За 
Ми ни стар ство прав де  

Ма ђар ске 
Ла сло Тро ча њи, с.р.
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о раз у ме ва њу о са рад њи Ми ни стар ства спољ них  
по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства спољ них  

по сло ва Ре пу бли ке Јер ме ни је

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар-
ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Јер ме ни је (у да љем тек сту: стра не);

Же ле ћи да да ље оја ча ју при ја тељ ске од но се и са рад њу Ре пу-
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Јер ме ни је на осно ву прин ци па и од ред-
би По ве ље Ује ди ње них на ци ја;

Пре по зна ју ћи ва жност кон сул та ци ја и раз ме не ми шље ња на 
раз ли чи тим ни во и ма по пи та њи ма би ла те рал них од но са и ме ђу на-
род них пи та ња од за јед нич ког ин те ре са;

Же ле ћи да ус по ста ве и до дат но олак ша ју са рад њу у ин те ре су 
обе стра не;

По сти гле су сле де ћи до го вор:
1. (а) Стра не ће одр жа ва ти ре дов не кон сул та ци је („кон сул та-

ци је”) о раз во ју би ла те рал них од но са, као и о пи та њи ма од за јед-
нич ког ин те ре са.

(b) Кон сул та ци је се мо гу одр жа ва ти на ни воу ми ни ста ра, њи-
хо вих за ме ни ка, ше фо ва оде ље ња, или на би ло ком дру гом ни воу 
око че га се стра не уса гла се, и у њи ма мо гу да уче ству ју струч ња ци 
две ју стра на.

(c) Кон сул та ци је ће се у на че лу одр жа ва ти јед ном го ди шње, на-
из ме нич но у Бе о гра ду и у Је ре ва ну, или на дру гом ме сту око ко јег се 
стра не уса гла се. Днев ни ред, тер мин, ме сто, као и ни во сва ке рун де 
кон сул та ци ја ће се уста но ви ти на осно ву за јед нич ке са гла сно сти. 

(d) Та ко ђе је, мо гу ће осно ва ти ко ми си је, рад не гру пе и гру пе 
струч ња ка, око чи јег ће се са ста ва и про це ду ра стра не ме ђу соб но 
уса гла си ти. 

2. Стра не ће са ра ђи ва ти у ци љу уса гла ша ва ња сво јих ста во ва 
о ме ђу на род ним пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са, у ме ри у ко јој 
је то мо гу ће, ка да је то по треб но, у окви ру ме ђу на род них и ре ги о-
нал них ор га ни за ци ја и фо ру ма.

3. Стра не ће под сти ца ти са рад њу и не по сред не кон так те пред-
став ни ка сво јих ди пло мат ских слу жби. Оне ће олак ша ти ор га ни за-
ци ју и аде кват но из вр ша ва ње за јед нич ких ак тив но сти и про гра ма, 
о ко ји ма се за јед нич ки уса гла се ди пло мат ским ка на ли ма. 

4. Стра не ће олак ша ти са рад њу и кон сул та ци је ди пло мат ских 
и кон зу лар них пред став ни шта ва Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 
Јер ме ни је у тре ћим зе мља ма.

5. Сви не спо ра зу ми, не сла га ња, или раз ли ке у ту ма че њу или 
спро во ђе њу овог ме мо ран ду ма ре ша ва ће се пу тем при ја тељ ских 
кон сул та ци ја две ју стра на.

6. Ме мо ран дум сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња, и оста је 
на сна зи у пе ри о ду од пет (5) го ди на, и би ће ауто мат ски про ду жен 
за пе ри од од на ред них пет (5) го ди на, осим у слу ча ју да јед на стра-
на оба ве сти дру гу у пи са ном об ли ку да је до не ла од лу ку да рас ки-
не Ме мо ран дум нај ма ње шест (6) ме се ци пре да ту ма ис те ка. Мо же 
би ти из ме њен и до пу њен уз пи сме ну са гла сност две ју стра на. 

7. Сту па њем на сна гу овог ме мо ран ду ма пре ста је да ва жи 
Про то кол о кон сул та ци ја ма и са рад њи из ме ђу Са ве зног ми ни стар-
ства за ино стра не по сло ве Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ми ни-
стар ства ино стра них по сло ва Ре пу бли ке Јер ме ни је.

Са чи ње но у два при мер ка у Је ре ва ну да на 3. ју на 2015. го ди-
не, на срп ском, јер мен ском и ен гле ском је зи ку, при че му су сва три 
тек ста под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју раз ли ка у ту ма че њу, ме-
ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За  
Ми ни стар ство спољ них по сло ва  

Ре пу бли ке Ср би је
Ивица Дачић, с.р.

За  
Ми ни стар ство спољ них по сло ва  

Ре пу бли ке Јер ме ни је
Едвард Налбандијан, с.р.
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67
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 Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске 
Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти тај них по да та ка, ко ји је са чи њен 
16. ок то бра 2014. го ди не у Бе о гра ду, сту пио на сна гу 20. ма ја 2015. 
го ди не.

У Бе о гра ду, 5. ју на 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

68
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 ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Гру-
зи је о са рад њи у обла сти ту ри зма, ко ји је са чи њен 4. ју ла 2013. го-
ди не у Бе о гра ду, сту пи ти на сна гу 18. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 1. ју на 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




