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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 На род не  

Ре пу бли ке Ки не о обо стра ном осни ва њу кул тур них  
цен та ра

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 На род не Ре пу бли ке Ки не о обо стра ном 
осни ва њу кул тур них цен та ра, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на седници Једанаестог ванредног заседања у 
2015. години, 29. јуна 2015. године.

ПР број 87
У Бе о гра ду, 30. 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 Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де На род не Ре пу бли ке Ки не о обо стра ном 

осни ва њу кул тур них цен та ра

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 На род не Ре пу бли ке Ки не о обо стра ном осни ва њу кул тур них 
цен та ра ко ји је пот пи сан у Бе о гра ду 17. де цем бра 2014. го ди не, у 
ори ги на лу на срп ском, ки не ском и ен гле 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 На

род не Ре пу бли ке Ки не о обо стра ном осни ва њу кул тур них цен та ра, 
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 НА РОД НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ КИ НЕ

О ОБО СТРА НОМ ОСНИ ВА ЊУ КУЛ ТУР НИХ ЦЕН ТА РА 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да На род не Ре пу бли ке Ки не (у 
да љем тек сту „стра не”), у ци љу ја ча ња при ја тељ ских од но са две 
зе мље и уна пре ђе ња при ја тељ ске би ла те рал не кул тур не са рад ње и 
од но са ме ђу на ро ди ма, на осно ву уза јам ног по што ва ња и по ве ре
ња, као и у скла ду са Ме мо ран ду мом о раз у ме ва њу о обо стра ном 
осни ва њу кул тур них цен та ра из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 
Вла де На род не Ре пу бли ке Ки не, пот пи са ног 14. ју ла 2010. го ди не 
у Бе о гра ду, са гла си ле су се о сле де ћем:

Члан I
У скла ду са прин ци пом ре ци про ци те та, Вла да На род не Ре

пу бли ке Ки не ће осно ва ти Ки не ски кул тур ни цен тар у Бе о гра ду, а 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је ће осно ва ти Кул тур ни цен тар Ре пу бли ке 
Ср би је у Пе кин гу. 

Члан II
Стра не ће обез бе ди ти усло ве за отва ра ње и рад кул тур них 

цен та ра у дру гој зе мљи на осно ву ре ци про ци те та и у уза јам ном 
ин те ре су.

Члан III
Кул тур ни цен три има ју за циљ пу но уна пре ђе ње ме ђу соб ног 

раз у ме ва ња из ме ђу два на ро да, ја ча ње кул тур не са рад ње, раз ви ја
ње при ја тељ ских од но са и под сти ца ње раз ме не и са рад ње две зе
мље у обла сти кул ту ре и од но са ме ђу на ро ди ма.

Члан IV
Кул тур ни цен три ће по што ва ти ва же ће за ко не и про пи се 

Стра не при је ма при ли ком ор га ни зо ва ња кул тур них ак тив но сти.
При ли ком ор га ни зо ва ња ма ни фе ста ци ја пред ви ђе них чла ном V, 

кул тур ни цен три мо гу ус по ста вља ти ди рек тан кон такт са др жав ним ор
га ни ма, ло кал ном упра вом, уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма, као и прав
ним и фи зич ким ли ци ма Стра не при је ма.

Члан V
У скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи си ма Стра не при је ма, 

де лат но сти кул тур них цен та ра су:
1. Ор га ни зо ва ње раз ли чи тих кул тур них ак тив но сти у скла

ду са пред ви ђе ним ци ље ви ма, укљу чу ју ћи одр жа ва ње из ло жби, 
му зич косцен ских из во ђе ња, се ми на ра, пре да ва ња, као и при ка
зи ва ње фил мо ва и дру гих ауди о ви зу ел них са др жа ја; одр жа ва ње 
из ло жби уве зе них пу бли ка ци ја и при ка зи ва ње ауди о ви зу ел них са
др жа ја под ле же про пи си ма Стра не при је ма, ко ји се од но се на уве
зе не пу бли ка ци је и из ла га ње и обез бе ђи ва ње до ступ но сти уве зе
них  пу бли ка ци ја;
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2. Под сти ца ње уче ња је зи ка и упо зна ва ња кул ту ре дру ге 
стра не одр жа ва њем раз ли чи тих обра зов них ак тив но сти у сво јим 
про сто ри ја ма;

3. Фор ми ра ње би бли о те ка, чи та о ни ца, са ла за про јек ци је и про
сто ра за мул ти ме диј ско при ка зи ва ње у про сто ри ја ма у окви ру кул
тур ног цен тра, и пру жа ње ши ро кој јав но сти Стра не при је ма услу га у 
ци љу ин фор ми са ња, укљу чу ју ћи обез бе ђи ва ње књи га, ча со пи са и дру
гих пу бли ка ци ја, као и ауди о ви зу ел ног ма те ри ја ла о Стра ни ко ја ша ље;

4. Под сти ца ње ин фор ми са ња о ак тив но сти ма кул тур них цен
та ра и упо зна ва ње јав но сти Стра не при је ма са на ци о нал ном исто ри
јом и са вре ме ним раз во јем Стра не ко ја ша ље, као и са ње ном кул ту
ром, умет но шћу, обра зо ва њем, на у ком и дру штве ним жи во том;

5. Ор га ни зо ва ње дру гих ак тив но сти ко је су у скла ду са ци ље
ви ма овог спо ра зу ма.

Члан VI
Кул тур ни цен три ће на сто ја ти да спре че кр ше ње пра ва у 

обла сти кул ту ре и пра ва ин те лек ту ал не сво ји не дру ге зе мље.

Члан VII
Ак тив но сти ко је кул тур ни цен три оба вља ју из ван сво јих про

сто ри ја, са мо стал но или у са рад њи са дру гим прав ним ли ци ма би
ће у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи си ма Стра не при је ма, а 
по да ци о ор га ни за ци ји ма ни фе ста ци ја би ће уна пред до ста вље ни 
над ле жним ор га ни ма, док ће ма ни фе ста ци је би ти ре а ли зо ва не у 
скла ду са тим до ста вље ним по да ци ма.

Стра не су са гла сне да јав ност Стра не при је ма има не сме тан 
при ступ кул тур ном цен тру и ма ни фе ста ци ја ма ко је се из во де у окви
ру, као и из ван, про сто ри ја цен тра, и га ран ту ју да ће кул тур ни цен
тар ко ри сти ти од го ва ра ју ћа сред ства у про мо ви са њу сво јих ма ни фе
ста ци ја, у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи си ма Стра не при је ма.

Члан VI II
У скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи си ма Стра не при је ма, 

кул тур ни цен три се не ће ба ви ти лу кра тив ним де лат но сти ма. Ме
ђу тим, кул тур ни цен три има ју пра во да на пла те  од го ва ра ју ћи из
нос на име сле де ћих не про фит них до ба ра/услу га:

1. Пред ста ве, из ло жбе и дру ге кул тур не ма ни фе ста ци је. Из
ло жбе ће се одр жа ва ти у скла ду са про пи си ма Стра не при је ма ко ји 
се од но се на увоз пу бли ка ци ја и из ла га ње уве зе них пу бли ка ци ја;

2. Обра зов не ак тив но сти ко је се од но се на је зик и кул ту ру; 
3. Ка та ло зи, по сте ри, про гра ми и дру ги пред ме ти ко ји су у не

по сред ној ве зи са ак тив но сти ма ко је ор га ни зу ју кул тур ни цен три;
4. Чај џи ни це или ка феи у ци љу упо зна ва ња са тра ди ци о нал

ним на чи ном жи во та у Стра ни ко ја ша ље.

Члан IX
Кул тур ни цен три има ју пра во да пот пи су ју прав на до ку мен та 

нео п ход на за њи хо во функ ци о ни са ње у Стра ни приjема.
Кул тур ни цен три мо гу да отво ре ра чун у бан ци (бан ка ма) у 

скла ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма Стра не при је ма.

Члан X
Стра на ко ја ша ље, у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма Стра не 

при је ма ко ји ма се уре ђу је из град ња и уре ђе ње про сто ра, од го вор
на је за про јек то ва ње, из град њу, ре но ви ра ње и уре ђе ње гра ђе ви на 
свог кул тур ног цен тра, на кон до би ја ња одо бре ња за град њу и уре
ђе ње про сто ра. Стра на ко ја ша ље од ре ђу је из во ђа ча(е) ра до ва.

Члан XI
У про це су осни ва ња сво јих кул тур них цен та ра, стра не се из

у зи ма ју, на ба зи ре ци про ци те та, од пла ћа ња по ре за и да жби на на 
еко ном ске ак тив но сти, као што су из град ња обје ка та, ку по ви на и 
про да ја ку ћа (укљу чу ју ћи пре нос вла сни штва и пре нос имо ви не), 
на јам про сто ра, као и ку по ви на и про да ја зе мљи шта. 

Члан XII
Кул тур ни цен три, у скла ду са ца рин ским и дру гим од го ва ра

ју ћим за ко ни ма и про пи си ма Стра не при је ма, а на ба зи ре ци про
ци те та, из у зи ма ју се од пла ћа ња уво зних да жби на/ца ри не за до ле 
на ве де не пред ме те под усло вом да их не ко ри сте за про да ју или 
до бит у зе мљи при је ма:

1. Кул тур ну опре му, на ме штај, уре ђа је и кан це ла риј ску опре
му по треб ну за днев не ад ми ни стра тив не по сло ве кул тур них цен та
ра (из у зев мо тор них во зи ла);

2. Ра зум ну ко ли чи ну ма те ри ја ла, укљу чу ју ћи ал бу ме са сли
ка ма, по сте ре, про гра ме, књи ге, ди ско ве, пло че, на став ну опре му 
и раз не дру ге об ли ке аудиови зу ел них ма те ри ја ла ко ји су по треб ни 
кул тур ним цен три ма за ор га ни зо ва ње ак тив но сти;

3. Фил мо ве ко ји се при ка зу ју у про сто ри ја ма кул тур них цен та ра.

Члан XI II
По ре зи на при ход и имо ви ну кул тур них цен та ра и њи хо вог 

осо бља се на пла ћу ју у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про пи си ма 
Стра не при је ма као и Уго во ром из ме ђу Са ве зне Вла де Са ве зне Ре
пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де На род не Ре пу бли ке Ки не о из бе га ва
њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на 
имо ви ну, пот пи са ним 21. мар та 1997.  го ди не.

Члан XIV
Осо бље ко је по ста вља Вла да Стра не ко ја ша ље су др жа вља ни 

Стра не ко ја ша ље и но си о ци слу жбе ног па со ша. Оста ло осо бље 
ко је за по шља ва ју кул тур ни цен три мо гу би ти др жа вља ни и Стра не 
ко ја ша ље или Стра не при је ма.

Стра не ће пра во вре ме но оба ве сти ти јед на дру гу о име но ва њу 
као и раз ре ше њу осо бља у сво јим кул тур ним цен три ма, и на вре ме 
за вр ши ти од но сне про це ду ре у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про
пи си ма Стра не при је ма.

Члан XV
Осим ако ни је дру га чи је до го во ре но, чла но ви осо бља кул

тур ног цен тра ко је име ну је Стра на ко ја ша ље а ко ји су но си о ци 
слу жбе ног па со ша под ле жу про пи си ма о ра ду и со ци јал ном оси
гу ра њу Стра не ко ја ша ље; дру ги чла но ви осо бља ан га жо ва ни од 
стра не кул тур ног цен тра под ле жу  про пи си ма о ра ду и со ци јал ном 
оси гу ра њу Стра не при је ма.

Члан XVI
Стра не пру жа ју по моћ и на услу зи су осо бљу кул тур них цен

та ра и њи хо вим брач ним парт не ри ма и де ци мла ђој од 18 го ди на 
око фор мал но сти ве за них за њи хов ула зак у зе мљу и бо ра вак.

Члан XVII
Све из ме не и до пу не овог спо ра зу ма вр ше се уз обо стра ну 

са гла сност стра на по оба вља њу прет ход них кон сул та ци ја и сту па ју 
на сна гу у скла ду са зах те ви ма на ве де ним у чла ну XVI II ста ва 1. 
овог спо ра зу ма.

Сви спо ро ви у ве зи са из вр ше њем овог спо ра зу ма ре ша ва ће 
се пу тем ме ђу соб них кон сул та ци ја две ју стра на.

Члан XVI II
Овај спо ра зум сту па на сна гу на дан до ста вља ња по след њег 

оба ве ште ња ко јим стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу, ди пло мат ским 
пу тем, да су ис пу ње не уну тра шње прав не про це ду ре за ње го во 
сту па ње на сна гу.

Овај спо ра зум оста је на сна зи пет го ди на и ауто мат ски се 
про ду жа ва за на ред не пе ри о де од по пет го ди на, осим ако јед на од 
стра на не оба ве сти дру гу Стра ну у пи са ној фор ми о на ме ри да рас
ки не овај спо ра зум 6 ме се ци пре ис те ка на зна че ног пе ри о да.

Са чи ње но у Бе о гра ду, на дан 17. де цем бра 2014. го ди не, у два 
при мер ка на срп ском, ки не ском и ен гле ском је зи ку, при че му су 
сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли ке у ту ма че њу 
ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА ВЛА ДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛА ДУ
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

КИНЕ
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”.
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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 
др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих 

др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су  
њи хо вих сна га, са До дат ним про то ко лом Спо ра зу ма 

из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и 
оста лих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир  
о ста ту су њи хо вих сна га и На ред ним до дат ним  
про то ко лом Спо ра зу ма из ме ђу др жа ва чла ни ца  

Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца 
у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу др жа
ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца 
у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га, са До дат ним про то
ко лом Спо ра зу ма из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго
во ра и оста лих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су 
њи хо вих сна га и На ред ним до дат ним про то ко лом Спо ра зу ма из ме
ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва 
уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га, ко ји је до
не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Дванаестог 
ванредног заседања у 2015. години, 7. јула 2015. године.

ПР број 89
У Бе о гра ду, 8. јула 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 др жа ва чла ни ца  
Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца 

у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га,  
са До дат ним про то ко лом Спо ра зу ма из ме ђу др жа ва 

чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва 
уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га 

и На ред ним до дат ним про то ко лом Спо ра зу ма из ме ђу 
др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих 

др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су  
њи хо вих сна га

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а

тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за 
мир о ста ту су њи хо вих сна га, са До дат ним про то ко лом Спо ра зу ма 
из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др
жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га, оба 
са чи ње на у Бри се лу, 19. ју на 1995. го ди не и На ред ним до дат ним 
про то ко лом Спо ра зу ма из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског 
уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту
су њи хо вих сна га.

Члан 2.
Тек сто ви Спо ра зу ма, До дат ног про то ко ла и На ред ног до дат

ног про то ко ла, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на 
срп ски је зик гла се:

AGRE E MENT 
AMONG THE STA TES PAR TI ES TO THE NORTH ATLAN TIC 
TRE ATY AND THE OT HER STA TES PAR TI CI PA TING IN THE 
PART NER SHIP FOR PE A CE RE GAR DING THE STA TUS OF 

THE IR FOR CES

The Sta tes Par ti es to the North Atlan tic Tre aty do ne in Was hing
ton on 4 April 1949 and the Sta tes which ac cept the in vi ta tion to the 
Part ner ship for Pe a ce is sued and sig ned by the He ads of Sta te and Go
vern ment of the mem ber Sta tes of the North Atlan tic Tre aty Or ga ni sa
tion in Brus sels on 10 Ja nu ary 1994 and which subscri be to the Part ner
ship for Pe a ce Fra me work Do cu ment;

Con sti tu ting to get her the Sta tes par ti ci pa ting in the Part ner ship 
for Pe a ce;

Con si de ring that the for ces of one Sta te Party to the Pre sent Agre
e ment may be sent and re ce i ved, by ar ran ge ment, in to the ter ri tory of 
anot her Sta te Party;

Be a ring in mind that the de ci si ons to send and to re ce i ve for ces 
will con ti nue to be the su bject of se pa ra te ar ran ge ments bet we en the 
Sta tes Par ti es con cer ned;

De si ring, ho we ver, to de fi ne the sta tus of such for ces whi le in the 
ter ri tory of anot her Sta te Party;

Re cal ling the Agre e ment bet we en the Sta tes Par ti es to the North 
Atlan tic Tre aty re gar ding the sta tus of the ir for ces do ne at Lon don on 
19 Ju ne 1951;

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le I
Ex cept as ot her wi se pro vi ded for in the Pre sent Agre e ment and 

any Ad di ti o nal Pro to col in re spect to its own Par ti es, all Sta tes Par ti es 
to the Pre sent Agre e ment shall apply the pro vi si ons of the Agre e ment 
bet we en Par ti es to the North Atlan tic Tre aty re gar ding the sta tus of the
ir for ces, do ne at Lon don on 19 Ju ne 1951, he re i naf ter re fer red to as 
the NA TO SO FA, as if all Sta te Par ti es to the Pre sent Agre e ment we re 
Par ti es to the NA TO SO FA.

Ar tic le II
1. In ad di tion to the area to which the NA TO SO FA ap pli es the 

Pre sent Agre e ment shall apply to the ter ri tory of all Sta tes Par ti es to the 
Pre sent Agre e ment, which are not Par ti es to the NA TO SO FA.

2. For the pur po se of the Pre sent Agre e ment, re fe ren ces in the 
NA TO SO FA to the North Atlan tic Tre aty area shall be de e med al so to 
in clu de the ter ri to ri es re fer red to in pa ra graph 1 of the pre sent Ar tic le, 
and re fe ren ces to the North Atlan tic Tre aty shall be de e med to in clu de 
the Part ner ship for Pe a ce.

Ar tic le III
For pur po ses of im ple men ting the Pre sent Agre e ment with re

spect to mat ters in vol ving Par ti es that are not Par ti es to the NA TO SO
FA, pro vi si ons of the NA TO SO FA that pro vi de for re qu ests to be sub
mit ted, or dif fe ren ces to be re fer red to the North Atlan tic Co un cil, the 
Cha ir man of the North Atlan tic Co un cil De pu ti es or an ar bi tra tor shall 
be con strued to re qu i re the Par ti es con cer ned to ne go ti a te bet we en or 
among them sel ves wit ho ut re co ur se to any out si de ju ris dic tion.

Ar tic le IV
The Pre sent Agre e ment may be sup ple men ted or ot her wi se mo di

fied in ac cor dan ce with in ter na ti o nal law.

Ar tic le V
1. The Pre sent Agre e ment shall be open for sig na tu re by any Sta te 

that is eit her a con trac ting party to the NA TO SO FA, or that ac cepts the 
in vi ta tion to Part ner ship for Pe a ce and subscri bed to the Part ner ship for 
Pe a ce Fra me work Do cu ment.

2. The Pre sent Agre e ment shall be su bject to ra ti fi ca tion, ac cep
tan ce or ap pro val. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val 
shall be de po si ted with the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri
ca, which shall no tify all sig na tory Sta tes of each such de po sit.

3. Thirty days af ter three sig na tory Sta tes, at le ast one of which is 
a Party to the NA TO SO FA and one which has ac cep ted the in vi ta tion 
to the Part ner ship for Pe a ce and subscri bed to the Part ner ship for Pe a ce 
Fra me work Do cu ment, ha ve de po si ted the ir in stru ments of ra ti fi ca tion, 
ac cep tan ce or ap pro val, the Pre sent Agre e ment shall en ter in to for ce in 
re spect of tho se Sta tes. It shall en ter in to for ce in re spect of each ot her 
sig na tory Sta te thirty days af ter the da te of de po sit of its in stru ment.



Страна 4 – Број 14 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 8. јул 2015.

Ar tic le VI
The Pre sent Agre e ment may be de no un ced by any Party to this Agre

e ment by gi ving writ ten no ti fi ca tion of de nun ci a tion to the Go vern ment of 
the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which will no tify all sig na tory Sta tes of each 
such no ti fi ca tion. The de nun ci a tion shall ta ke ef fect one year af ter re ce ipt of 
the no ti fi ca tion by the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. Af ter 
the ex pi ra ti on of this pe riod of one year, the Pre sent Agre e ment shall ce a se 
to be in for ce as re gards the Party that de no un ces it, ex cept for the set tle
ment of out stan ding cla ims that aro se be fo re the day on which the de nun ci
a tion ta kes ef fect, but shall con ti nue to be in for ce for the re ma i ning Par ti es.

In wit ness whe re of, the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed by 
the ir re spec ti ve Go vern ments, ha ve sig ned this Agre e ment.

Do ne in Brus sels, this ni ne te enth day of Ju ne, 1995
In the En glish and French lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut

ho ri ta ti ve, in a sin gle ori gi nal which shall be de po si ted in the ar chi ves 
of the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. The Go vern ment 
of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca shall tran smit cer ti fied co pi es the re of 
to all the sig na tory Sta tes.

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ ДР ЖА ВА ЧЛА НИ ЦА СЕ ВЕР НО А ТЛАНТ СКОГ 

УГО ВО РА И ОСТА ЛИХ ДР ЖА ВА УЧЕ СНИ ЦА  
У ПАРТ НЕР СТВУ ЗА МИР О СТА ТУ СУ ЊИ ХО ВИХ СНА ГА

Др жа ве чла ни це Се вер но а тлант ског уго во ра са чи ње ног у Ва
шинг то ну 4. апри ла 1949. го ди не и др жа ве ко је при хва та ју по зив 
у Парт нер ство за мир са чи њен и пот пи сан од стра не пред сед ни ка 
др жа ва, од но сно пред сед ни ка вла да др жа ва чла ни ца Ор га ни за ци је 
Се вер но а тлант ског уго во ра, у Бри се лу 10. ја ну а ра 1994. го ди не и 
ко је пот пи су ју оквир ни до ку мент Парт нер ства за мир; 

За јед но чи не ћи др жа ве уче сни це Парт нер ства за мир; 
Узи ма ју ћи у об зир да сна ге јед не др жа ве уче сни це овог спо

ра зу ма мо гу би ти спо ра зум но упу ће не и при хва ће не на те ри то ри ју 
дру ге др жа ве уче сни це; 

Има ју ћи на уму да ће од лу ке о упу ћи ва њу и при хва та њу би ти 
пред мет по себ них спо ра зу ма из ме ђу за ин те ре со ва них др жа ва уче
сни ца; 

Же ле ћи, ме ђу тим, да де фи ни шу ста тус тих сна га док се оне 
на ла зе на те ри то ри ји дру ге др жа ве уче сни це; 

По зи ва ју ћи се на спо ра зум др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског 
уго во ра о ста ту су њи хо вих сна га са чи ње ног у Лон до ну 19. ју на 1951; 

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан I
Осим ако се овим спо ра зу мом или не ким до дат ним Про то

ко лом у од но су на ње го ве стра не не од ре ди дру га чи је, све др жа ве 
уче сни це овог спо ра зу ма при ме њи ва ће од ред бе Спо ра зу ма из ме ђу 
чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра о ста ту су њи хо вих сна га пот
пи са ног у Лон до ну 19. ју на 1951, у да љем тек сту: СО ФА НА ТО, као 
да су све др жа ве уче сни це овог спо ра зу ма чла ни це СО ФА НА ТО. 

Члан II
1. По ред обла сти на ко ју се при ме њу је СО ФА НА ТО, овај 

спо ра зум се при ме њу је и на те ри то ри ји свих др жа ва уче сни ца овог 
спо ра зу ма ко је ни су чла ни це СО ФА НА ТО. 

2. За по тре бе овог спо ра зу ма, по зи ва ње на СО ФА НА ТО Се
вер но а тлант ског уго во ра од но си ће се и на те ри то ри је на ве де не 
у ста ву 1. ово га чла на, а по зи ва ње на Се вер но а тлант ски уго вор 
укљу чи ва ће и Парт нер ство за мир. 

Члан III
За по тре бе при ме не овог спо ра зу ма у ве зи са пи та њи ма ко ја 

се од но се на уче сни це ко је ни су чла ни це СО ФА НА ТО, од ред бе 
СО ФА НА ТО ко је уре ђу ју под но ше ње зах те ва, од но сно ре ша ва ње 
спор них пи та ња ко ја се пре да ју у над ле жност Се вер но а тлант ском 
Са ве ту, за ме ни ци пред се да ва ју ћег Се вер но а тлант ског уго во ра или 
ар би тар зах те ва ће од уче сни ца у спо ру да ре ше не су гла си це из ме
ђу се бе, без обра ћа ња спољ ној суд ској над ле жно сти. 

Члан IV
Овај спо ра зум се мо же до пу ни ти или из ме ни ти у скла ду са 

ме ђу на род ним пра вом. 

Члан V
1. Овај спо ра зум би ће отво рен за пот пи си ва ње за сва ку др жа

ву ко ја је, или уго вор на стра на СО ФА НА ТО или при хва та по зив у 
Парт нер ство за мир и ко ја пот пи су је Оквир ни до ку мент Парт нер
ства за мир.

2. Овај спо ра зум под ле же ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо
бре њу. Ин стру мен ти ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бре ња би
ће де по но ва ни у Вла ди Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко ја ће све 
др жа ве пот пи сни це оба ве сти ти о сва ком та квом де по но ва њу. 

3. За три др жа ве пот пи сни це, од ко јих је нај ма ње јед на чла ни
ца СО ФА НА ТО, а јед на је при хва ти ла по зив у Парт нер ство за мир 
и пот пи са ла оквир ни до ку мент Парт нер ства за мир, овај спо ра зум 
ће сту пи ти на сна гу три де сет да на на кон де по но ва ња ин стру мен та 
ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бре ња. За сва ку сле де ћу др жа ву 
пот пи сни цу он ће сту пи ти на сна гу три де сет да на од да на де по но
ва ња на ве де них ин стру ме на та.

Члан VI
Овај спо ра зум мо же от ка за ти сва ка уче сни ца овог спо ра зу ма 

упу ћи ва њем пи сме ног оба ве ште ња о от ка зи ва њу Вла ди Сје ди ње
них Аме рич ких Др жа ва, ко ја ће оба ве сти ти све др жа ве пот пи сни
це о сва ком та квом оба ве ште њу. От ка зи ва ње сту па на сна гу го ди ну 
да на на кон што Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва при ми оба
ве ште ње. На кон ис те ка ро ка од го ди ну да на, овај спо ра зум пре ста
је да ва жи за уче сни цу ко ја га је от ка за ла, осим за ре ша ва ње по
тра жи ва ња на ста лих пре да ту ма ко јим от каз сту па на сна гу, али и 
да ље оста је на сна зи за оста ле уче сни це. 

Као по твр ду то га, до ле пот пи са ни овла шће ни од стра не сво
јих вла да, пот пи са ли су овај спо ра зум. 

Са чи ње но у Бри се лу, 19. ју на 1995. го ди не на ен гле ском и 
фран цу ском је зи ку, при че му су оба тек ста јед на ке ва жно сти, у јед
ном ори ги на лу ко ји ће би ти де по но ван у ар хи ви Вла де Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ће до
ста ви ти ове ре не ко пи је Спо ра зу ма свим др жа ва ма пот пи сни ца ма. 

AD DI TI O NAL PRO TO COL 
TO THE AGRE E MENT AMONG THE STA TES PAR TI ES TO 

THE NORTH ATLAN TIC TRE ATY AND THE OT HER STA TES 
PAR TI CI PA TING IN THE PART NER SHIP FOR PE A CE  

RE GAR DING THE STA TUS OF THE IR FOR CES

The Sta te Par ti es to the Pre sent Ad di ti o nal Pro to col to the Agre e
ment among the Sta te Par ti es to the North Atlan tic Tre aty and the ot her 
Sta tes par ti ci pa ting in the Part ner ship for Pe a ce re gar ding the sta tus of 
the ir for ces, he re i naf ter re fer red to as the Agre e ment;

Con si de ring that the de ath pe nalty is not pro vi ded for un der the 
do me stic le gi sla tion of so me Par ti es to the Agre e ment;

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le I
In so far as it has ju ris dic tion ac cor ding to the pro vi si ons of the 

Agre e ment, each Sta te Party to the Pre sent Ad di ti o nal Pro to col shall 
not ca rry out a de ath sen ten ce with re gard to any mem ber of a for ce and 
its ci vi lian com po nent, and the ir de pen dents from any ot her Sta te Party 
to the Pre sent Ad di ti o nal Pro to col.

Ar tic le II
1. The Pre sent Pro to col shall be open for sig na tu re by any sig na

tory of the Agre e ment. 
2. The Pre sent Pro to col shall be su bject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce 

or ap pro val. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val shall be 
de po si ted with the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which 
shall no tify all sig na tory Sta tes of each such de po sit. 

3. The Pre sent Pro to col shall en ter in to for ce 30 days af ter the 
da te of de po sit of the in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val 
by three sig na tory Sta tes, at le ast one of which is a Party to the NA TO 
SO FA and one of which is a Sta te ha ving ac cep ted the in vi ta tion to join 
the Part ner ship for Pe a ce and ha ving subscri bed to the Part ner ship for 
Pe a ce Fra me work Do cu ment. 

4. The Pre sent Pro to col shall co me in to for ce in re spect of each 
ot her sig na tory Sta te on the da te of the de po sit of its in stru ment of ra
ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val with the Go vern ment of the Uni ted 
Sta tes of Ame ri ca.

Do ne in Brus sels, this ni ne te enth day of Ju ne, 1995
In the En glish and French lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut

ho ri ta ti ve, in a sin gle ori gi nal which shall be de po si ted in the ar chi ves 
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of the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. The Go vern ment 
of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca shall tran smit cer ti fied co pi es the re of 
to all the sig na tory Sta tes.

ДО ДАТ НИ ПРО ТО КОЛ 
СПО РА ЗУ МА ИЗ МЕ ЂУ ДР ЖА ВА ЧЛА НИ ЦА  

СЕ ВЕР НО А ТЛАНТ СКОГ УГО ВО РА И ОСТА ЛИХ ДР ЖА ВА 
УЧЕ СНИ ЦА У ПАРТ НЕР СТВУ ЗА МИР О СТА ТУ СУ  

ЊИ ХО ВИХ СНА ГА

Др жа ве уче сни це у овом до дат ном про то ко лу Спо ра зу ма из
ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа
ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га, у да
љем тек сту Спо ра зум;

Узи ма ју ћи у об зир да смрт на ка зна ни је пред ви ђе на на ци о
нал ним за ко но дав ством не ких уче сни ца Спо ра зу ма;

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:
Члан I

У оној ме ри у ко јој има ју рис дик ци ју у скла ду са од ред ба ма 
Спо ра зу ма, сва ка др жа ва уче сни ца овог до дат ног про то ко ла не ће 
из вр ша ва ти смрт не ка зне за би ло ког при пад ни ка сна га и њи хо ве 
ци вил не ком по нен те и њи хо ва из др жа ва на ли ца из би ло ко је др жа
ве уче сни це овог до дат ног про то ко ла.

Члан II
Овај про то кол ће би ти отво рен за пот пи си ва ње за сва ку пот

пи сни цу Спо ра зу ма.
Овај про то кол под ле же ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо

бре њу. Ин стру мен ти ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бре ња би
ће де по но ва ни у Вла ди Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко је ће 
оба ве сти ти све др жа ве пот пи сни це о сва ком та квом де по но ва њу.

Овај про то кол сту па на сна гу 30 да на на кон што ин стру мен
те ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бре ња де по ну ју три др жа ве 
пот пи сни це, од ко јих је нај ма ње јед на чла ни ца СО ФА НА ТО а од 
ко јих је јед на др жа ва при хва ти ла по зив да при сту пи Парт нер ству 
за мир и пот пи са ла оквир ни до ку мент Парт нер ства за мир.

Овај про то кол сту па на сна гу за сва ку др жа ву пот пи сни цу на 
дан ка да де по ну је свој ин стру мент ра ти фи ка ци је, при хва та ња или 
одо бре ња у Вла ду Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.

Са чи ње но у Бри се лу, 19. ју на 1995. го ди не на ен гле ском и 
фран цу ском је зи ку, при че му су оба тек ста јед на ке ва жно сти, у јед
ном ори ги на лу ко ји ће би ти де по но ван у ар хи ви Вла де Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ће до
ста ви ти ове ре не ко пи је Спо ра зу ма свим др жа ва ма пот пи сни ца ма. 

FURT HER AD DI TI O NAL PRO TO COL 
TO THE AGRE E MENT AMONG THE STA TES PAR TI ES TO 

THE NORTH ATLAN TIC TRE ATY AND THE OT HER STA TES 
PAR TI CI PA TING IN THE PART NER SHIP FOR PE A CE  

RE GAR DING THE STA TUS OF THE IR FOR CES

Con si de ring the “Agre e ment among the Sta tes Par ti es to the 
North Atlan tic Tre aty and the ot her Sta tes Par ti ci pa ting in the Part ner
ship for Pe a ce re gar ding the Sta tus of the ir For ces’’ and the Ad di ti o nal 
Pro to col the re to, both do ne at Brus sels, Ju ne 19, 1995;

Con si de ring the need to esta blish and re gu la te the sta tus of NA TO 
mi li tary he a dqu ar ters and he a dqu ar ters per son nel in the ter ri tory of Sta tes 
par ti ci pa ting in the Part ner ship for Pe a ce in or der to fa ci li ta te the re la ti on
ship with the Ar med For ces of in di vi dual Part ner ship for Pe a ce na ti ons;

Con si de ring the need to pro vi de ap pro pri a te sta tus for per son nel 
of the Ar med For ces of Part ner Sta tes at tac hed to or as so ci a ted with 
NA TO mi li tary he a dqu ar ters; 

and
Con si de ring that the cir cum stan ces in par ti cu lar NA TO Mem ber 

Sta tes or Part ner Sta tes may ma ke it de si ra ble to me et the ne eds de scri
bed abo ve thro ugh the me ans of the pre sent Pro to col;

The Par ti es to the pre sent Pro to col ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le I
For pur po ses of the pre sent Pro to col, the ex pres si on
1. “Pa ris Pro to col’’ me ans the “Pro to col on the Sta tus of In ter na

ti o nal Mi li tary He a dqu ar ters set up pur su ant to the North Atlan tic Tre
aty,’’ do ne at Pa ris, August 28, 1952.

а) The “Agre e ment,’’ whe re ver the ex pres si on ap pe ars in the Pa ris 
Pro to col, shall be con strued to mean the NA TO Sta tus of For ces Agre
e ment as ma de ap pli ca ble thro ugh the “Agre e ment among the Sta tes 
Par ti es to the North Atlan tic Tre aty and the ot her Sta tes Par ti ci pa ting in 
the Part ner ship for Pe a ce re gar ding the Sta tus of the ir For ces,’’ do ne at 
Brus sels, Ju ne 19, 1995.

b) The “for ce’’ and “ci vi lian com po nent’’, whe re ver tho se ex pres
si ons ap pe ar in the Pa ris Pro to col, ha ve the me a nings de fi ned in Ar tic le 
3 of the Pa ris Pro to col and shall al so in clu de such per sons at tac hed to 
or as so ci a ted with NA TO mi li tary he a dqu ar ters from ot her Sta tes Par ti
es par ti ci pa ting in the Part ner ship for Pe a ce.

c) “De pen dent’’, whe re ver the ex pres si on ap pe ars in the Pa ris 
Pro to col, me ans the spo u se of a mem ber of a for ce or ci vi lian com po
nent as de fi ned in pa ra graph b. of the pre sent Ar tic le, or a child of such 
mem ber de pen ding on him or her for sup port.

2. “PfP SO FA,’’ whe re ver the ex pres si on ap pe ars in the pre sent Pro
to col, me ans the “Agre e ment among the Sta tes Par ti es to the North Atlan
tic Tre aty and the ot her Sta tes Par ti ci pa ting in the Part ner ship for Pe a ce 
re gar ding the Sta tus of the ir For ces,’’ do ne at Brus sels, Ju ne 19, 1995. 

3. “NA TO’’ me ans the North Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion. 
4. “NA TO mi li tary he a dqu ar ters’’ me ans Al lied He a dqu ar ters and 

ot her in ter na ti o nal mi li tary he a dqu ar ters or or ga ni sa ti ons fal ling wit hin 
Ar tic le 1 and Ar tic le 14 of the Pa ris Pro to col.

Ar tic le II
Wit ho ut pre ju di ce to the rights of Sta tes which are Mem bers of NA

TO or par ti ci pants in the Part ner ship for Pe a ce but which are not Par ti es to 
the pre sent Pro to col, the Par ti es he re to shall apply pro vi si ons iden ti cal to 
tho se set forth in the Pa ris Pro to col, ex cept as mo di fied in the pre sent Pro
to col, with re spect to the ac ti vi ti es of NA TO mi li tary he a dqu ar ters and the ir 
mi li tary and ci vi lian per son nel car ried out in the ter ri tory of a Party he re to.

Ar tic le III
1. In ad di tion to the area to which the Pa ris Pro to col ap pli es, the 

pre sent Pro to col shall apply to the ter ri tory of all Sta tes Par ti es to the 
pre sent Pro to col, as de scri bed in Ar tic le II pa ra graph 1 of the PfP SO FA. 

2. For pur po ses of the pre sent Pro to col, re fe ren ces in the Pa ris 
Pro to col to the North Atlan tic Tre aty area shall be de e med to in clu de 
the ter ri to ri es re fer red to in pa ra graph 1 of the pre sent Ar tic le.

Ar tic le IV
For pur po ses of im ple men ting the pre sent Pro to col with re spect 

to mat ters in vol ving Part ner Sta tes, pro vi si ons of the Pa ris Pro to col 
that pro vi de for dif fe ren ces to be re fer red to the North Atlan tic Co un cil 
shall be con strued to re qu i re the Par ti es con cer ned to ne go ti a te bet we en 
or among them sel ves wit ho ut re co ur se to any out si de ju ris dic tion.

Ar tic le V
1. The pre sent Pro to col shall be open for sig na tu re by any Sta te 

that is a sig na tory of the PfP SO FA. 
2. The pre sent Pro to col shall be su bject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce 

or ap pro val. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val shall be 
de po si ted with the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which 
shall no tify all sig na tory Sta tes of each such de po sit. 

3. As soon as two or mo re sig na tory Sta tes ha ve de po si ted the ir in
stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val, the pre sent Pro to col shall 
co me in to for ce in re spect of tho se Sta tes. It shall co me in to for ce in re spect 
of each ot her sig na tory Sta te on the da te of the de po sit of its in stru ment.

Ar tic le VI
The pre sent Pro to col may be de no un ced by any Party to this Pro to col 

by gi ving writ ten no ti fi ca tion of de nun ci a tion to the Go vern ment of the 
Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which will no tify all sig na tory Sta tes of each 
such no ti fi ca tion. The de nun ci a tion shall ta ke ef fect one year af ter re ce ipt 
of the no ti fi ca tion by the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. Af
ter the ex pi ra ti on of this pe riod of one year, the pre sent Pro to col shall ce a se 
to be in for ce as re gards the Party that de no un ces it, ex cept for the set tle
ment of out stan ding cla ims that aro se be fo re the day on which the de nun
ci a tion ta kes ef fect, but shall con ti nue in for ce for the re ma i ning Par ti es.
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In wit ness whe re of, the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed, ha ve 
sig ned this Pro to col.

НА РЕД НИ ДО ДАТ НИ ПРО ТО КОЛ 
СПО РА ЗУ МА ИЗ МЕ ЂУ ДР ЖА ВА ЧЛА НИ ЦА  

СЕ ВЕР НО А ТЛАНТ СКОГ УГО ВО РА И ОСТА ЛИХ ДР ЖА ВА 
УЧЕ СНИ ЦА У ПАРТ НЕР СТВУ ЗА МИР  

О СТА ТУ СУ ЊИ ХО ВИХ СНА ГА

Узи ма ју ћи у об зир Спо ра зум из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер
но а тлант ског уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за 
мир о ста ту су њи хо вих сна га и ње му при до дат До дат ни про то кол, 
оба са чи ње на у Бри се лу, 19. ју на 1995. го ди не;

Узи ма ју ћи у об зир по тре бу да се ус по ста ви и ре гу ли ше ста тус 
вој ног шта ба НА ТО и шта ба осо бља на те ри то ри ји др жа ва уче сни
ца у Парт нер ству за мир ка ко би се олак ша ли од но си са ору жа ним 
сна га ма по је ди нач них зе ма ља из Парт нер ства за мир;

Узи ма ју ћи у об зир по тре бу да се обез бе ди аде ква тан ста тус за 
осо бље ору жа них сна га парт нер ских др жа ва при до да то или при
дру же но вој ном шта бу НА ТО и

Узи ма ју ћи у об зир да због окол но сти у од ре ђе ним др жа ва ма 
чла ни ца ма НА ТО или парт нер ским др жа ва ма, мо же би ти по жељ но 
да се за до во ље го ре опи са не по тре бе пу тем овог про то ко ла;

Уче сни це овог про то ко ла су се спо ра зу ме ле о сле де ћем:

Члан I
За по тре бе овог про то ко ла, из раз:
1. „Па ри ски про то кол” озна ча ва „Про то кол о ста ту су ме ђу

на род них вој них шта бо ва ус по ста вље них у скла ду са Се вер но а
тлант ским уго во ром” са чи њен у Па ри зу, 28. ав гу ста 1952. го ди не.

a) „Спо ра зум”, где год се из раз по ја ви у Па ри ском про то ко лу, 
ту ма чи ће се као Спо ра зум НА ТО о ста ту су сна га као што се при
ме њу је у „Спо ра зу му из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског 
уго во ра и дру гих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су 
њи хо вих сна га”, са чи ње ном у Бри се лу, 19. ју на 1995. го ди не.

б) „Сна ге” и „ци вил на ком по нен та”, где год се ти из ра зи по ја
ве у Па ри ском про то ко лу, има ју зна че ње де фи ни са но у чла ну 3. Па
ри ског про то ко ла и об у хва та ће и осо бље при до да то или при дру же но 
вој ном шта бу НА ТО из дру гих др жа ва уче сни ца Парт нер ства за мир.

ц) „Из др жа ва но ли це”, где год се из раз по ја ви у Па ри ском 
про то ко лу, озна ча ва су пру жни ка при пад ни ка сна га или ци вил не 
ком по нен те као што је де фи ни са но у ста ву б. овог чла на, или де те 
та квог при пад ни ка ко је од ње га или ње за ви си.

2. „СО ФА ПзМ”, где год се из раз по ја ви у овом про то ко лу, 
озна ча ва „Спо ра зум из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског 
уго во ра и оста лих др жа ва уче сни ца у Парт нер ству за мир о ста ту
су њи хо вих сна га” са чи њен у Бри се лу, 19. ју на 1995. го ди не.

3. „НА ТО” озна ча ва Ор га ни за ци ју се вер но а тлант ског уго во ра. 
4. „Вој ни штаб НА ТО” озна ча ва са ве знич ки штаб и дру ге ме

ђу на род не вој не шта бо ве или ор га ни за ци је ко је су об у хва ће не чла
ном 1. и чла ном 14. Па ри ског про то ко ла.

Члан II
Не до во де ћи у пи та ње пра ва др жа ва чла ни ца НА ТО или уче сни

ца Парт нер ства за мир ко је ни су уче сни це овог Про то ко ла, уче сни це 
у овом до ку мен ту ће при ме њи ва ти од ред бе иден тич не они ма да тим у 
Па ри ском про то ко лу, осим уко ли ко су из ме ње не овим про то ко лом, по 
пи та њу ак тив но сти вој ног шта ба НА ТО и ње го вог вој ног и ци вил ног 
осо бља из ве де них на те ри то ри ји уче сни це у овом до ку мен ту.

Члан III
1. По ред обла сти на ко је се при ме њу је Па ри ски про то кол, 

овај про то кол се при ме њу је на те ри то ри ју свих др жа ва уче сни ца у 
овом про то ко лу, као што је опи са но у чла ну II ста ву 1. СО ФА ПзМ.

2. За по тре бе овог про то ко ла, сма тра ће се да упу ћи ва ње у Па
ри ском про то ко лу на обла сти Се вер но а тлант ског уго во ра об у хва та 
те ри то ри је на зна че не у ста ву 1. овог чла на.

Члан IV
За по тре бе при ме не овог про то ко ла у ве зи са пи та њи ма ко ја 

об у хва та ју др жа ве парт не ре, од ред бе Па ри ског про то ко ла ко је ре гу
ли шу не сла га ња ко ја се пре но се у над ле жност Се вер но а тлант ском 
са ве ту, ту ма че се на тај на чин да се од за ин те ре со ва них уче сни ца 
зах те ва да пре го ва ра ју из ме ђу се бе без обра ћа ња би ло ком спољ ном 
над ле жном те лу.

Члан V
1. Овај про то кол ће би ти отво рен за пот пи си ва ње за сва ку др

жа ву ко ја је пот пи сни ца СО ФА ПзМ.
2. Овај про то кол под ле же ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо

бре њу. Ин стру мен ти ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бре ња ће 
се де по но ва ти у Вла ди Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко ја ће 
оба ве сти ти све др жа ве пот пи сни це о сва ком та квом де по но ва њу.

3. Чим две или ви ше др жа ва пот пи сни ца де по ну ју сво је ин
стру мен те ра ти фи ка ци је, при хва та ња или одо бре ња, за те др жа ве 
овај про то кол ће сту пи ти на сна гу. За сва ку дру гу др жа ву пот пи сни
цу ће сту пи ти на сна гу на дан ка да она де по ну је свој Ин стру мент. 

Члан VI
Сва ка уче сни ца мо же от ка за ти овај про то кол до ста вља њем 

пи са ног оба ве ште ња о от ка зи ва њу Вла ди Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва, ко ја ће оба ве сти ти све др жа ве пот пи сни це о сва ком та
квом оба ве ште њу. От ка зи ва ње сту па на сна гу го ди ну да на на кон 
што Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва при ми оба ве ште ње. 
По сле ис те ка тог пе ри о да од го ди ну да на, овај про то кол пре ста је 
да ва жи за уче сни цу ко ја га от ка зу је, осим за по рав на ње не ре ше
них по тра жи ва ња ко ја су на ста ла пре да ту ма ко јим от ка зи ва ње сту
па на сна гу, али ће и да ље ва жи ти за пре о ста ле уче сни це.

Као по твр ду то га, до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни, пот
пи са ли су овај про то кол.

Члан 3.
Спо ра зум из чла на 1. овог за ко на, упу ћу је на при ме ну од ред

би Спо ра зу ма из ме ђу стра на Се вер но а тлант ског уго во ра о ста ту су 
њи хо вих сна га, ко ји је са чи њен у Лон до ну, 19. ју на 1951. го ди не. 

Об ја вљу је се Спо ра зум из ста ва 1. овог чла на, ко ји у ори ги на
лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

Agre e ment 
Bet we en the Par ti es to the North Atlan tic Tre aty 

Re gar ding the Sta tus of The ir For ces

The par ti es to the North Atlan tic Tre aty sig ned in Was hing ton on 
4 April, 1949

Con si de ring that the for ces of one Party may be sent, by ar ran ge
ment, to ser ve in the ter ri tory of anot her Party;

Be a ring in mind that the de ci sion to send them and the con di ti ons 
un der which they will be sent, in so far as such con di ti ons are not laid 
down by the pre sent Agre e ment, will con ti nue to be the su bject of se pa
ra te ar ran ge ments bet we en the Par ti es con cer ned; 

De si ring, ho we ver, to de fi ne the sta tus of such for ces whi le in the 
ter ri tory of anot her Party; 

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le I
1. In this Agre e ment the ex pres si on
a. ‘for ce’ me ans the per son nel be lon ging to the land, sea or air ar med 

ser vi ces of one Con trac ting Party when in the ter ri tory of anot her Con trac
ting Party in the North Atlan tic Tre aty area in con ne xi on with the ir of fi cial 
du ti es, pro vi ded that the two Con trac ting Par ti es con cer ned may agree that 
cer tain in di vi du als, units or for ma ti ons shall not be re gar ded as con sti tu ting 
or in clu ded in a ‘for ce’ for the pur po se of the pre sent Agre e ment;

b. ‘ci vi lian com po nent’ me ans the ci vi lian per son nel ac com panying 
a for ce of a Con trac ting Party who are in the em ploy of an ar med ser vi ce 
of that Con trac ting Party, and who are not sta te less per sons, nor na ti o nals 
of any Sta te which is not a Party to the North Atlan tic Tre aty, nor na ti o nals 
of, nor or di na rily re si dent in, the Sta te in which the for ce is lo ca ted.

c. ‘de pen dent’ me ans the spo u se of a mem ber of a for ce or a ci vi lian 
com po nent, or a child of such mem ber de pen ding on him or her for sup port;

d. ‘sen ding Sta te’ me ans the Con trac ting Party to which the for ce 
be longs;

e. ‘re ce i ving Sta te’ me ans the Con trac ting Party in the ter ri tory of 
which the for ce or ci vi lian com po nent is lo ca ted, whet her it be sta ti o
ned the re or pas sing in tran sit;

f. ‘mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te’ me ans tho se aut ho ri ti es of 
a sen ding Sta te who are em po we red by its law to en for ce the mi li tary law 
of that Sta te with re spect to mem bers of its for ces or ci vi lian com po nents;

g. ‘North Atlan tic Co un cil’ me ans the Co un cil esta blis hed by Ar
tic le 9 of the North Atlan tic Tre aty or any of its sub si di ary bo di es aut
ho ri sed to act on its be half.
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2. This Agre e ment shall apply to the aut ho ri ti es of po li ti cal subdi vi
si ons of the Con trac ting Par ti es, wit hin the ir ter ri to ri es to which the Agre
e ment ap pli es or ex tends in ac cor dan ce with Ar tic le XX, as it ap pli es to 
the cen tral aut ho ri ti es of tho se Con trac ting Par ti es, pro vi ded, ho we ver, that 
pro perty ow ned by po li ti cal subdi vi si ons shall not be con si de red to be pro
perty ow ned by a Con trac ting Party wit hin the me a ning of Ar tic le VI II.

Ar tic le II
It is the duty of a for ce and its ci vi lian com po nent and the mem

bers the re of as well as the ir de pen dents to re spect the law of the re ce i
ving Sta te, and to ab stain from any ac ti vity in con si stent with the spi rit 
of the pre sent Agre e ment, and, in par ti cu lar, from any po li ti cal ac ti vity 
in the re ce i ving Sta te. It is al so the duty of the sen ding Sta te to ta ke ne
ces sary of me a su res to that end.

Ar tic le III
1. On the con di ti ons spe ci fied in pa ra graph 2 of this Ar tic le and su

bject to com pli an ce with the for ma li ti es esta blis hed by the re ce i ving Sta te 
re la ting to en try and de par tu re of a for ce or the mem bers the re of, such mem
bers shall be exempt from pas sport and vi sa re gu la ti ons and im mi gra tion in
spec tion on en te ring or le a ving the ter ri tory of a re ce i ving Sta te. They shall 
al so be exempt from the re gu la ti ons of the re ce i ving Sta te on the re gi stra tion 
and con trol of ali ens, but shall not be con si de red as ac qu i ring any right to 
per ma nent re si den ce or do mi ci le in the ter ri to ri es of the re ce i ving Sta te

2. The fol lo wing do cu ments only will be re qu i red in re spect of 
mem bers of a for ce. They must be pre sen ted on de mand:

a. per so nal iden tity card is sued by the sen ding Sta te sho wing na
mes, da te of birth, rank and num ber (if any), ser vi ce, and pho to graph;

b. in di vi dual or col lec ti ve mo ve ment or der, in the lan gu a ge of the sen
ding Sta te and in the En glish and French lan gu a ges, is sued by an ap pro pri
a te agency of the sen ding Sta te or of the North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion 
and cer tifying to the sta tus of the in di vi dual or gro up as a mem ber or mem
bers of a for ce and to the mo ve ment or de red. The re ce i ving Sta te may re qu
i re a mo ve ment or der to be co un ter sig ned by its ap pro pri a te re pre sen ta ti ve.

3. Mem bers of a ci vi lian com po nent and de pen dents shall be so 
de scri bed in the ir pas sports.

4. If a mem ber of a for ce or a ci vi lian com po nent le a ves the em ploy 
of the sen ding Sta te and is not re pa tri a ted, the aut ho ri ti es of the sen ding 
Sta te shall im me di a tely in form the aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te, gi
ving such par ti cu lars as may be re qu i red. The aut ho ri ti es of the sen ding 
Sta te shall si mi larly in form the aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te of any 
mem ber who has ab sen ted him self for mo re than twentyone days.

5. If the re ce i ving Sta te has re qu e sted the re mo val from its ter ri tory 
of a mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent or has ma de an ex pul si on 
or der aga inst an exmem ber of a for ce or of a ci vi lian com po nent or aga
inst a de pen dent of a mem ber or exmem ber, the aut ho ri ti es of the sen ding 
Sta te shall be re spon si ble for re ce i ving the per son con cer ned wit hin the ir 
own ter ri tory or ot her wi se dis po sing of him out si de the re ce i ving Sta te. This 
pa ra graph shall apply only to per sons who are not na ti o nals of the re ce i ving 
Sta te and ha ve en te red the re ce i ving Sta te as mem bers of a for ce or ci vi lian 
com po nent or for the pur po se of be co ming such mem bers, and to the de pen
dents of such per sons.

Ar tic le IV
The re ce i ving Sta te shall eit her
a. ac cept as va lid, wit ho ut a dri ving test or fee, the dri ving per mit or 

li cen ce or mi li tary dri ving per mit is sued by the sen ding Sta te or a subdi
vi sion the re of to a mem ber of a for ce or of a ci vi lian com po nent; or

b. is sue its own dri ving per mit or li cen ce to any mem ber of a for
ce or ci vi lian com po nent who holds a dri ving per mit or li cen ce or mi li
tary dri ving per mit is sued by the sen ding Sta te or a subdi vi sion the re
of, pro vi ded that no dri ving test shall be re qu i red.

Ar tic le V
1. Mem bers of a for ce shall nor mally we ar uni form. Su bject to any 

ar ran ge ment to the con trary bet we en the aut ho ri ti es of the sen ding and re
ce i ving Sta tes, the we a ring of ci vi lian dress shall be on the sa me con di ti ons 
as for mem bers of the for ces of the re ce i ving Sta te. Re gu larly con sti tu ted 
units or for ma ti ons of a for ce shall be in uni form when cros sing a fron ti er.

2. Ser vi ce ve hic les of a for ce or ci vi lian com po nent shall ca rry, 
in ad di tion to the ir re gi stra tion num ber, a dis tin cti ve na ti o na lity mark.

Ar tic le VI
Mem bers of a for ce may pos sess and ca rry arms, on con di tion 

that they are aut ho ri zed to do so by the ir or ders. The aut ho ri ti es of the 

sen ding Sta te shall gi ve sympat he tic con si de ra tion to re qu ests from the 
re ce i ving Sta te con cer ning this mat ter.

Ar tic le VII
1. Su bject to the pro vi si ons of this Ar tic le,
a. the mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te shall ha ve the right 

to exer ci se wit hin the re ce i ving Sta te all cri mi nal and di sci pli nary ju
ris dic tion con fer red on them by the law of the sen ding Sta te over all 
per sons su bject to the mi li tary law of that Sta te;

b. the aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall ha ve ju ris dic tion 
over the mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent and the ir de pen
dents with re spect to of fen ces com mit ted wit hin the ter ri tory of the re
ce i ving Sta te and pu nis ha ble by the law of that Sta te.

2. 
a. The mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te shall ha ve the right 

to exer ci se ex clu si ve ju ris dic tion over per sons su bject to the mi li tary 
law of that Sta te with re spect to of fen ces, in clu ding of fen ces re la ting to 
its se cu rity, pu nis ha ble by the law of the sen ding Sta te, but not by the 
law of the re ce i ving Sta te.

b. The aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall ha ve the right to 
exer ci se ex clu si ve ju ris dic tion over mem bers of a for ce or ci vi lian 
com po nent and the ir de pen dents with re spect to of fen ces, in clu ding of
fen ces re la ting to the se cu rity of that Sta te, pu nis ha ble by its law but 
not by the law of the sen ding sta te.

c. For the pur po ses of this pa ra graph and of pa ra graph 3 of this 
Ar tic le a se cu rity of fen ce aga inst a Sta te shall in clu de:

i. tre a son aga inst the Sta te;
ii. sa bo ta ge, espi o na ge or vi o la tion of any law re la ting to of fi cial 

sec rets of that Sta te, or sec rets re la ting to the na ti o nal de fen ce of that Sta te
3. In ca se whe re the right to exer ci se ju ris dic tion is con cur rent the 

fol lo wing ru les shall apply:
a. The mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te shall ha ve the pri

mary right to exer ci se ju ris dic tion over a mem ber of a for ce or of a ci vi
lian com po nent in re la tion to

i. of fen ces so lely aga inst the pro perty or se cu rity of that Sta te, or 
of fen ces so lely aga inst the per son or pro perty of anot her mem ber of the 
for ce or ci vi lian com po nent of that Sta te or of a de pen dent;

ii. of fen ces ari sing out of any act or omis sion do ne in the per for
man ce of of fi cial duty.

b. In the ca se of any ot her of fen ce the aut ho ri ti es of the re ce i ving 
Sta te shall ha ve the pri mary right to exer ci se ju ris dic tion.

c. If the Sta te ha ving the pri mary right de ci des not to exer ci se 
ju ris dic tion, it shall no tify the aut ho ri ti es of the ot her Sta te as soon as 
prac ti ca ble. The aut ho ri ti es of the Sta te ha ving the pri mary right shall 
gi ve sympat he tic con si de ra tion to a re qu est from the aut ho ri ti es of the 
ot her Sta te for a wa i ver of its right in ca ses whe re that ot her sta te con si
ders such wa i ver to be of par ti cu lar im por tan ce.

4. The fo re go ing pro vi si ons of this Ar tic le shall not imply any 
right for the mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te to exer ci se ju ris dic
tion over per sons who are na ti o nals of or or di na rily re si dent in the re ce
i ving Sta te, un less they are mem bers of the for ce of the sen ding Sta te.

5. 
a. The aut ho ri ti es of the re ce i ving and sen ding sta tes shall as sist 

each ot her in the ar rest of mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent or 
the ir de pen dents in the ter ri tory of the re ce i ving Sta te and in han ding 
them over to the aut ho rity which is to exer ci se ju ris dic tion in ac cor dan
ce with the abo ve pro vi si ons.

b. The aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall no tify promptly the 
mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te of the ar rest of any mem ber of 
a for ce or ci vi lian com po nent or a de pen dent.

c. The cu stody of an ac cu sed mem ber of a for ce or ci vi lian com
po nent over whom the re ce i ving sta te is to exer ci se ju ris dic tion shall, if 
he is in the hands of the sen ding Sta te, re main with that Sta te un til he is 
char ged by the re ce i ving Sta te.

6. 
a. The aut ho ri ti es of the re ce i ving and sen ding Sta tes shall as sist 

each ot her in the ca rrying out of all ne ces sary in ve sti ga ti ons in to of fen
ces, and in the col lec tion and pro duc tion of evi den ce, in clu ding the se i
zu re and, in pro per ca ses, the han ding over of ob jects con nec ted with an 
of fen ce. The han ding over of such ob jects may, ho we ver, be ma de su bject 
to the ir re turn wit hin the ti me spe ci fied by the aut ho rity de li ve ring them.
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b. The aut ho ri ti es of the Con trac ting par ti es shall no tify one anot
her of the dis po si tion of all ca ses in which the re are con cur rent rights to 
exer ci se ju ris dic tion.

7. 
a. A de ath sen ten ce shall not be car ried out in the re ce i ving Sta te 

by the aut ho ri ti es of the sen ding Sta te if the le gi sla tion of the re ce i ving 
sta te do es not pro vi de for such pu nis hment in a si mi lar ca se.

b. The aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall gi ve sympat he tic 
con si de ra tion to a re qu est from the aut ho ri ti es of the sen ding Sta te for 
as si stan ce in ca rrying out a sen ten ce of im pri son ment pro no un ced by 
the aut ho ri ti es of the sen ding Sta te un der the pro vi sion of this Ar tic le 
wit hin the ter ri tory of the re ce i ving Sta te.

8. Whe re an ac cu sed has been tried in ac cor dan ce with the pro vi si ons 
of this Ar tic le by the aut ho ri ti es of one Con trac ting Party and has been ac
qu it ted, or has been con vic ted and is ser ving, or has ser ved, his sen ten ce or 
has been par do ned, he may not be tried again for the sa me of fen ce wit hin 
the sa me ter ri tory by the aut ho ri ti es of anot her Con trac ting Party. Ho we ver, 
not hing in this pa ra graph shall pre vent the mi li tary aut ho ri ti es of the sen
ding Sta te from trying a mem ber of its for ce for any vi o la tion of ru les of 
di sci pli ne ari sing from an act or omis sion which con sti tu ted an of fen ce for 
which he was tried by the aut ho ri ti es of anot her Con trac ting Party.

9. Whe ne ver a mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent of a de
pen dent is pro se cu ted un der the ju ris dic tion of a re ce i ving Sta te he 
shall be en ti tled:

a. to a prompt and speedy trial;
b. to be in for med, in advan ce of trial, of the spe ci fic char ge or 

char ges ma de aga inst him;
c. to be con fron ted with the wit nes ses aga inst him;
d. to ha ve com pul sory pro cess for ob ta i ning wit nes ses in his fa vo

ur, if they are wit hin the ju ris dic tion of the re ce i ving Sta te;
e. to ha ve le gal re pre sen ta tion of his own cho i ce for his de fen ce or 

to ha ve free or as si sted le gal re pre sen ta tion un der the con di ti ons pre va
i ling for the ti me be ing in the re ce i ving Sta te;

f. if he con si ders it ne ces sary, to ha ve the ser vi ces of a com pe tent 
in ter pre ter; and

g. to com mu ni ca te with a re pre sen ta ti ve of the Go vern ment of the 
sen ding Sta te and when the ru les of the co urt per mit, to ha ve such a re
pre sen ta ti ve pre sent at his trial.

10. 
a. Re gu larly con sti tu ted mi li tary units or for ma ti ons of a for ce 

shall ha ve the right to po li ce any camps, esta blis hment or ot her pre mi
ses which they oc cupy as the re sult of an agre e ment with the re ce i ving 
Sta te. The mi li tary po li ce of the for ce may ta ke all ap pro pri a te me a su
res to en su re the ma in te nan ce of or der and se cu rity on such pre mi ses.

b. Out si de the se pre mi ses, such mi li tary po li ce shall be em ployed 
only su bject to ar ran ge ments with the aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te and 
in li a i son with tho se aut ho ri ti es, and in so far as such em ployment is ne
ces sary to ma in tain di sci pli ne and or der among the mem bers of the for ce.

11. Each Con trac ting Party shall se ek such le gi sla tion as it de ems 
ne ces sary to en su re the ade qu a te se cu rity and pro tec tion wit hin its ter ri
tory of in stal la ti ons, equ ip ment, pro perty, re cords and of fi cial in for ma
tion of ot her Con trac ting Par ti es, and the pu nis hment of per sons who 
may con tra ve ne laws enac ted for that pur po se.

Ar tic le VI II
1. Each Con trac ting Party wa i ves all its cla ims aga inst any ot her 

Con trac ting Party for da ma ge to any pro perty ow ned by it and used by 
its land; sea or air ar med ser vi ces, if such da ma ge:

i. was ca u sed by a mem ber or an em ployee of the ar med ser vi ces 
of the ot her Con trac ting Party in the exe cu ti on of his du ti es in con nec
tion with the ope ra tion of the North Atlan tic Tre aty; or

ii. aro se from the use of any ve hic le, ves sel or air craft ow ned by 
the ot her Con trac ting Party and used by its ar med ser vi ces, pro vi ded 
eit her that the ve hic le, ves sel or air craft ca u sing the da ma ge was be ing 
used in con nec tion with the ope ra tion of the North Atlan tic Tre aty, or 
that the da ma ge was ca u sed to pro perty be ing so used.

Cla ims for ma ri ti me sal va ge by one Con trac ting Party aga inst any 
ot her Con trac ting Party shall be wa i ved, pro vi ded that the ves sel or car go 
sal va ged was ow ned by a con trac ting Party and be ing used by its ar med 
ser vi ces in con nec tion with the ope ra tion of the North Atlan tic Tre aty.

2. 
a. In the ca se of da ma ge ca u sed or ari sing as sta ted in pa ra graph 

1 to ot her pro perty ow ned by a Con trac ting Party and lo ca ted in its 

ter ri tory, the is sue of the li a bi lity of any ot her Con trac ting Party shall be 
de ter mi ned and the amo unt of da ma ge shall be as ses sed, un less the Con
trac ting Par ti es con cer ned agree ot her wi se, by a so le ar bi tra tor se lec ted in 
ac cor dan ce with subpa ra graph b. of this pa ra graph. The ar bi tra tor shall 
al so de ci de any co un tercla ims ari sing out of the sa me in ci dent.

b. The ar bi tra tor re fer red to in subpa ra graph a. abo ve shall be se lec ted 
by agre e ment bet we en the Con trac ting Par ti es con cer ned from amongst the 
na ti o nals of the re ce i ving Sta te who hold or ha ve held high ju di cial of fi ce. If 
the Con trac ting Par ti es con cer ned are una ble, wit hin two months, to agree 
upon the ar bi tra tor, eit her may re qu est the Cha ir man of the North Atlan tic 
Co un cil De pu ti es to se lect a per son with the afo re said qu a li fi ca ti ons.

c. Any de ci sion ta ken by the ar bi tra tor shall be bin ding and con
clu si ve upon the Con trac ting Par ti es.

d. The amo unt of any com pen sa tion awar ded by the ar bi tra tor 
shall be di stri bu ted in ac cor dan ce with the pro vi si ons of pa ra graph 5 e. 
(i), (ii) and (iii) of this Ar tic le.

e. The com pen sa tion of the ar bi tra tor shall be fi xed by agre e ment 
bet we en the Con trac ting Par ti es con cer ned and shall, to get her with the 
ne ces sary ex pen ses in ci den tal to per for man ce of his du ti es, be de frayed 
in equ al pro por ti ons by them.

f. Ne vert he less, each Con trac ting Party wa i ves its cla im in any 
such ca se whe re the da ma ge is less than:
Bel gi um: B. fr. 70,000. Lu xem bo urg: L. fr. 70,000.
Ca na da: $ 1,460. Net her lands: Fl. 5,320
Den mark: Kr. 9,670. Nor way: Kr. 10,000.
Fran ce: F. fr. 490,000. Por tu gal: Es. 40,250.
Ice land: Kr. 22,800. Uni ted King dom: 500.
Italy: Li. 850,000. Uni ted Sta tes: $ 1,400.

Any ot her Con trac ting Party who se pro perty has been da ma ged 
in the sa me in ci dent shall al so wa i ve its cla im up to the abo ve amo unt. 
In the ca se of con si de ra ble va ri a tion in the ra tes of ex chan ge bet we en 
the se cur ren ci es the Con trac ting Par ti es shall agree on the ap pro pri a te 
adjust ments of the se amo unts.

3. For the pur po ses of pa ra graphs 1 and 2 of this Ar tic le the ex pres si
on “ow ned by a Con tac ting Party” in the ca se of a ves sel in clu des a ves sel 
on ba re bo at char ter to that Con trac ting Party or re qu i si ti o ned by it on ba re 
bo at terms or se i zed by it in pri ze (ex cept to the ex tent that the risk of loss 
or li a bi lity is bor ne by so me per son ot her than such Con trac ting Party).

4. Each Con trac ting Party wa i ves all its cla ims aga inst any ot her 
Con trac ting Party for in jury or de ath suf fe red by any mem ber of its ar
med ser vi ces whi le such mem ber was en ga ged in the per for man ce of his 
of fi cial du ti es.

5. Cla ims (ot her than con trac tual cla ims and tho se to which pa ra
graphs 6 or 7 of this Ar tic le apply) ari sing out of acts or omis si ons of 
mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent do ne in the per for man ce of 
of fi cial duty, or out of any ot her act, omis sion or oc cur ren ce for which a 
for ce or ci vi lian com po nent is le gally re spon si ble, and ca u sing da ma ge 
in the ter ri tory of the re ce i ving Sta te to third par ti es, ot her than any of 
the Con trac ting Par ti es, shall be de alt with by the re ce i ving Sta te in ac
cor dan ce with the fol lo wing pro vi si ons:

а. Cla ims shall be fi led, con si de red and set tled or adju di ca ted in 
ac cor dan ce with the laws and re gu la ti ons of the re ce i ving Sta te with re
spect to cla ims ari sing from the ac ti vi ti es of its own ar med for ces.

b. The re ce i ving Sta te may set tle any such cla ims, and payment of 
the amo unt agreed upon or de ter mi na ted by adju di ca tion shall be ma de 
by the re ce i ving Sta te in its cur rency.

c. Such payment, whet her ma de pur su ant to a set tle ment or to 
adju di ca tion of the ca se by a com pe tent tri bu nal of the re ce i ving Sta te, 
or the fi nal adju di ca tion by such a tri bu nal denying payment, shall be 
bin ding and con clu si ve upon the Con trac ting Par ti es.

d. Every cla im paid by the re ce i ving Sta te shall be com mu ni ca ted 
to the sen ding Sta tes con cer ned to get her with full par ti cu lars and a pro
po sed di stri bu tion in con for mity with subpa ra graphs e. (i), (ii) and (iii) 
be low. In de fa ult of a reply wit hin two months, the pro po sed di stri bu
tion shall be re gar ded as ac cep ted.

e. The cost in cur red in sa tisfying cla ims pur su ant to the pre ce ding 
subpa ra graphs and pa ra. 2 of this Ar tic le shall be di stri bu ted bet we en 
the Con trac ting Par ti es, as fol lows:

i. Whe re one sen ding Sta te alo ne is re spon si ble, the amo unt awar ded 
or adjud ged shall be di stri bu ted in the pro por tion of 25 per cent. char ge a ble 
to the re ce i ving Sta te and 75 per cent. char ge a ble to the sen ding Sta te.
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ii. Whe re mo re than one Sta te is re spon si ble for the da ma ge, the 
amo unt awar ded or adjud ged shall be di stri bu ted equ ally among them: 
ho we ver, if the re ce i ving Sta te is not one of the Sta tes re spon si ble, its 
con tri bu tion shall be half that of each of the sen ding Sta tes.

iii. Whe re the da ma ge was ca u sed by the ar med ser vi ces of the 
Con trac ting Par ti es and it is not pos si ble to at tri bu te it spe ci fi cally to 
one or mo re of tho se ar med ser vi ces, the amo unt awar ded or adjud ged 
shall be di stri bu ted equ ally among the Con trac ting Par ti es con cer ned: 
ho we ver, if the re ce i ving Sta te is not one of the Sta tes by who se ar med 
ser vi ces the da ma ge was ca u sed, its con tri bu tion shall be half that of 
each of the sen ding Sta tes con cer ned.

iv. Every halfyear, a sta te ment of the sums paid by the re ce i ving 
Sta te in the co ur se of the halfyearly pe riod in re spect of every ca se re
gar ding which the pro po sed di stri bu tion on a per cen ta ge ba sis has been 
ac cep ted, shall be sent to the sen ding Sta tes con cer ned, to get her with a 
re qu est for re im bur se ment. Such re im bur se ment shall be ma de wit hin 
the shor test pos si ble ti me, in the cur rency of the re ce i ving Sta te.

f. In ca ses whe re the ap pli ca tion of the pro vi si ons of subpa ra
graphs b. and e. of this pa ra graph wo uld ca u se a Con trac ting Party se
ri o us har dship, it may re qu est the North Atlan tic Co un cil to ar ran ge a 
set tle ment of a dif fe rent na tu re.

g. A mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent shall not be su bject 
to any pro ce e dings for the en for ce ment of any jud gment gi ven aga inst 
him in the re ce i ving Sta te in a mat ter ari sing from the per for man ce of 
his of fi cial du ti es.

h. Ex cept in so far as subpa ra graph e. of this pa ra graph ap pli es 
to cla ims co ve red by pa ra graph 2 of this Ar tic le, the pro vi si ons of this 
pa ra graph shall not apply to any cla im ari sing out of or in con ne xi on 
with the na vi ga tion or ope ra tion of a ship or the lo a ding, car ri a ge, or 
dischar ge of a car go, ot her than cla ims for de ath or per so nal in jury to 
which pa ra graph 4 of this Ar tic le do es not apply.

6. Cla ims aga inst mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent ari sing 
out of tor ti o us acts or omis si ons in the re ce i ving Sta te not do ne in the 
per for man ce of of fi cial duty shall be de alt with in the fol lo wing man ner:

a. The aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall con si der the cla im 
and as sess com pen sa tion to the cla i mant in a fa ir and just man ner, ta
king in to ac co unt all the cir cum stan ces of the ca se, in clu ding the con
duct of the in ju red per son, and shall pre pa re a re port on the mat ter.

b. The re port shall be de li ve red to the aut ho ri ti es of the sen ding 
Sta te, who shall then de ci de wit ho ut de lay whet her they will of fer an ex 
gra tia payment, and if so, of what amo unt.

c. If an of fer of ex gra tia payment is ma de, and ac cep ted by the 
cla i mant in full sa tis fac tion of his cla im, the aut ho ri ti es of the sen ding 
Sta te shall ma ke the payment them sel ves and in form the aut ho ri ti es of 
the re ce i ving Sta te of the ir de ci sion and of the sum paid.

d. Not hing in this pa ra graph shall af fect the ju ris dic tion of the 
co urts of the re ce i ving Sta te to en ter tain an ac tion aga inst a mem ber 
of a for ce or of a ci vi lian com po nent un less and un til the re has been 
payment in full sa tis fac tion of the cla im.

7. Cla ims ari sing out of the una ut ho ri zed use of any ve hic le of the 
ar med ser vi ces of a sen ding Sta te shall be de alt with in ac cor dan ce with 
pa ra graph 6 of this Ar tic le, ex cept in so far as the for ce or ci vi lian com
po nent is le gally re spon si ble.

8. If a dis pu te ari ses as to whet her a tor ti o us act or omis sion of a 
mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent was do ne in the per for man
ce of of fi cial duty or as to whet her the use of any ve hic le of the ar med 
ser vi ces of a sen ding Sta te was una ut ho ri zed, the qu e sti on shall be sub
mit ted to an ar bi tra tor ap po in ted in ac cor dan ce with pa ra graph 2 b. of 
this Ar tic le, who se de ci sion on this po int shall be fi nal and con clu si ve.

9. The sen ding Sta te shall not cla im im mu nity from the ju ris dic
tion of the co urts of the re ce i ving Sta te for mem bers of a for ce or ci
vi lian com po nent in re spect of the ci vil ju ris dic tion of the co urts of the 
re ce i ving Sta te ex cept to the ex tent pro vi ded in pa ra graph 5 g. of this 
Ar tic le.

10. The aut ho ri ti es of the sen ding Sta te and of the re ce i ving Sta te 
shall coope ra te in the pro cu re ment of evi den ce for a fa ir he a ring and dis
po sal of cla ims in re gard to which the Con trac ting Par ti es are con cer ned.

Ar tic le IX
1. Mem bers of a for ce or of a ci vi lian com po nent and the ir de pen

dents may pur cha se lo cally go ods ne ces sary for the ir own con sump
tion, and such ser vi ces as they need, un der the sa me con di ti ons as the 
na ti o nals of the re ce i ving Sta te.

2. Go ods which are re qu i red from lo cal so ur ces for the sub si
sten ce of a for ce or ci vi lian com po nent shall nor mally be pur cha sed 
thro ugh the aut ho ri ti es which pur cha se such go ods for the ar med ser vi
ces of the re ce i ving Sta te. In or der to avoid such pur cha ses ha ving any 
adver se ef fect on the eco nomy of the re ce i ving Sta te, the com pe tent 
aut ho ri ti es of that Sta te shall in di ca te, when ne ces sary, any ar tic les the 
pur cha se of which sho uld be re stric ted or for bid den.

3. Su bject to agre e ments al ready in for ce or which may he re af ter be 
ma de bet we en the aut ho ri sed re pre sen ta ti ves of the sen ding and re ce i ving 
Sta tes, the aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall as su me so le re spon si
bi lity for ma king su i ta ble ar ran ge ments to ma ke ava i la ble to a for ce or a 
ci vi lian com po nent the bu il dings and gro unds which it re qu i res, as well 
as fa ci li ti es and ser vi ces con nec ted the re with. The se agre e ments and ar
ran ge ments shall be, as far as pos si ble, in ac cor dan ce with the re gu la ti ons 
go ver ning the ac com mo da tion and bil le ting of si mi lar per son nel of the re
ce i ving Sta te. In the ab sen ce of a spe ci fic con tract to the con trary, the laws 
of the re ce i ving Sta te shall de ter mi ne the rights and obli ga ti ons ari sing out 
of the oc cu pa tion or use of the bu il dings, gro unds, fa ci li ti es or ser vi ces.

4. Lo cal ci vi lian la bo ur re qu i re ments of a for ce or ci vi lian com po
nent shall be sa tis fied in the sa me way as the com pa ra ble re qu i re ments 
of the re ce i ving Sta te and with the as si stan ce of the aut ho ri ti es of the 
re ce i ving Sta te thro ugh the em ployment ex chan ges. The con di ti ons of 
em ployment and work, in par ti cu lar wa ges, sup ple men tary payments 
and con di ti ons for the pro tec tion of wor kers, shall be tho se laid down 
by the le gi sla tion of the re ce i ving Sta te. Such ci vi lian wor kers em
ployed by a for ce or ci vi lian com po nent shall not be re gar ded for any 
pur po se as be ing mem bers of that for ce or ci vi lian com po nent.

5. When a for ce or a ci vi lian com po nent has at the pla ce whe re it is 
sta ti o ned ina de qu a te me di cal or den tal fa ci li ti es, its mem bers and the ir de
pen dents may re ce i ve me di cal and den tal ca re, in clu ding ho spi ta li za tion, 
un der the sa me con di ti ons as com pa ra ble per son nel of the re ce i ving Sta te.

6. The re ce i ving Sta te shall gi ve the most fa vo u ra ble con si de ra
tion to re qu ests for the grant to mem bers of a for ce or of a ci vi lian 
com po nent of tra vel ling fa ci li ti es and con ces si ons with re gard to fa res. 
The se fa ci li ti es and con ces si ons will be the su bject of spe cial ar ran ge
ments to be ma de bet we en the Go vern ments con cer ned.

7. Su bject to any ge ne ral or par ti cu lar fi nan cial ar ran ge ments bet we
en the Con trac ting Par ti es, payment in lo cal cur rency for go ods, ac com mo
da tion and ser vi ces fur nis hed un der pa ra graphs, 2, 3, 4 and, if ne ces sary, 5 
and 6, of this Ar tic le shall be ma de promptly by the aut ho ri ti es of the for ce.

8. Ne it her a for ce, nor a ci vi lian com po nent, nor the mem bers 
the re of, nor the ir de pen dents, shall by re a son of this Ar tic le enjoy any 
exemp ti on from ta xes or du ti es re la ting to pur cha ses and ser vi ces char
ge a ble un der the fi scal re gu la ti ons of the re ce i ving Sta te.

Ar tic le X
1. Whe re the le gal in ci den ce of any form of ta xa ti on in the re ce i ving 

Sta te de pends upon re si den ce or do mi ci le, pe ri ods du ring which a mem
ber of a for ce or ci vi lian com po nent is in the ter ri tory of that Sta te by re a
son so lely of his be ing a mem ber of such for ce or ci vi lian com po nent shall 
not be con si de red as pe ri ods of re si den ce the rein, or as cre a ting a chan ge 
of re si den ce or do mi ci le, for the pur po ses of such ta xa ti on. Mem bers of a 
for ce or ci vi lian com po nent shall be exempt from ta xa ti on in the re ce i ving 
Sta te on the sa lary and emo lu ments paid to them as such mem bers by the 
sen ding Sta te or on any tan gi ble mo va ble pro perty the pre sen ce of which 
in the re ce i ving Sta te is due so lely to the ir tem po rary pre sen ce the re.

2. Not hing in this Ar tic le shall pre vent ta xa ti on of a mem ber of a 
for ce or ci vi lian com po nent with re spect to any pro fi ta ble en ter pri se, 
ot her than his em ployment as such mem ber, in which he may en ga ge in 
the re ce i ving Sta te, and, ex cept as re gards his sa lary and emo lu ments 
and the tan gi ble mo va ble pro perty re fer red to in pa ra graph I, not hing in 
this Ar tic le shall pre vent ta xa ti on to which, even if re gar ded as ha ving 
his re si den ce or do mi ci le out si de the ter ri tory of the re ce i ving Sta te, 
such a mem ber is li a ble un der the law of that Sta te.

3. Not hing in this Ar tic le shall apply to ‘duty’ as de fi ned in pa ra
graph 12 of Ar tic le XI.

4. For the pur po ses of this Ar tic le the term ‘mem ber of a for ce’ 
shall not in clu de any per son who is a na ti o nal of the re ce i ving Sta te.

Ar tic le XI
1. Sa ve as pro vi ded ex pressly to the con trary in this Agre e ment, 

mem bers of a for ce and of a ci vi lian com po nent as well as the ir de
pen dents shall be su bject to the laws and re gu la ti ons ad mi ni ste red by 
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the cu stoms aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te. In par ti cu lar the cu stoms 
aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te shall ha ve the right, un der the ge ne ral 
con di ti ons laid down by the laws and re gu la ti ons of the re ce i ving Sta te, 
to se arch mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent and the ir de pen
dents and to exa mi ne the ir lug ga ge and ve hic les, and to se i ze ar tic les 
pur su ant to such laws and re gu la ti ons.

2. 
a. The tem po rary im por ta tion and the reex por ta ti on of ser vi ce 

ve hic les of a for ce or ci vi lian com po nent un der the ir own po wer shall 
be aut ho ri zed free of duty on pre sen ta tion of a triptyque in the form 
shown in the Ap pen dix to this Agre e ment.

b. The tem po rary im por ta tion of such ve hic les not un der the ir 
own po wer shall be go ver ned by pa ra graph 4 of this Ar tic le and the re
ex por ta ti on the re of by pa ra graph 8.

c. Ser vi ce ve hic les of a for ce or ci vi lian com po nent shall be exempt 
from any tax payable in re spect of the use of ve hic les on the ro ads.

3. Of fi cial do cu ments un der of fi cial seal shall not be su bject to 
cu stoms in spec tion. Co u ri ers, wha te ver the ir sta tus, ca rrying the se do
cu ments must be in pos ses sion of an in di vi dual mo ve ment or der, is sued 
in ac cor dan ce with pa ra graph 2 b. of Ar tic le III. This mo ve ment or der 
shall show the num ber of de spatches car ried and cer tify that they con
tain only of fi cial do cu ments.

4. A for ce may im port free of duty the equ ip ment for the for ce and 
re a so na ble qu an ti ti es of pro vi si ons, sup pli es and ot her go ods for the 
ex clu si ve use of the for ce and, in ca ses whe re such use is per mit ted by 
the re ce i ving Sta te, its ci vi lian com po nent and de pen dents. This duty
free im por ta tion shall be su bject to the de po sit, at the cu stoms of fi ce 
for the pla ce of en try, to get her with such cu stoms do cu ments as shall 
be agreed, of a cer ti fi ca te in a form agreed bet we en the re ce i ving Sta
te and the sen ding Sta te sig ned by a per son aut ho ri zed by the sen ding 
Sta te for that pur po se. The de sig na tion of the per son aut ho ri sed to sign 
the cer ti fi ca tes as well as spe ci mens of the sig na tu res and stamps to be 
used, shall be sent to the cu stoms ad mi ni stra tion of the re ce i ving Sta te.

5. A mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent may, at the ti me of 
his first ar ri val to ta ke up ser vi ce in the re ce i ving Sta te or at the ti me 
of the first ar ri val of any de pen dent to join him, im port his per so nal ef
fects and fur ni tu re free of duty for the term of such ser vi ce.

6. Mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent may im port tem
po ra rily free of duty the ir pri va te mo tor ve hic les for the per so nal use 
of them sel ves and the ir de pen dents. The re is no obli ga tion un der this 
Ar tic le to grant exemp ti on from ta xes payable in re spect of the use of 
ro ads by pri va te ve hic les.

7. Im ports ma de by the aut ho ri ti es of a for ce ot her than for the ex
clu si ve use of that for ce and its ci vi lian com po nent, and im ports, ot her 
than tho se de alt with in pa ra graphs 5 and 6 of this Ar tic le, ef fec ted by 
mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent are not, by re a son of this Ar
tic le, en ti tled to any exemp ti on from duty or ot her con di ti ons.

8. Go ods which ha ve been im por ted dutyfree un der pa ra graphs 2 
b., 4, 5 or 6 abo ve:

a. may be reex por ted freely, pro vi ded that, in the ca se of go ods 
im por ted un der pa ra graph 4, a cer ti fi ca te, is sued in ac cor dan ce with 
that pa ra graph, is pre sen ted to the cu stoms of fi ce: the cu stoms aut ho ri
ti es, ho we ver, may ve rify that go ods reex por ted are as de scri bed in the 
cer ti fi ca te, if any, and ha ve in fact been im por ted un der the con di ti ons 
of pa ra graphs 2 b., 4, 5 or 6 as the ca se may be;

b. shall not nor mally be dis po sed of in the re ce i ving Sta te by way 
of eit her sa le or gift: ho we ver, in par ti cu lar ca ses such dis po sal may be 
aut ho ri zed on con di ti ons im po sed by the aut ho ri ti es con cer ned of the 
re ce i ving Sta te (for in stan ce, on payment of duty and tax and com pli an
ce with the re qu i re ments of the con trols of tra de and ex chan ge).

9. Go ods pur cha sed in the re ce i ving Sta te shall be ex por ted the re
from only in ac cor dan ce with the re gu la ti ons in for ce in the re ce i ving Sta te.

10. Spe cial ar ran ge ments for cros sing fron ti ers shall be gran ted by the 
cu stoms aut ho ri ti es to re gu larly con sti tu ted units or for ma ti ons, pro vi ded 
that the cu stoms aut ho ri ti es con cer ned ha ve been duly no ti fied in advan ce.

11. Spe cial ar ran ge ments shall be ma de by the re ce i ving Sta te so that 
fuel, oil and lu bri cants for use in ser vi ce ve hic les, air craft and ves sels of a 
for ce or ci vi lian com po nent, may be de li ve red free of all du ti es and ta xes.

12. In pa ra graphs 110 of this Ar tic le:
– ‘duty’ me ans cu stoms du ti es and all ot her du ti es and ta xes 

payable on im por ta tion or ex por ta ti on. as the ca se may be. ex cept du es 
and ta xes which are no mo re than char ges for ser vi ces ren de red;

– ‘im por ta tion’ in clu des wit hdra wal from cu stoms wa re ho u ses or 
con ti nu o us cu stoms cu stody, pro vi ded that the go ods con cer ned ha ve 
not been grown, pro du ced or ma nu fac tu red in the re ce i ving Sta te.

13. The pro vi si ons of this Ar tic le shall apply to the go ods con
cer ned not only when they are im por ted in to or ex por ted from the re
ce i ving Sta te but al so when they are in tran sit thro ugh the ter ri tory of 
a Con trac ting Party, and for this pur po se the ex pres si on ‘re ce i ving Sta
te’ in this Ar tic le shall be re gar ded as in clu ding any Con trac ting Party 
thro ugh who se ter ri tory the go ods are pas sing in tran sit.

Ar tic le XII
1. The cu stoms or fi scal aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te may, 

as a con di tion of the grant of any cu stoms or fi scal exemp ti on or con
ces sion pro vi ded for in this Agre e ment, re qu i re such con di ti ons to be 
ob ser ved as they may de em ne ces sary to pre vent abu se.

2. The se aut ho ri ti es may re fu se any exemp ti on pro vi ded for by this 
Agre e ment in re spect of the im por ta tion in to the re ce i ving Sta te of ar tic les 
grown, pro du ced or ma nu fac tu red in that Sta te which ha ve been ex por ted 
the re from wit ho ut payment of, or upon re payment of, ta xes or du ti es which 
wo uld ha ve been char ge a ble but for such ex por ta ti on. Go ods re mo ved from 
a cu stoms wa re ho u se shall be de e med to be im por ted if they we re re gar ded 
as ha ving been ex por ted by re a son of be ing de po si ted in the wa re ho u se.

Ar tic le XI II
1. In or der to pre vent of fen ces aga inst cu stoms and fi scal laws re gu

la ti ons, the aut ho ri ti es of the re ce i ving and of the sen ding Sta tes shall as
sist each ot her in the con duct of en qu i ri es and the col lec tion of evi den ce.

2. The aut ho ri ti es of a for ce shall ren der all as si stan ce wit hin the ir po
wer to en su re that ar tic les li a ble to se i zu re by, or on be half of, the cu stoms 
or fi scal aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te are han ded to tho se aut ho ri ti es.

3. The aut ho ri ti es of a for ce shall ren der all as si stan ce wit hin the ir 
po wer to en su re the payment of du ti es, ta xes and pe nal ti es payable by 
mem bers of the for ce or ci vi lian com po nent or the ir de pen dents.

4. Ser vi ce ve hic les and ar tic les be lon ging to a for ce or to its ci vi
lian com po nent, and not to a mem ber of such for ce or ci vi lian com po
nent, se i zed by the aut ho ri ti es of the re ce i ving Sta te in con nec tion with 
an of fen ce aga inst its cu stoms or fi scal laws or re gu la ti ons shall be han
ded over to the ap pro pri a te aut ho ri ti es of the for ce con cer ned.

Ar tic le XIV
a. A for ce, a ci vi lian com po nent and the mem bers the re of, as well 

as the ir de pen dents, shall re main su bject to the fo re ign ex chan ge re gu
la ti ons of the sen ding Sta te and shall al so be su bject to the re gu la ti ons 
of the re ce i ving Sta te.

b. The fo re ign ex chan ge aut ho ri ti es of the sen ding and the re ce i
ving Sta tes may is sue spe cial re gu la ti ons ap pli ca ble to a for ce or ci vi
lian com po nent or the mem bers the re of as well as to the ir de pen dents.

Ar tic le XV
1. Su bject to pa ra graph 2 of this Ar tic le, this Agre e ment shall re

main in for ce in the event of ho sti li ti es to which the North Atlan tic Tre
aty ap pli es, ex cept that the pro vi si ons for set tling cla ims in pa ra graphs 
2 and 5 of Ar tic le VI II shall not apply to war da ma ge, and that the pro
vi si ons of the Agre e ment, and, in par ti cu lar of Ar tic les III and VII, shall 
im me di a tely be re vi e wed by the Con trac ting Par ti es con cer ned, who 
may agree to such mo di fi ca ti ons as they may con si der de si ra ble re gar
ding the ap pli ca tion of the Agre e ment bet we en them.

2. In the event of such ho sti li ti es, each of the Con trac ting Par ti es 
shall ha ve the right, by gi ving 60 days’ no ti ce to the ot her Con trac ting 
Par ti es, to su spend the ap pli ca tion of any of the pro vi si ons of this Agre
e ment so far as it is con cer ned. If this right is exer ci sed, the Con trac ting 
Par ti es shall im me di a tely con sult with a vi ew to agre e ing on su i ta ble 
pro vi si ons to re pla ce the pro vi si ons su spen ded.

Ar tic le XVI
All dif fe ren ces bet we en the Con trac ting Par ti es re la ting to the in

ter pre ta tion or ap pli ca tion of this Agre e ment shall be set tled by ne go ti
a tion bet we en them wit ho ut re co ur se to any out si de ju ris dic tion. Ex cept 
whe re ex press pro vi sion is ma de to the con trary in this Agre e ment, dif
fe ren ces which can not be set tled by di rect ne go ti a tion shall be re fer red 
to the North Atlan tic Co un cil.
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Ar tic le XVII
Any Con trac ting Party may at any ti me re qu est the re vi sion of 

any Ar tic le of this Agre e ment. The re qu est shall be ad dres sed to the 
North Atlan tic Co un cil.

Ar tic le XVI II
1. The pre sent Agre e ment shall be ra ti fied and the in stru ments of 

ra ti fi ca tion shall be de po si ted as soon as pos si ble with the Go vern ment 
of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which shall no tify each sig na tory Sta te 
of the da te of de po sit the re of.

2. Thirty days af ter fo ur sig na tory Sta tes ha ve de po si ted the ir in
stru ments of ra ti fi ca tion the pre sent Agre e ment shall co me in to for ce 
bet we en them. It shall co me in to for ce for each ot her sig na tory Sta te 
thirty days af ter the de po sit of its in stru ment of ra ti fi ca tion.

3. Af ter it has co me in to for ce, the pre sent Agre e ment shall, su bject to 
the ap pro val of the North Atlan tic Co un cil and to such con di ti ons as it may 
de ci de, be open to ac ces sion on be half of any Sta te which ac ce des to the North 
Atlan tic Tre aty. Ac ces sion shall be ef fec ted by the de po sit of an in stru ment of 
ac ces sion with the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which shall 
no tify each sig na tory and ac ce ding Sta te of the da te of de po sit the re of. In re
spect of any Sta te on be half of which an in stru ment of ac ces sion is de po si ted, 
the pre sent Agre e ment shall co me in to for ce thirty days af ter the da te of the 
de po sit of such in stru ment.

Ar tic le XIX
1. The pre sent Agre e ment may be de no un ced by any Con trac ting 

Party af ter the ex pi ra ti on of a pe riod of fo ur years from the da te on 
which the Agre e ment co mes in to for ce.

2. The de nun ci a tion of the Agre e ment by any Con trac ting Party 
shall be ef fec ted by a writ ten no ti fi ca tion ad dres sed by that Con trac ting 
Party to the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca which shall 
no tify all the ot her Con trac ting Par ti es of each such no ti fi ca tion and the 
da te of re ce ipt the re of.

3. The de nun ci a tion shall ta ke ef fect one year af ter the re ce ipt of 
the no ti fi ca tion by the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. 
Af ter the ex pi ra ti on of this pe riod of one year, the Agre e ment shall ce
a se to be in for ce as re gards the Con trac ting Party which de no un ces it, 
but shall con ti nue in for ce for the re ma i ning Con trac ting Par ti es.

Ar tic le XX
1. Su bject to the pro vi si ons of pa ra graphs 2 and 3 of this Ar tic le, 

the pre sent Agre e ment shall apply only to the me tro po li tan ter ri tory of 
a Con trac ting Party.

2. Any Sta te may, ho we ver, at the ti me of the de po sit of its in stru
ment of ra ti fi ca tion or ac ces sion or at any ti me the re af ter, dec la re by no ti
fi ca tion gi ven to the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca that the 
pre sent Agre e ment shall ex tend (su bject, if the Sta te ma king the dec la ra
tion con si ders it to be ne ces sary, to the con clu sion of a spe cial agre e ment 
bet we en that Sta te and each of the sen ding Sta tes con cer ned), to all or any 
of the ter ri to ri es for who se in ter na ti o nal re la ti ons it is re spon si ble in the 
North Atlan tic Tre aty area. The pre sent Agre e ment shall then ex tend to 
the ter ri tory or ter ri to ri es na med the rein thirty days af ter the re ce ipt by the 
Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca of the no ti fi ca tion, or thirty 
days af ter the con clu sion of the spe cial agre e ments if re qu i red, or when it 
has co me in to for ce un der Ar tic le XVI II, whic he ver is the la ter.

3. A Sta te which has ma de a dec la ra tion un der pa ra graph 2 of this 
Ar tic le ex ten ding the pre sent Agre e ment to any ter ri tory for who se in ter na
ti o nal re la ti ons it is re spon si ble may de no un ce the Agre e ment se pa ra tely in 
re spect of that ter ri tory in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le XIX.

In wit ness whe re of the un der sig ned Ple ni po ten ti a ri es ha ve sig ned 
the pre sent Agre e ment. 

Do ne in Lon don this ni ne te enth day of Ju ne, 1951, in the En glish and 
French lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut ho ri ta ti ve, in a sin gle ori gi nal 
which shall be de po si ted in the ar chi ves of the Go vern ment of the Uni ted 
Sta tes of Ame ri ca. The Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca shall 
tran smit cer ti fied co pi es the re of to all the sig na tory and ac ce ding Sta tes.

Спо ра зум  
из ме ђу стра на Се вер но а тлант ског уго во ра  

о ста ту су њи хо вих сна га

Стра не Се вер но а тлант ског уго во ра пот пи са ног у Ва шинг то ну 
4. апри ла 1949. го ди не,

Узи ма ју ћи у об зир да сна ге јед не од Стра на мо гу би ти спо ра
зум но упу ће не на слу жбу на те ри то ри ју дру ге Стра не; 

Има ју ћи на уму да ће од лу ка о њи хо вом сла њу и усло ви под 
ко ји ма ће би ти по сла ти, уко ли ко ти усло ви ни су утвр ђе ни овим 
спо ра зу мом, би ти пред мет по себ них спо ра зу ма из ме ђу за ин те ре
со ва них Стра на;

Же ле ћи, ипак, да де фи ни шу ста тус тих сна га док се оне на ла
зе на те ри то ри ји дру ге Стра не; 

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан I
1. За по тре бе овог спо ра зу ма, под ра зу ме ва се да из раз:
а. „Сна ге” зна чи осо бље ко је при па да коп не ном, мор на рич ком 

или ва зду хо плов ном ви ду јед не уго вор не стра не, док се на ла зи на 
те ри то ри ји дру ге уго вор не стра не у обла сти на ко ју се од но си Се
вер но а тлант ски уго вор у ве зи са њи хо вим слу жбе ним ду жно сти ма, 
под усло вом да се те две уго вор не стра не мо гу спо ра зу ме ти да се, за 
по тре бе ово га спо ра зу ма, од ре ђе не осо бе, је ди ни це или фор ма ци је 
не ће сма тра ти са став ним де лом „сна га” или при до да тим „сна га ма”; 

б. „Ци вил на ком по нен та” зна чи ци вил но осо бље при дру же но 
сна га ма уго вор не стра не ко је је за по сле но у ви до ви ма те уго вор не 
стра не, а ко је не чи не осо бе без др жа вљан ства, ни ти др жа вља ни 
зе мље ко ја ни је Стра на Се вер но а тлант ског уго во ра, ни ти др жа
вља ни или ре зи ден ти др жа ве у ко јој су сна ге сме ште не; 

ц. „Из др жа ва но ли це” зна чи су пру жни ка при пад ни ка сна га 
или ци вил не ком по нен те или де те тог при пад ни ка ко је он из др жа ва;

д. „Др жа ва по ши ља лац” зна чи уго вор ну стра ну ко јој сна ге 
при па да ју; 

е. „Др жа ва при ма лац” зна чи уго вор ну стра ну на чи јој се те
ри то ри ји на ла зе сна ге или ци вил на ком по нен та, би ло да су ту сме
ште не или да су у тран зи ту; 

ф. „Над ле жни вој ни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца” зна чи над
ле жне ор га не Др жа ве по ши ља о ца ко ји су ње ним за ко ни ма овла
шће ни да спро во де вој ни за кон те др жа ве у од но су на сво је сна ге 
или ци вил не ком по нен те;

г. „Се вер но а тлант ски са вет” зна чи Са вет уста но вљен чла
ном 9. Се вер но а тлант ског уго во ра или сва ко ње го во по моћ но те ло 
овла шће но да по сту па у име Ве ћа. 

2. Овај спо ра зум ће се при ме њи ва ти на над ле жне ор га не по ли
тич ких пододе ље ња уго вор них стра на, у окви ру сво јих те ри то ри ја 
на ко је се овај спо ра зум од но си или на ко је се ње го ва при ме на про
ши ру је у скла ду с чла ном XX, као што се при ме њу је на цен трал не 
над ле жне ор га не тих уго вор них стра на, под усло вом да се имо ви на 
у вла сни штву по ли тич ких подје ди ни ца не ће сма тра ти имо ви ном у 
вла сни штву уго вор не стра не у скла ду са зна че њем чла на VI II. 

Члан II
Ду жност сна га и њи хо ве ци вил не ком по нен те, њи хо вих при

пад ни ка као и из др жа ва них ли ца је сте да по шту ју за ко не Др жа ве 
при ма о ца и да се у Др жа ви при ма о цу уз др жа ва ју од свих ак тив но
сти ко је ни су у ду ху овог спо ра зу ма а по себ но од сва ке по ли тич
ке ак тив но сти. Та ко ђе је ду жност Др жа ве по ши ља о ца да пре ду зме 
све нео п ход не ме ре у том ци љу. 

Члан III
1. Под усло ви ма на ве де ним у ста ву 2. ово га чла на и у скла ду 

са по што ва њем фор мал но сти ко је је ус по ста ви ла Др жа ва при ма
лац у ве зи са ула ском и из ла ском сна га или њи хо вих при пад ни ка, 
ти при пад ни ци ће би ти осло бо ђе ни при ме не па со шких и ви зних 
про це ду ра и ими гра циј ске кон тро ле при ула ску или на пу шта њу те
ри то ри је Др жа ве при ма о ца. Они ће та ко ђе би ти осло бо ђе ни при
ме не про пи са Др жа ве при ма о ца о еви ден ци ји и кон тро ли стра
на ца, али не ће мо ћи да оства ре пра во на стал но бо ра ви ште или 
пре би ва ли ште на те ри то ри ји Др жа ве при ма о ца.

2. Од при пад ни ка сна га ће се зах те ва ти са мо сле де ћа до ку
мен та. Она се мо ра ју по зах те ву по ка за ти:

а. Ле ги ти ма ци ја из да та од стра не Др жа ве по ши ља о ца с име
ном и пре зи ме ном, да ту мом ро ђе ња, чи ном и бро јем (ако по сто ји), 
на зи вом слу жбе и сли ком;

б. По је ди нач но или груп но на ре ђе ње за кре та ње на је зи ку Др жа
ве по ши ља о ца и на ен гле ском и фран цу ском, ко је је из да ла од го ва ра ју
ћа слу жба Др жа ве по ши ља о ца или Ор га ни за ци је Се вер но а тлант ског 
уго во ра и ко ја по твр ђу је ста тус по је дин ца или гру пе као при пад ни ка 
сна га и одо бре но кре та ње. Др жа ва при ма лац мо же за тра жи ти да на ре
ђе ње за кре та ње пот пи шу и ње ни од го ва ра ју ћи пред став ни ци.
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3. Ста тус при пад ни ка ци вил не ком по нен те и из др жа ва них ли
ца би ће ја сно на зна чен у њи хо вим па со ши ма.

4. Ако при пад ник сна га или ци вил не ком по нен те пре ки не рад
ни од нос у Др жа ви по ши ља о цу и не бу де вра ћен у до мо ви ну, над
ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца од мах ће оба ве сти ти над ле жне 
ор га не Др жа ве при ма о ца и да ти им по треб не по је ди но сти ако је по
треб но. На сли чан на чин ће над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца 
оба ве сти ти над ле жне ор га не Др жа ве при ма о ца о сва ком при пад ни
ку ко ји је не до пу ште но од су тан ви ше од два де сет и јед ног да на.

5. Ако је Др жа ва при ма лац за тра жи ла уда ља ва ње при пад ни ка 
сна га или ци вил не ком по нен те са сво је те ри то ри је или је из да ла на
ре ђе ње за про те ри ва ње бив шег при пад ни ка сна га или ци вил не ком
по нен те или из др жа ва ног ли ца при пад ни ка или бив шег при пад ни ка, 
над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца би ће од го вор ни за при хват те 
осо бе на сво јој те ри то ри ји или за уда ља ва ње те осо бе из Др жа ве при
ма о ца. Овај став ће се при ме њи ва ти са мо на осо бе ко је ни су др жа вља
ни Др жа ве при ма о ца, а ушле су у Др жа ву при ма о ца као при пад ни ци 
сна га или ци вил не ком по нен те или ка ко би то по ста ле, и на из др жа ва
на ли ца тих ли ца.

Члан IV
Др жа ва при ма лац ће или: 
а. при хва ти ти као ва же ћу, без во зач ке про ве ре или на кна де, 

при вре ме ну во зач ку до зво лу, во зач ку до зво лу или при вре ме ну вој
ну во зач ку до зво лу ко ју је при пад ни ку сна га или ци вил не ком по
нен те из да ла Др жа ва по ши ља лац или ње на подје ди ни ца; или 

б. из да ти сво ју при вре ме ну во зач ку до зво лу или во зач ку до
зво лу сва ком при пад ни ку сна га или ци вил не ком по нен те ко ји има 
при вре ме ну во зач ку до зво лу, во зач ку до зво лу или при вре ме ну вој
ну во зач ку до зво лу ко ју је из да ла Др жа ва по ши ља лац или ње на 
подје ди ни ца, с тим што по ла га ње во зач ког ис пи та ни је по треб но. 

Члан V
1. При пад ни ци сна га ће обич но но си ти уни фор му. У скла ду 

са до го во ром из ме ђу над ле жних ор га на др жа ве по ши ља о ца и при
ма о ца да се по сту па дру га чи је, при пад ни ци сна га ће но си ти ци
вил ну оде ћу под усло ви ма ко ји ва же за при пад ни ке сна га Др жа ве 
при ма о ца. При пад ни ци ре дов них је ди ни ца или фор ма ци ја сна га ће 
но си ти уни фор му при пре ла ску гра ни це. 

2. Слу жбе на во зи ла сна га или ци вил не ком по нен те има ће уз 
ре ги стар ске та бли це и ја сно озна че но др жав но обе леж је. 

Члан VI
При пад ни ци сна га мо гу по се до ва ти и но си ти оруж је под усло

вом да су за то овла шће ни на осно ву сво јих на ре ђе ња. Над ле жни 
ор га ни Др жа ве по ши ља о ца ће има ти раз у ме ва ња за зах те ве Др жа ве 
при ма о ца по том пи та њу. 

Члан VII
1. У скла ду са од ред ба ма овог чла на:
а. Вој ни над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца има ће пра во да 

у Др жа ви при ма о цу при ме њу ју сву кри вич ну и ди сци плин ску над
ле жност ко ја им је да та у скла ду са за ко ном Др жа ве по ши ља о ца, 
над свим осо ба ма ко је под ле жу вој ном за ко но дав ству те др жа ве; 

б. Над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца има ће ју рис дик ци ју 
над при пад ни ци ма сна га или ци вил не ком по нен те и њи хо вим из
др жа ва ним ли ци ма у слу ча ју пре сту па по чи ње них на те ри то ри ји 
Др жа ве при ма о ца ко ји су ка жњи ви по за ко ну те др жа ве. 

2. 
а. Вој ни над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца има ће пра во 

на ис кљу чи ву ју рис дик ци ју над осо ба ма ко је под ле жу вој ном за
ко ну те др жа ве по пи та њу пре сту па, укљу чу ју ћи пре сту пе ко ји се 
од но се на по вре ду без бед но сти, ка жњи вих за ко ном Др жа ве по ши
ља о ца, али не и за ко ном Др жа ве при ма о ца;

б. Над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца има ће пра во на ис
кљу чи ву ју рис дик ци ју над при пад ни ци ма сна га или ци вил не ком
по нен те и из др жа ва ним ли ци ма по пи та њу пре сту па, укљу чу ју ћи 
пре сту пе ко ји се од но се на без бед ност те др жа ве, ко ји су ка жњи ви 
ње ним за ко ном, али не и за ко ном Др жа ве по ши ља о ца;

ц. За по тре бе овог ста ва и ста ва 3. овог чла на, по вре да без бед
но сти др жа ве укљу чи ва ће: 

i. ве ле и зда ју;
ii. са бо та жу, шпи ју на жу или кр ше ње за ко на ко ји се од но се на 

слу жбе не тај не те др жа ве или тај не ко је се од но се на на ци о нал ну 
од бра ну те др жа ве.

3. У слу ча ју исто вре ме не ју рис дик ци ју при ме њи ва ће се сле
де ћа пра ви ла: 

а. Вој ни над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца има ју при мар
но пра во на при ме ну ју рис дик ци је над при пад ни ком сна га или ци
вил не ком по нен те по пи та њу: 

i. пре сту па ис кљу чи во про тив имо ви не или без бед но сти те 
др жа ве, од но сно пре сту па ис кљу чи во про тив осо ба или имо ви не 
дру гог при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен те те др жа ве или 
из др жа ва ног ли ца;

ii. пре сту па про ис те клих из би ло ка квог по ступ ка или про пу
ста при оба вља њу слу жбе них ду жно сти.

б. У слу ча ју не ког дру гог пре сту па, над ле жни ор га ни Др жа ве 
при ма о ца има ће при мар но пра во на при ме ну ју рис дик ци је.

ц. Ако др жа ва ко ја има при мар но пра во на при ме ну ју рис дик
ци је од лу чи да не при ме ни ју рис дик ци ју, о то ме ће што је пре мо
гу ће оба ве сти ти над ле жне ор га не дру ге др жа ве. Над ле жни ор га ни 
др жа ве ко ја има при мар но пра во има ће раз у ме ва ња за зах тев над
ле жних ор га на дру ге др жа ве за од ри ца ње од свог пра ва у слу ча је
ви ма ка да та дру га др жа ва сма тра та кво од ри ца ње ве о ма ва жним. 

4. Прет ход не од ред бе овог чла на не под ра зу ме ва ју ни ка кво 
пра во вој них над ле жних ор га на Др жа ве по ши ља о ца да при ме њу ју 
ју рис дик ци ју над др жа вља ни ма од но сно осо ба ма ко је има ју пре
би ва ли ште у Др жа ви при ма о цу, осим ако су они при пад ни ци сна га 
Др жа ве по ши ља о ца.

5. 
а. Над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца и Др жа ве при ма о ца 

ће по ма га ти јед на дру гој при хап ше њу при пад ни ка сна га, ци вил не 
ком по нен те или њи хо вих из др жа ва них ли ца на те ри то ри ји Др жа ве 
при ма о ца, као и при ли ком њи хо ве пре да је над ле жним ор га ни ма ко ји 
ће при ме ни ти ју рис дик ци ју у скла ду с го ре на ве де ним од ред ба ма. 

б. Над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца од мах ће оба ве сти ти 
вој не над ле жне ор га не Др жа ве по ши ља о ца о хап ше њу сва ког при
пад ни ка сна га, ци вил не ком по нен те, или из др жа ва ног ли ца.

ц. При твор оп ту же ног при пад ни ка сна га или ци вил не ком по
нен те над ко јим Др жа ва при ма лац има ју рис дик ци ју оста ће, уко ли
ко се на ла зи у ру ка ма вла сти Др жа ве по ши ља о ца, и да ље на сна зи 
у тој др жа ви док га Др жа ва при ма лац не оп ту жи. 

6. 
а. Над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца и Др жа ве по ши ља о ца ће 

јед на дру гој по ма га ти у спро во ђе њу свих нео п ход них ис тра га у ве зи 
с пре сту пом, као и у при ку пља њу и про на ла же њу до ка за, укљу чу ју
ћи за пле ну, а у од го ва ра ју ћим слу ча је ви ма и пре да ју пред ме та у ве зи 
с пре сту пом. Пре да ја та квих пред ме та, ипак, мо же, за ви си ти од њи
хо вог вра ћа ња у ро ку ко ји од ре де над ле жни ор га ни ко ји их пре да ју.

б. Над ле жни ор га ни уго вор них стра на оба ве сти ће јед на дру гу о 
свим слу ча је ви ма у ко ји ма по сто је исто вре ме на пра ва на ју рис дик ци ју.

7. 
а. Над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца не ће из вр ша ва ти 

смрт ну ка зну у Др жа ви при ма о цу ако за ко но дав ство Др жа ве при
ма о ца не пред ви ђа та кву ка зну за слич не слу ча је ве.

б. Над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца има ће раз у ме ва ња за 
мол бе над ле жних ор га на Др жа ве по ши ља о ца за по моћ у из вр ша ва њу 
за твор ске ка зне ко ју су из ре кли над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца, 
у скла ду с од ред ба ма ово га чла на, на те ри то ри ји Др жа ве при ма о ца.

8. Ако су оп ту же ном су ди ли над ле жни ор га ни јед не уго вор не 
стра не, у скла ду с од ред ба ма ово га чла на, и он је осло бо ђен, од но сно 
осу ђен па је на од слу же њу ка зне или је од слу жио ка зну, или је по ми
ло ван, над ле жни ор га ни дру ге уго вор не стра не му не мо гу, на ис тој 
те ри то ри ји, по но во су ди ти за исти пре ступ. Ме ђу тим, од ред бе овог 
ста ва не спре ча ва ју вој не над ле жне ор га не Др жа ве по ши ља о ца да су де 
при пад ни ку сво јих сна га за сва ко кр ше ње ди сци плин ских пра ви ла ко је 
про ис тек не из по сту па ка или про пу ста ко ји пред ста вља ју пре ступ због 
ко јег су му већ су ди ли над ле жни ор га ни дру ге уго вор не стран ке.

9. Ка да год се при пад ник сна га, ци вил не ком по нен те или из
др жа ва но ли це кри вич но го ни под ју рис дик ци јом Др жа ве по ши
ља о ца, има ће пра во:

а. на нео д ло жно и бр зо су ђе ње;
б. да бу де оба ве штен, пре су ђе ња, о тач ној оп ту жби од но сно 

оп ту жба ма ко је му се ста вља ју на те рет;
ц. да се су о чи са све до ци ма ко ји све до че про тив ње га;
д. на оба ве зан по сту пак за по зи ва ње све до ка у ње го ву ко рист, 

ако су они под ју рис дик ци јом Др жа ве при ма о ца;
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е. на прав не за ступ ни ке по соп стве ном из бо ру за ње го ву од
бра ну, од но сно на бес плат но прав но за сту па ње у скла ду са усло ви
ма ко ји су у то вре ме на сна зи у Др жа ви при ма о цу;

ф. на услу ге струч ног пре во ди о ца, ако то сма тра по треб ним, и
г. на ко му ни ка ци ју с пред став ни ком Вла де Др жа ве по ши ља

о ца и, ка да пра ви ла су да то до пу шта ју, да та кав пред став ник бу де 
при су тан на ње го вом су ђе њу.

10. 
а. Као ре зул тат спо ра зу ма сa Др жа вом при ма о цем, ре дов не 

вој не је ди ни це и фор ма ци је сна га има ће пра во да одр жа ва ју ред у 
свим вој ним ба за ма, објек ти ма или дру гим про сто ри ја ма у ко ји ма 
су сме ште не. Вој на по ли ци ја тих сна га мо же пред у зи ма ти од го ва
ра ју ће ме ре ка ко би оси гу ра ла одр жа ва ње ре да и без бед но сти у та
квим објек ти ма.

б. Из ван тих обје ка та, вој на по ли ци ја ће де ло ва ти са мо у до
го во ру с над ле жним ор га ни ма Др жа ве при ма о ца или за јед но са 
њи ма, и ако је та кво де ло ва ње нео п ход но за одр жа ва ње ди сци пли
не и ре да ме ђу при пад ни ци ма сна га.

11. Сва ка уго вор на стра на ће, ако то сма тра по треб ним за оси
гу ра ва ње од го ва ра ју ће без бед но сти и за шти те обје ка та, опре ме, 
имо ви не, ар хи ве и слу жбе них до ку ме на та дру ге уго вор не стра не 
на сво јој те ри то ри ји, при бе ћи та квом за ко ну и ка зни за осо бе ко је 
пре кр ше за ко не до не те у ту свр ху.

Члан VI II
1. Сва ка уго вор на стра на се од ри че свих од штет них зах те ва 

од би ло ко је дру ге уго вор не стра не за ште ту на имо ви ни у ње ном 
вла сни штву и ко ју ко ри сти њен коп не ни, мор на рич ки и ва зду хо
плов ни вид, ако је:

i. ште ту про у зро ко вао при пад ник или ли це за по сле но у ору
жа ним сна га ма дру ге уго вор не стра не то ком вр ше ња сво јих ду
жно сти ве за них за опе ра ци је Се вер но а тлант ског уго во ра; или

ii. ште та про ис те кла из упо тре бе би ло ког во зи ла, пло ви ла 
или ва зду хо пло ва у вла сни штву дру ге уго вор не стра не и ко је су ко
ри сти ле ње не ору жа не сна ге, под усло вом да је или во зи ло, пло ви
ло или ва зду хо плов ко ји је про у зро ко вао ште ту би ло упо тре бље но 
у ве зи са опе ра ци јом Се вер но а тлант ског уго во ра, или да је ште та 
про у зро ко ва на на имо ви ни због упо тре бе у ту свр ху.

Сва ка уго вор на стра на се од ри че од штет них зах те ва од би ло 
ко је дру ге уго вор не стра не за спа ша ва ње на мо ру, под усло вом да 
је спа ше но пло ви ло или те рет у вла сни штву уго вор не стра не и у 
упо тре би у ње ним ору жа ним сна га ма у ве зи с опе ра ци ја ма Се вер
но а тлант ског уго во ра.

2. 
a. У слу ча ју да је ште та про у зро ко ва на или на ста ла као што 

је опи са но у ста ву 1. на дру гој имо ви ни у вла сни штву уго вор не 
стра не а ко ја се на ла зи на ње ној те ри то ри ји, ар би тар, иза бран у 
скла ду с од ред ба ма под ста ва б. ово га ста ва, утвр ди ће од го вор ност 
би ло ко је дру ге уго вор не стра не и про це ни ти ви си ну из но са ште те, 
осим ако се за ин те ре со ва не уго вор не стра не не до го во ре дру га чи
је. Ар би тар ће та ко ђе од лу чи ти и о мо гу ћим про тив зах те ви ма про
ис те клим из истог ин ци ден та;

б. Ар би тар на ве ден у под ста ву а. би ће иза бран на осно ву спо
ра зу ма за ин те ре со ва них уго вор них стра на из ре до ва др жа вља на 
Др жа ве при ма о ца ко ји за у зи ма ју или су би ли на ви со кој суд ској 
ду жно сти. Уко ли ко за ин те ре со ва не уго вор не стра не не мо гу у ро ку 
од два ме се ца по сти ћи до го вор о из бо ру ар би тра, обе стра не мо гу 
упу ти ти зах тев пред се да ва ју ћем пред став ни ку у Се вер но а тлант
ском са ве ту да ода бе ре осо бу са го ре на ве де ним ква ли фи ка ци ја ма;

ц. Сва ка од лу ка ко ју ар би тар до не се је оба ве зу ју ћа и ко нач на 
за уго вор не стра не;

д. Из нос на кна де тро шко ва ко ји од ре ди ар би тар рас по де ли ће 
се у скла ду с од ред ба ма из ста ва 5. е. (i), (ii) и (iii) ово га чла на;

е. Ви си на на кна де за рад ар би тра од ре ди ће се до го во ром из
ме ђу за ин те ре со ва них уго вор них стра на, и оне ће их, за јед но са 
нео п ход ним тро шко ви ма на ста лим у ве зи са из вр ша ва њем оба ве за 
ар би тра, ис пла ти ти у јед на ким де ло ви ма;

ф. Ме ђу тим, сва ка уго вор на стра на се од ри че сво јих од штет
них зах те ва у сва ком слу ча ју ка да је из нос ште те ни жи од:

Бел ги ја: 70.000 бел гиј ских фра на ка Лук сем бург: 70.000 лук сем бур шких фра на ка
Ка на да: 1.460 ка над ских до ла ра Хо лан ди ја: 5.320 фло ри на
Дан ска: 9.670 дан ских кру на Нор ве шка: 10.000 нор ве шких кру на
Фран цу ска: 490.000 фра на ка Пор ту гал: 40.250 еску да
Исланд: 22.800 исланд ских кру на Ве ли ка Бри та ни ја: 500 фун ти
Ита ли ја: 850.000 ли ра Сје ди ње не Др жа ве:1.400 аме рич ких до ла ра

Сва ка дру га уго вор на стра на чи ја је имо ви на оште ће на у ис
том ин ци ден ту ће се та ко ђе од ре ћи сво јих од штет них зах те ва до 
ви си не го ре на ве де них из но са. У слу ча ју зна чај них ва ри ја ци ја де
ви зног кур са на ве де них ва лу та, уго вор не стра не ће се спо ра зу ме ти 
о од го ва ра ју ћем при ла го ђа ва њу тих из но са.

3. За по тре бе ст. 1. и 2. ово га чла на из раз „у вла сни штву уго
вор не стра не” у слу ча ју пло ви ла об у хва та пло ви ла из најм ље на тој 
уго вор ној стра ни по прин ци пу „го ли брод” или пло ви ла ко ја је уго
вор на стра на ре кви ри ра ла под усло ви ма за из најм љи ва ње пло ви ла 
по прин ци пу „го ли брод” или ко је она за пле ни (осим ако ри зик гу
бит ка или од го вор ност не сно си ли це ко је ни је уго вор на стра на).

4. Сва ка уго вор на стра на се од ри че свих од штет них зах те ва 
од дру ге уго вор не стра не услед по вре де или смр ти при пад ни ка ње
них ору жа них сна га до ко је је до шло док је тај при пад ник вр шио 
сво је слу жбе не ду жно сти.

5. По тра жи ва ња (осим уго вор них по тра жи ва ња и оних на ко је 
се при ме њу ју ст. 6. и 7. овог чла на) ко ја про ис тек ну из по сту па ка 
или про пу ста при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен те по чи ње
них то ком вр ше ња слу жбе них ду жно сти или из не ког дру гог по
ступ ка, про пу ста или до га ђа ја за ко је су сна ге или ци вил на ком по
нен та прав но од го вор ни и ко ји су, на те ри то ри ји Др жа ве при ма о ца, 
про у зро ко ва ли ште ту тре ћој стра ни ко ја ни је уго вор на стра на, ре
ша ва ће Др жа ва при ма лац у скла ду са сле де ћим од ред ба ма:

а. По тра жи ва ња ће се еви ден ти ра ти, раз мо три ти и ре ши ти 
или ће се о њи ма пре су ди ти у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма Др
жа ве при ма о ца, на исти на чин као и по тра жи ва ња ко ја про ис ти чу 
из ак тив но сти ње них ору жа них сна га.

б. Др жа ва при ма лац мо же ре ши ти сва ко та кво по тра жи ва ње и из
вр ши ти пла ћа ње из но са ко ји је до го во рен или до су ђен у сво јој ва лу ти.

ц. Та ква ис пла та, би ло да је у скла ду са на год бом или пре су
дом над ле жног су да Др жа ве при ма о ца, или ко нач ном од лу ком та
квог над ле жног су да ко јом се од би ја зах тев за ис пла ту, би ће оба ве
зу ју ћа и ко нач на за уго вор не стра не.

д. Др жа ва при ма лац ће о сва ком ис пла ће ном по тра жи ва њу оба
ве сти ти за ин те ре со ва не Др жа ве по ши ља о це за јед но са свим по је ди
но сти ма и пред ло же ном рас по де лом у скла ду с до ле да тим под ста
вом е.(i), (ii) и (iii). У слу ча ју да Др жа ва по ши ља лац не од го во ри у 
ро ку од два ме се ца, пред лог рас по де ле ће се сма тра ти при хва ће ним.

е. Уго во ре не стра не ће по де ли ти тро шко ве на ста ле услед из
ми ре ња по тра жи ва ња у скла ду са прет ход ним под ста во ви ма и ста
вом 2. ово га чла на, на сле де ћи на чин:

i. Ка да је утвр ђе на од го вор ност са мо јед не Др жа ве по ши ља
о ца, до де ље ни од но сно до су ђе ни из нос ће се по де ли ти у сра зме ри 
25% ко ји се по тра жу ју од Др жа ве при ма о ца и 75% ко ји се по тра
жу ју од Др жа ве по ши ља о ца.

ii. Ка да је за ште ту утвр ђе на од го вор ност ви ше др жа ва, до де ље
ни од но сно до су ђе ни из нос ће се по де ли ти на јед на ке де ло ве: ме ђу
тим, ако Др жа ва при ма лац ни је јед на од од го вор них др жа ва, њен удео 
ће би ти по ло ви на из но са ко ји да је по је ди нач на Др жа ва по ши ља лац.

iii. Ка да ште ту по чи не ору жа не сна ге уго вор них стра на а ни је 
мо гу ће утвр ди ти ис кљу чи ву од го вор ност јед не или ви ше ору жа
них сна га, до де ље ни од но сно до су ђе ни из нос ће се по де ли ти на 
јед на ке де ло ве из ме ђу уго вор них стра на ко је су уче ство ва ле у ин
ци ден ту; ме ђу тим, ако Др жа ва при ма лац ни је јед на од др жа ва чи је 
су ору жа не сна ге про у зро ко ва ле ште ту, њен удео ће би ти по ло ви на 
из но са ко ји да је по је ди нач на Др жа ва по ши ља лац.

iv. Сва ких по ла го ди не Др жа ва при ма лац ће по сла ти свим 
Др жа ва ма по ши ља о ци ма, укљу че ним у по сту пак на кна де ште
те, из ве штај о из но си ма ко је је Др жа ва при ма лац упла ти ла у то ку 



Страна 14 – Број 14 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 8. јул 2015.

ше сто ме сеч ног пе ри о да за сва ку на кна ду ште те за ко ју је при хва
ћен пред лог рас по де ле на ба зи про це на та као и зах тев за на кна ду 
тро шко ва. Та ква на кна да тро шко ва ће се из вр ши ти у нај кра ћем мо
гу ћем ро ку у ва лу ти Др жа ве при ма о ца.

ф. У слу ча ју где би при ме на од ред би из под ста ва б. и е. ово га 
ста ва про у зро ко ва ла озбиљ не по те шко ће уго вор ној стра ни, она мо же 
за тра жи ти од Се вер но а тлант ског са ве та да утвр ди дру га чи је ре ше ње.

г. Про тив при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен те не ће се во
ди ти ни ка кав по сту пак за спро во ђе ње пре су де у Др жа ви при ма о цу до
не те у пред ме ти ма ве за ним за вр ше ње ње го вих слу жбе них ду жно сти.

х. Осим у ме ри у ко јој се под став е. овог ста ва при ме њу је на 
по тра жи ва ња на ве де на у ста ву 2. овог чла на, од ред бе овог ста ва се 
не ће при ме њи ва ти на по тра жи ва ња ко ја про ис ти чу или су у ве зи са 
на ви га ци јом или упра вља њем бро дом или укр ца ва њем, пре во зом 
или ис кр ца ва њем те ре та осим на она по тра жи ва ња у слу ча ју смр ти 
или те ле сних по вре да на ко је се став 4. овог чла на не при ме њу је.

6. По тра жи ва ња од при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен
те про ис те кла из де ликт них рад њи или про пу ста по чи ње них у Др
жа ви при ма о цу, а ко ји ни су у ве зи са вр ше њем слу жбе них ду жно
сти, ре ша ва ће се на сле де ћи на чин:

а. Над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца ће раз мо три ти зах тев и 
про це ни ти ви си ну на кна де по тра жи о цу на пра ве дан и не при стра
стан на чин, узи ма ју ћи у об зир све окол но сти пред ме та, укљу чу ју
ћи и по на ша ње оште ће ног, и при пре ми ће из ве штај о пред ме ту.

б. Из ве штај ће се до ста ви ти над ле жним ор га ни ма Др жа ве по
ши ља о ца, ко ја ће без од ла га ња од лу чи ти да ли ће по ну ди ти ис пла
ту ex gra tia и ако хо ће, у ком из но су.

ц. Ако ис пла та ex gra tia бу де по ну ђе на а по тра жи лац је при
хва ти у из но су ко ји у пот пу но сти за до во ља ва ње го во по тра жи ва
ње, над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца ће из вр ши ти ис пла ту и 
оба ве сти ти над ле жне ор га не Др жа ве при ма о ца о сво јој од лу ци и 
ви си ни ис пла ће ног из но са.

д. Ни јед на од ред ба ово га ста ва не ће ути ца ти на над ле жност 
су до ва Др жа ве при ма о ца да раз мо три ме ре про тив при пад ни ка 
сна га или ци вил не ком по нен те осим ако и док се не из вр ши ис пла
та ко ја у пот пу но сти за до во ља ва по тра жи ва ње.

7. По тра жи ва ња ко ја про ис ти чу из нео вла шће не упо тре бе 
сва ког во зи ла ору жа них сна га Др жа ве по ши ља о ца, ре ша ва ће се у 
скла ду са ста вом 6. ово га чла на, осим у слу ча ју да по сто ји прав на 
од го вор ност сна га или ци вил не ком по нен те.

8. У слу ча ју не спо ра зу ма око пи та ња да ли је де ликт на рад
ња или про пуст при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен те учи њен 
при ли ком оба вља ња слу жбе них ду жно сти, или је упо тре ба не ког во
зи ла ору жа них сна га Др жа ве по ши ља о ца би ла нео вла шће на, пи та
ње ће би ти до ста вље но по себ ном ар би тру име но ва ном у скла ду са 
ста вом 2. б. ово га чла на, чи ја ће од лу ка би ти ко нач на и оба ве зу ју ћа.

9. Др жа ва по ши ља лац не ће зах те ва ти иму ни тет од ју рис дик
ци је су до ва Др жа ве при ма о ца за при пад ни ке ње них сна га или ци
вил не ком по нен те у пи та њи ма у ко ји ма по сто ји ју рис дик ци ја ци
вил них су до ва Др жа ве при ма о ца, осим у слу ча је ви ма на ко је се 
при ме њу је од ред ба ста ва 5. г. ово га чла на.

10. Над ле жни ор га ни Др жа ве по ши ља о ца и Др жа ве при ма о ца 
ће са ра ђи ва ти при ли ком при ку пља ња до ка за за пра вич но са слу ша
ње и ре ша ва ње по тра жи ва ња у ве зи са слу ча је ви ма ко ји се ти чу 
уго вор них стра на.

Члан IX
1. При пад ни ци сна га или ци вил не ком по нен те и њи хо ва из

др жа ва на ли ца мо гу ку по ва ти ло кал ну ро бу по треб ну за њи хо ву 
по тро шњу и ко ри сти ти по треб не услу ге под истим усло ви ма ко ји 
ва же за др жа вља не Др жа ве при ма о ца.

2. Ро ба из ло кал них из во ра за снаб де ва ње сна га или ци вил не 
ком по нен те обич но ће се на ба вља ти пре ко над ле жних ор га на ко ји на
ба вља ју та кву ро бу за ору жа не сна ге Др жа ве при ма о ца. Да би се из
бе гао не га ти ван ефе кат та кве на бав ке на еко но ми ју Др жа ве при ма о ца, 
над ле жни ор га ни те др жа ве ће на зна чи ти, ако то бу де по треб но, сва ки 
про из вод чи ја би на бав ка мо гла би ти огра ни че на или за бра ње на.

3. У скла ду са спо ра зу ми ма ко ји су већ на сна зи, од но сно они
ма ко ји би мо гли би ти скло пље ни из ме ђу овла шће них пред став ни ка 
Др жа ве по ши ља о ца и при ма о ца, над ле жни ор га ни Др жа ве при ма
о ца ће пре у зе ти ис кљу чи ву од го вор ност за скла па ње од го ва ра ју ћих 

аран жма на ко ји ма би се сна га ма или ци вил ној ком по нен ти обез бе ди
ле по треб не згра де и зе мљи ште, као и пра те ћи објек ти и услу ге. Ти 
спо ра зу ми и аран жма ни ће би ти, ко ли ко је год то мо гу ће, у скла ду с 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу је збри ња ва ње и сме штај та квог осо бља 
Др жа ве при ма о ца. У не до стат ку по себ ног уго во ра ко јим се на ла же 
дру га чи је, пра ва и оба ве зе про ис те кле из за у зи ма ња или ко ри шће ња 
згра да, зе мљи шта, обје ка та или услу га утвр ђи ва ће се у скла ду са за ко
ни ма Др жа ве при ма о ца.

4. По тре ба сна га или ци вил не ком по нен те за ло кал ном ци
вил ном рад ном сна гом би ће за до во ље на на исти на чин као и слич
ни зах те ви Др жа ве при ма о ца и уз по моћ над ле жних ор га на Др жа ве 
при ма о ца кроз раз ме не рад ни ка. Усло ви за по сле ња и ра да, а по
себ но пла те, до да ци на пла ту и усло ви за за шти ту рад ни ка би ће 
де фи ни са ни за ко ни ма Др жа ве при ма о ца. Ци ви ли за по сле ни при 
сна га ма или ци вил ној ком по нен ти ни у ком слу ча ју се не ће сма тра
ти при пад ни ци ма тих сна га ни ти ци вил не ком по нен те.

5. Ка да, на ме сту где су сме ште ни, сна ге или ци вил на ком по
нен та не ма ју од го ва ра ју ће здрав стве не или сто ма то ло шке ка па ци
те те, њи хо ви при пад ни ци и њи хо ва из др жа ва на ли ца мо гу до би ти 
ме ди цин ску и сто ма то ло шку не гу, укљу чу ју ћи и бол нич ко ле че ње, 
под истим усло ви ма као и та кво осо бље Др жа ве при ма о ца.

6. Др жа ва при ма лац ће у нај ве ћој ме ри удо во љи ти зах те ви ма 
при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен те за ко ри шће ње по себ
них по год но сти за пу то ва ња и по вла сти ца по пи та њу це на. Те по
год но сти и по вла сти це ће би ти пред мет по себ них до го во ра из ме ђу 
Вла да укљу че них др жа ва.

7. У за ви сно сти од оп штих или по себ них фи нан сиј ских спо
ра зу ма из ме ђу уго вор них стра на, над ле жни ор га ни сна га ће пла ћа
ти без од ла га ња, у до ма ћој ва лу ти ро бу, сме штај и услу ге обез бе
ђе не у скла ду са ст. 2, 3. и 4. и, ако је по треб но, 5. и 6. ово га чла на.

8. Ни јед не од сна га ни ти ци вил них ком по нен ти ни ти њи хо ви 
при пад ни ци, као ни њи хо ва из др жа ва на ли ца не ће због овог чла на 
би ти из у зе ти од пла ћа ња по ре за или оба ве за ко је се од но се на на
бав ке и услу ге ко је се на пла ћу ју у скла ду с фи нан сиј ским про пи си
ма Др жа ве при ма о ца.

Члан X
1. Ако оба ве за пла ћа ња по ре за у Др жа ви при ма о цу за ви си од бо

ра ви шта или пре би ва ли шта, пе ри о ди у ко јим се при пад ник сна га или 
ци вил не ком по нен те на ла зи на те ри то ри ји те Др жа ве при ма о ца ис
кљу чи во као члан тих сна га или ци вил не ком по нен те, не ће се, у свр ху 
та квог опо ре зи ва ња, сма тра ти пе ри о дом пре би ва ли шта од но сно про
ме ном пре би ва ли шта или бо ра ви шта. При пад ни ци сна га или ци вил не 
ком по нен те ће, у Др жа ви при ма о цу, би ти из у зе ти од пла ћа ња по ре за 
на пла ту и оста ла при ма ња ко ја им као при пад ни ци ма тих сна га да је 
Др жа ва по ши ља лац, као од по ре за на по крет но сти ко је се на ла зе у 
Др жа ви при ма о цу ис кљу чи во због при вре ме ног бо рав ка при пад ни ка.

2. Ни јед на од ред ба овог чла на не ће спре чи ти опо ре зи ва ње 
при пад ни ка сна га или ци вил не ком по нен те по пи та њу сва ке про фи
та бил не де лат но сти, осим ње го вог за по сле ња као при пад ни ка, у ко
ју се мо же укљу чи ти у Др жа ви при ма о цу и, осим у ве зи са ње го вом 
пла том, оста лим при ма њи ма и по крет но сти ма из ста ва 1, ни јед на 
од ред ба ово га чла на не ће спре чи ти пла ћа ње по ре за на ко је је сва ки 
при пад ник оба ве зан пре ма за ко ну те Др жа ве, чак и ако се сма тра да 
има пре би ва ли ште или бо ра ви ште из ван ње не те ри то ри је.

3. Ни јед на од ред ба ово га чла на не ће се при ме њи ва ти на „ца
ри не” де фи ни са не у чла ну XI ста ву 12.

4. За по тре бе овог чла на из раз „при пад ник сна га” не ће об у
хва та ти ли ца ко ја су др жа вља ни Др жа ве при ма о ца. 

Члан XI
1. Осим ако овим спо ра зу мом ни је из ри чи то дру га чи је про

пи са но, при пад ни ци сна га или ци вил не ком по нен те као и њи хо ва 
из др жа ва на ли ца под ле жу за ко ни ма и про пи си ма ко је спро во де ца
рин ски ор га ни Др жа ве при ма о ца. Кон крет но, ца рин ски ор га ни Др
жа ве при ма о ца има ју пра во, у окви ру оп штих пра ви ла утвр ђе них 
за ко ни ма и про пи си ма Др жа ве при ма о ца, да пре тре са ју при пад ни
ке сна га или ци вил не ком по нен те и њи хо ва из др жа ва на ли ца, да 
пре гле да ју њи хов пр тљаг и во зи ла, и да за пле не пред ме те у скла ду 
са тим за ко ни ма и про пи си ма.
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2. 
а. При вре ме ни увоз и по нов ни из воз слу жбе них во зи ла сна га 

или ци вил не ком по нен те ко ји ма они рас по ла жу би ће одо брен без 
оба ве зе пла ћа ња ца ри не по да ва њу на увид до зво ле за при вре ме ни 
увоз во зи ла у об ли ку при ка за ном у апен дик су овог спо ра зу ма;

б. При вре ме ни увоз во зи ла сна га и ци вил не ком по нен те без 
пра ва рас по ла га ња ру ко во ди ће се ста вом 4. ово га чла на, а на по
нов ни из воз ће се при ме њи ва ти став 8;

ц. Слу жбе на во зи ла сна га или ци вил не ком по нен те би ће из у
зе та од пла ћа ња по ре за за упо тре бу во зи ла на пу те ви ма.

3. Зва нич но за пе ча ће ни слу жбе ни до ку мен ти не под ле жу ца
рин ској кон тро ли. Ка да ку ри ри, без об зи ра на њи хов ста тус, но се 
та кве до ку мен те, мо ра ју по се до ва ти лич ни на лог за пре нос из дат у 
скла ду са ста вом 2. б. чла на III. У на ло гу за пре нос би ће на зна чен 
број по шиљ ки и по твр да да оне са др же са мо слу жбе не до ку мен те.

4. Сна ге мо гу без пла ћа ња ца рин ских да жби на уве сти опре му 
и ра зум ну ко ли чи ну за ли ха, на мир ни ца и дру ге ро бе за ис кљу чи ву 
упо тре бу сна га и, у слу ча је ви ма ка да Др жа ва при ма лац то до пу
сти, за по тре бе ци вил не ком по нен те и из др жа ва них ли ца. За бес
ца рин ски увоз по треб но је по ло жи ти сер ти фи кат у кан це ла ри ји ца
ри не на ме сту ула ска у др жа ву, за јед но са до го во ре ном ца рин ском 
до ку мен та ци јом у об ли ку ко ји до го во ре Др жа ва при ма лац и Др жа
ва по ши ља лац, с пот пи сом осо бе ко ју Др жа ве по ши ља лац овла сти 
у ту свр ху. По да ци о осо би овла шће ној да пот пи ше сер ти фи кат као 
и узор ци пот пи са и пе ча та ко ји ће се ко ри сти ти би ће до ста вље ни 
ца рин ској упра ви Др жа ве при ма о ца.

5. При пад ник сна га или ци вил не ком по нен те мо же, при ли ком 
пр вог до ла ска ра ди пре у зи ма ња ду жно сти у Др жа ви при ма о цу или 
при ли ком пр вог до ла ска из др жа ва ног ли ца ко је ће му се при дру
жи ти, то ком тра ја ња те ду жно сти, уве сти сво ју имо ви ну и на ме
штај без пла ћа ња ца ри не.

6. При пад ни ци сна га или ци вил не ком по нен те мо гу без пла
ћа ња ца ри не при вре ме но уве сти вла сти та мо тор на во зи ла за лич ну 
упо тре бу или упо тре бу сво јих из др жа ва них ли ца. Овим чла ном се 
не про пи су је оба ве за пла ћа ња так си за упо тре бу пу те ва за при ват
на во зи ла.

7. Сва ки увоз од стра не над ле жних ор га на сна га ко ји ни је 
ис кљу чи во за по тре бе сна га или ци вил не ком по нен те, као и увоз, 
осим оног на ве де ног у ста ву 5. и 6. овог чла на, ко ји из вр ше при
пад ни ци сна га или ци вил не ком по нен те не ће, ни из ког раз ло га, 
ужи ва ти пра во на из у зе ће од пла ћа ња ца ри не или дру гих усло ва.

8. Ро ба ко ја је у скла ду са ста во ви ма 2. б, 4, 5. или 6. уве зе на 
без пла ћа ња ца ри не: 

а. мо же се по нов но из во зи ти без пла ћа ња ца ри не, под усло
вом да се кан це ла ри ји ца ри не ако је ро ба уве зе на у скла ду са ста
вом 4, при ло жи сер ти фи кат из дат у скла ду с тим ста вом; ме ђу тим, 
ор га ни ца ри не мо гу по твр ди ти да је ро ба ко ја се по нов но из во зи 
исто вет на оној опи са ној у сер ти фи ка ту, ако она по сто ји, и да је 
уве зе на под усло ви ма утвр ђе ним у ста во ви ма 2. б, 4, 5. или 6;

б. не сме се про да ва ти ни по кло ни ти у Др жа ви при ма о цу; ме
ђу тим, у од ре ђе ним слу ча је ви ма то мо же би ти одо бре но, под усло
ви ма ко је од ре де над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца (нпр. пла
ћа ње ца ри на и по ре за у скла ду са зах те ви ма кон тро ле тр го ви не и 
раз ме не).

9. Ро ба ку пље на у Др жа ви при ма о цу се мо же из ње из во зи ти 
ис кљу чи во у скла ду са про пи си ма ко ји су на сна зи у Др жа ви при
ма о цу.

10. Ца рин ски ор га ни ће одо бри ти ре дов ним је ди ни ца ма и 
фор ма ци ја ма по себ не аран жма не за пре ла зак гра ни це, под усло
вом да о то ме бу ду бла го вре ме но оба ве ште ни.

11. Др жа ва при ма лац ће ус по ста ви ти по себ не аран жма не ка
ко би го ри во, уље и ма зи ва за по тре бе слу жбе них во зи ла, ва зду хо
пло ва и пло ви ла сна га или ци вил не ком по нен те мо гли би ти ис по
ру че ни без пла ћа ња ца рин ских да жби на и по ре за.

12. У ста во ви ма 1–10. ово га чла на: „ца ри на” озна ча ва ца
рин ске да жби не и све дру ге да жби не и по ре зе ко ји се пла ћа ју при 
уво зу и из во зу, осим на ме та и по ре за ко ји се ис кљу чи во од но се на 
пла ћа ње пру же них услу га;

„увоз” озна ча ва из но ше ње ро бе из ца рин ских скла ди шта или 
стал ног ца рин ског над зо ра, под усло вом да ро ба ни је уз га ја на, 
про из ве де на или из ра ђе на у Др жа ви при ма о цу.

13. Од ред бе ово га чла на ће се при ме њи ва ти на ро бу не са мо 
при ли ком уво за или из во за из Др жа ве при ма о ца, већ и ка да је она у 
тран зи ту кроз те ри то ри ју уго вор не стра не, и за ту свр ху на зив „Др
жа ва при ма лац” у овом чла ну об у хва та и сва ку уго вор ну стра ну 
кроз чи ју те ри то ри ју ро ба про ла зи у тран зи ту.

Члан XII
1. Ца рин ски или фи нан сиј ски над ле жни ор га ни Др жа ве при

ма о ца мо гу, као услов за одо бре ње би ло ког ца рин ског или фи нан
сиј ског из у зе ћа или по вла сти це пред ви ђе них овим спо ра зу мом, 
за тра жи ти да се ис пу не усло ви ко је сма тра ју нео п ход ним за спре
ча ва ње зло у по тре бе.

2. Ти над ле жни ор га ни мо гу од би ти сва ко из у зе ће пред ви ђе но 
овим спо ра зу мом по пи та њу уво за у Др жа ву при ма о ца про из во да 
ко ји су уз га ја ни, про из ве де ни или из ра ђе ни у тој др жа ви, а ко ји су 
из ње из ве зе ни без пла ћа ња или на осно ву по вра ћа ја по ре за или 
да жби на ко ји ма ина че под ле же сва ки осим та квог из во за. Ро ба из
не та из ца рин ских скла ди шта сма тра ће се уве зе ном ако се сма тра
ла из ве зе ном због раз ло га ње ног чу ва ња у скла ди шту. 

Члан XI II
1. У ци љу спре ча ва ња кр ше ња од ред би ца рин ских и фи нан

сиј ских за ко на, над ле жни ор га ни Др жа ве при ма о ца и Др жа ве по
ши ља о ца ће по ма га ти јед на дру гој при ли ком во ђе ња ис тра ге и 
при ку пља ња до ка за.

2. Над ле жни ор га ни сна га ће пру жи ти сву мо гу ћу по моћ ка ко 
би се оси гу ра ло да сви пред ме ти ко ји под ле жу за пле ни од стра не 
или у име ца рин ских или фи нан сиј ских над ле жних ор га на Др жа ве 
при ма о ца бу ду пре да ти ор га ни ма.

3. Над ле жни ор га ни сна га ће пру жи ти сву мо гу ћу по моћ ка ко 
би се оси гу ра ло пла ћа ње ца ри на, по ре за и ка зни ко је при пад ни ци 
сна га, ци вил не ком по нен те од но сно њи хо ва из др жа ва на ли ца чла
но ви тре ба да пла те.

4. Слу жбе на во зи ла и пред ме ти у вла сни штву сна га или ци
вил не ком по нен те, а не у вла сни штву при пад ни ка та квих сна га 
или ци вил не ком по нен те, ко је за пле не над ле жни ор га ни Др жа ве 
при ма о ца због по вре де ње них ца рин ских или фи нан сиј ских за ко
на или про пи са би ће пре да ти од го ва ра ју ћим над ле жним ор га ни ма 
тих сна га.

Члан XIV
1. На сна ге, ци вил ну ком по нен ту и њи хо ве при пад ни ке, као и 

на њи хо ва из др жа ва на ли ца, при ме њи ва ће се де ви зни про пи си Др
жа ве по ши ља о ца као и про пи си Др жа ве при ма о ца. 

2. Над ле жни ор га ни за де ви зне про пи се Др жа ве по ши ља о ца и 
Др жа ве при ма о ца мо гу до не ти по себ не про пи се ко ји ће се при ме
њи ва ти на сна ге или ци вил ну ком по нен ту или њи хо ве при пад ни ке 
као и на њи хо ва из др жа ва на ли ца. 

Члан XV
1. У скла ду са ста вом 2. овог чла на, овај спо ра зум ће оста ти 

на сна зи у слу ча ју не при ја тељ ста ва на ко ја се при ме њу је Се вер но
а тлант ски уго вор, осим што се од ред бе за ре ша ва ње по тра жи ва
ња из ста во ва 2. и 5. чла на VI II не ће при ме њи ва ти на рат ну ште ту, 
и што ће од ред бе спо ра зу ма, а по себ но чла но ва III и VII, од мах 
раз мо три ти и пре и спи та ти укљу че не уго вор не стра не ко је се мо гу 
спо ра зу ме ти о же ље ним из ме на ма ко је се од но се на при ме ну од
ред би Спо ра зу ма.

2. У слу ча ју та квих не при ја тељ ста ва сва ка од уго вор них стра
на има пра во, ако у ро ку од 60 да на о то ме оба ве сти дру ге уго вор не 
стра не, да су спен ду је при ме ну би ло ко је од ред бе ово га спо ра зу ма 
ко је се на њу од но се. У слу ча ју ко ри шће ња овог пра ва, уго вор не 
стра не ће се од мах кон сул то ва ти у ци љу до го во ра о из ра ди од го ва
ра ју ћих од ред би ко је ће за ме ни ти су спен до ва не од ред бе. 

Члан XVI
Сви спо ро ви из ме ђу уго вор них стра на у ве зи са ту ма че њем 

или при ме ном овог спо ра зу ма ре ша ва ће се пре го во ри ма и без 
обра ћа ња спољ ним суд ским ор га ни ма. Осим ако то од ред бом овог 
спо ра зу ма ни је из ри чи то дру га чи је про пи са но, спо ро ви ко ји се не 
мо гу ре ши ти ди рект ним пре го во ри ма, про сле ди ће се Се вер но а
тлант ском са ве ту. 
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Члан XVII
Сва ка уго вор на стра на мо же у сва ко до ба тра жи ти из ме ну би

ло ког чла на овог спо ра зу ма. Зах тев се упу ћу је Се вер но а тлант ском 
са ве ту. 

Члан XVI II
1. Овај спо ра зум ће би ти ра ти фи ко ван а ин стру мен ти ра ти

фи ка ци је ће би ти де по но ва ни у нај кра ћем мо гу ћем ро ку при Вла
ди Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко ја ће све др жа ве пот пи сни це 
оба ве сти ти о да ту му де по но ва ња.

2. За че ти ри др жа ве пот пи сни це овај спо ра зум сту па на сна гу 
три де сет да на по што де по ну ју сво је ин стру мен те ра ти фи ка ци је. За 
сва ку сле де ћу др жа ву пот пи сни цу Спо ра зум сту па на сна гу три де
сет да на од да на де по но ва ња свог ин стру мен та ра ти фи ка ци је.

3. На кон сту па ња на сна гу овај спо ра зум ће, у за ви сно сти од 
одо бре ња Се вер но а тлант ског са ве та и усло ва ко је Са вет мо же по
ста ви ти, би ти отво рен за при сту па ње сва кој др жа ви ко ја при сту пи 
Се вер но а тлант ском уго во ру. При сту па ње ће се из вр ши ти де по но
ва њем ин стру ме на та при сту па ња при Вла ди Сје ди ње них Аме рич
ких Др жа ва, ко ја ће о да ту му де по но ва ња оба ве сти ти сва ку др жа ву 
пот пи сни цу и др жа ву ко ја му је при сту пи ла. За др жа ву за ко ју је 
из вр ше но де по но ва ње ин стру мен та при сту па ња, Спо ра зум сту па 
на сна гу три де сет да на од да на де по но ва ња тог ин стру мен та. 

Члан XIX
1. Овај спо ра зум мо же от ка за ти сва ка уго вор на стра на по ис

те ку ро ка од че ти ри го ди не од да на ка да Спо ра зум сту пи на сна гу.
2. От каз ово га спо ра зу ма од стра не уго вор не стра не ће би ти 

из вр шен пи са ним оба ве ште њем ко је ће уго вор на стра на упу ти ти 
Вла ди Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко ја ће оба ве сти ти оста ле 
уго вор не стра не о сва ком та квом оба ве ште њу и да ту му при је ма. 

3. От каз сту па на сна гу го ди ну да на по што Вла да Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва при ми оба ве ште ње. По ис те ку ро ка од го ди ну 
да на Спо ра зум пре ста је да ва жи за уго вор ну стра ну ко ја га је от ка
за ла, али и да ље оста је на сна зи за оста ле уго вор не стра не. 

Члан XX
1. У за ви сно сти од од ред би ст. 2. и 3. овог чла на, овај спо

ра зум ће се при ме њи ва ти са мо на ма тич ној др жав ној те ри то ри ји 
уго вор не стра не. 

2. Ме ђу тим, сва ка др жа ва мо же у тре нут ку де по но ва ња ин
стру мен та ра ти фи ка ци је или при сту па ња, од но сно на кнад но, из ја
ви ти пу тем оба ве ште ња Вла ди Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва да 
ће се овај спо ра зум про ши ри ти (у скла ду са, уко ли ко др жа ва ко ја 
да је из ја ву сма тра то нео п ход ним, за кљу чи ва њем по себ них спо ра
зу ма из ме ђу те др жа ве и сва ке од Др жа ва по ши ља ла ца на ко је се 
спо ра зум од но си) на све или не ке од те ри то ри ја за чи је је ме ђу на
род не од но се од го вор на на под руч ју Се вер но а тлант ског уго во ра. 
Овај спо ра зум ће се про ши ри ти на на ве де ну те ри то ри ју или те
ри то ри је три де сет да на на кон што Вла да Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва при ми оба ве ште ње или три де сет да на од да на за кљу че ња 
по себ ног спо ра зу ма, ако је то по треб но, од но сно од да на сту па ња 
на сна гу у скла ду с чла ном XVI II, за ви сно од то га ко ји је да тум 
ка сни ји. 

3. Др жа ва ко ја је да ла из ја ву, у скла ду са ста вом 2. ово га чла
на, о про ши ре њу овог спо ра зу ма на би ло ко је под руч је за чи је је 
ме ђу на род не од но се од го вор на, мо же от ка за ти Спо ра зум за то под
руч је пре ма од ред ба ма чла на XIX. 

По твр ђу ју ћи го ре на ве де но, до ле пот пи са ни опу но мо ће ни ци 
пот пи са ли су овај спо ра зум. 

Са чи ње но у Лон до ну, 19. ју на 1951. го ди не, на ен гле ском и 
фран цу ском је зи ку, при че му су оба тек ста јед на ке ва жно сти, у јед
ном ори ги нал ном при мер ку ко ји ће би ти де по но ван у ар хи ви Вла
де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Вла да Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва ће до ста ви ти ове ре не ко пи је Спо ра зу ма свим др жа ва ма 
пот пи сни ца ма и они ма ко је му при сту па ју. 

Члан 4.
На ред ни до дат ни про то кол из чла на 1. овог за ко на, упу ћу је на 

при ме ну Про то ко ла о ста ту су ме ђу на род них вој них шта бо ва ус по
ста вље них у скла ду са Се вер но а тлант ским уго во ром, ко ји је са чи
њен у Па ри зу, 28. ав гу ста 1952. го ди не.

Об ја вљу је се Про то кол из ста ва 1. овог чла на, ко ји у ори ги на
лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

Pro to col 
on the Sta tus of In ter na ti o nal Mi li tary He a dqu ar ters set up  

pur su ant to the North Atlan tic Tre aty

The par ti es to the North Atlan tic Tre aty sig ned in Was hing ton on 
4th April, 1949, Con si de ring that in ter na ti o nal mi li tary He a dqu ar ters 
may be esta blis hed in the ir ter ri to ri es, by se pa ra te ar ran ge ment, un der 
the North Atlan tic Tre aty, and De si ring to de fi ne the sta tus of such He
a dqu ar ters and of the per son nel the re of wit hin the North Atlan tic Tre aty 
area,

Ha ve agreed to the pre sent Pro to col to the Agre e ment sig ned in 
Lon don on 19th Ju ne, 1951, re gar ding the Sta tus of the ir For ces:

Ar tic le I
In the pre sent Pro to col the ex pres si on
a. ‘the Agre e ment’ me ans the Agre e ment sig ned in Lon don on 

19th Ju ne, 1951, by the Par ti es to the North Atlan tic Tre aty re gar ding 
the sta tus of the ir For ces; 

b. ‘Su pre me He a dqu ar ters’ me ans Su pre me He a dqu ar ters Al lied 
Po wers in Euro pe, He a dqu ar ters of the Su pre me Al lied Com man der 
Atlan tic and any equ i va lent in ter na ti o nal mi li tary He a dqu ar ters set up 
pur su ant to the North Atlan tic Tre aty; 

c. ‘Al lied He a dqu ar ters’ me ans any Su pre me He a dqu ar ters and 
any in ter na ti o nal mi li tary He a dqu ar ters set up pur su ant to the North 
Atlan tic Tre aty which is im me di a tely sub or di na te to a Su pre me He a
dqu ar ters; 

d. ‘North Atlan tic Co un cil’ me ans the Co un cil esta blis hed by Ar
tic le IX of the North Atlan tic Tre aty or any of its sub si di ary bo di es aut
ho ri sed to act on its be half.

Ar tic le II
Su bject to the fol lo wing pro vi si ons of this Pro to col, the Agre e

ment shall apply to Al lied He a dqu ar ters in the ter ri tory of a Party to the 
pre sent Pro to col in the North Atlan tic Tre aty area, and to the mi li tary 
and ci vi lian per son nel of such He a dqu ar ters and the ir de pen dents in clu
ded in the de fi ni ti ons in subpa ra graphs a., b. and c. of pa ra graph 1 of 
Ar tic le III of this Pro to col, when such per son nel are pre sent in any such 
ter ri tory in con nec tion with the ir of fi cial du ti es or, in the ca se of de pen
dents, the of fi cial du ti es of the ir spo u se or pa rent.

Ar tic le III
1. For the pur po se of applying the Agre e ment to an Al lied He

a dqu ar ters the ex pres si ons ‘for ce’, ‘ci vi lian com po nent’ and ‘de pen
dent’, whe re ver they oc cur in the Agre e ment shall ha ve the me a nings 
set out be low: 

a. ‘for ce’ me ans the per son nel at tac hed to the Al lied He a dqu ar ters 
who be long to the land, sea or air ar med ser vi ces of any Party to the 
North Atlan tic Tre aty; 

b. ‘ci vi lian com po nent’ me ans ci vi lian per son nel who are not sta
te less per sons, nor na ti o nals of any Sta te which is not a Party to the 
Tre aty, nor na ti o nals of, nor or di na rily re si dent in the re ce i ving Sta te, 
an who are (i) at tac hed to the Al lied He a dqu ar ters and in the em ploy of 
an ar med ser vi ce of a Party to the North Atlan tic Tre aty or (ii) in such 
ca te go ri es of ci vi lian per son nel in the em ploy of the Al lied He a dqu ar
ters as the North Atlan tic Co un cil shall de ci de; 

c. ‘de pen dent’ me ans the spo u se of a mem ber of a for ce or ci vi lian 
com po nent, as de fi ned in subpa ra graphs a. and b. of this pa ra graph, or 
a child of such mem ber de pen ding on him or her sup port.

2. An Al lied He a dqu ar ters shall be con si de red to be a for ce for the 
pur po ses of Ar tic le II, pa ra graph 2 of Ar tic le V, pa ra graph 10 of Ar tic
le VII, pa ra graphs 2,3,4,7 and 8 of Ar tic le IX, and Ar tic le XI II, of the 
Agre e ment.

Ar tic le IV
The rights and obli ga ti ons which the Agre e ment gi ves to or im

po ses upon the sen ding Sta te or its aut ho ri ti es in re spect of its for ces 
or the ir ci vi lian com po nents or de pen dents shall, in re spect of an Al
lied He a dqu ar ters and its per son nel and the ir de pen dents to whom the 
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Agre e ment ap pli es in ac cor dan ce with Ar tic le II of the pre sent Pro to
col, be ve sted in or at tac hed to the ap pro pri a te Su pre me He a dqu ar ters 
and the aut ho ri ti es re spon si ble un der it, ex cept that:

a. the right which is gi ven by Ar tic le VII of the Agre e ment to the 
mi li tary aut ho ri ti es of the sen ding Sta te to exer ci se cri mi nal and di sci
pli nary ju ris dic tion shall be ve sted in the mi li tary aut ho ri ti es of the Sta
te, if any, to who se mi li tary law the per son con cer ned is su bject; 

b. the obli ga ti ons im po sed upon the sen ding sta te or its aut ho ri ti
es by Ar tic le II, pa ra graph 4 of Ar tic le III, pa ra graphs 5 a. and 6 a. of 
Ar tic le VII pa ra graphs 9 and 10 of Ar tic le VI II, and Ar tic le XI II, of the 
Agre e ment , shall at tach both to the Al lied He a dqu ar ters and to any Sta
te who se ar med ser vi ce, or any mem ber or em ployee of who se ar med 
ser vi ce, or the de pen dent of such mem ber or em ployee, is con cer ned; 

c. for the pur po ses of pa ra graphs 2 a. and 5 of Ar tic le III, and 
Ar tic le XIV, of the Agre e ment the sen ding Sta te shall be, in the ca se 
of mem bers of a for ce and the ir de pen dents, the Sta te to who se ar med 
ser vi ce the mem ber be longs, or, in the ca se of mem bers of a ci vi lian 
com po nent and the ir de pen dents, the Sta te, if any, by who se ar med ser
vi ce the mem ber is em ployed; 

d. the obli ga ti ons im po sed on the sen ding Sta te by vir tue of pa ra
graphs 6 and 7 of Ar tic le VI II of the Agre e ment shall at tach to the Sta te 
to who se ar med ser vi ce the per son be longs who se act or omis sion has 
gi ven ri se to the cla im or, in the ca se of a mem ber of a ci vi lian com po
nent, to the Sta te by who se ar med ser vi ce he is em ployed or, if the re is 
no such Sta te, to the Al lied He a dqu ar ters of which the per son con cer
ned is a mem ber.

Both the Sta te, if any, to which obli ga ti ons at tach un der this pa
ra graph and the Al lied He a dqu ar ters con cer ned shall ha ve the rights of 
the sen ding Sta te in con nec tion with the ap po int ment of an ar bi tra tor 
un der pa ra graph 8 of Ar tic le VI II.

Ar tic le V
Every mem ber of an Al lied He a dqu ar ters shall ha ve a per so nal 

iden tity card is sued by the He a dqu ar ters sho wing na mes, da te and pla ce 
of birth, na ti o na lity, rank or gra de, num ber (if any), pho to graph and pe
riod of va li dity. This card must be pre sen ted on de mand.

Ar tic le VI
1. The obli ga ti ons to wa i ve cla ims im po sed on the Con trac ting 

Par ti es by Ar tic le VI II of the Agre e ment shall at tach both to the Al lied 
He a dqu ar ters and to any Party to this Pro to col con cer ned. 

2. For the pur po ses of pa ra graphs 1 and 2 of Ar tic le VI II of the 
Agre e ment, 

a. pro perty ow ned by an Al lied He a dqu ar ters or by a Party to this 
Pro to col and used by an Al lied He a dqu ar ters shall be de e med to be pro
perty ow ned by a Con trac ting Party and used by its ar med ser vi ces; 

b. da ma ge ca u sed by a mem ber of a for ce or ci vi lian com po nent 
as de fi ned in pa ra graph 1 of Ar tic le III of this Pro to col or by any ot her 
em ployee of an Al lied He a dqu ar ters shall be de e med to be da ma ge ca
u sed by a mem ber or em ployee of the ar med ser vi ces of a Con trac ting 
Party; 

c. the de fi ni tion of the ex pres si on ‘ow ned by a Con tac ting Party’ 
in pa ra graph 3 of Ar tic le VI II shall apply in re spect of an Al lied He a
dqu ar ters.

3. The cla ims to which pa ra graph 5 of Ar tic le VI II of the Agre
e ment ap pli es shall in clu de cla ims (ot her than con trac tual cla ims and 
cla ims to which pa ra graphs 6 or 7 of that Ar tic le apply) ari sing out of 
acts or omis si ons of any em ployees of an Al lied He a dqu ar ters, or out 
of any ot her act, omis sion or oc cur ren ce for which an Al lied He a dqu
ar ters, or out of any ot her act, omis si ons or oc cur ren ce for which an 
Al lied He a dqu ar ters is le gally re spon si ble, and ca u sing in the ter ri tory 
of a re ce i ving Sta te to third par ti es, ot her than any of the Par ti es to this 
Pro to col.

Ar tic le VII
1. The exemp ti on from ta xa ti on ac cor ded un der Ar tic le X of the 

Agre e ment to mem bers of a for ce or ci vi lian com po nent in re spect of 
the ir sa la ri es and emo lu ments shall apply, as re gards per son nel of an 
Al lied He a dqu ar ters wit hin the de fi ni ti ons in pa ra graph 1 a. and b. (i) 
of Ar tic le 3 of this Pro to col, to sa la ri es and emo lu ments paid to them as 

such per son nel by the ar med ser vi ce to which they be long or by which 
they are em ployed, ex cept that this pa ra graph shall not exempt any 
such mem ber or em ployee from ta xa ti on im po sed by a Sta te of which 
he is a na ti o nal. 

2. Em ployees of an Al lied He a dqu ar ters of ca te go ri es agreed by 
the North Atlan tic Co un cil shall be exemp ted from ta xa ti on on the sa
la ri es and emo lu ments paid to them by the Al lied He a dqu ar ters in the ir 
ca pa city as such em ployees. Any Party to the pre sent Pro to col may, ho
we ver, con clu de an ar ran ge ment with the Al lied He a dqu ar ters whe reby 
such Party will em ploy and as sign to the Al lied He a dqu ar ters all of its 
na ti o nals (ex cept, if such Party so de si res, any not or di na rily re si dent 
wit hin its ter ri tory) who are to ser ve on the staff of the Al lied He a dqu
ar ters and pay the sa la ri es and emo lu ments of such per sons from its 
own funds, at a sca le fi xes by it. The sa la ri es and emo lu ments so paid 
may be ta xed by the Party con cer ned but shall be exemp ted from ta xa
ti on by any ot her Party. If such an ar ran ge ment is en te red in to by any 
Party to the pre sent Pro to col and is sub se qu ently mo di fied or ter mi na
ted, Par ti es to the pre sent Pro to col shall no lon ger be bo und un der the 
first sen ten ce of this pa ra graph to exempt from ta xa ti on the sa la ri es and 
emo lu ments paid to the ir na ti o nals.

Ar tic le VI II
1. For the pur po se of fa ci li ta ting the esta blis hment, con struc tion, 

ma in te nan ce and ope ra tion of Al lied He a dqu ar ters, the se He a dqu ar ters 
shall be re li e ved, so far as prac ti ca ble, from du ti es and ta xes, af fec ting 
ex pen di tu res by them in the in te rest of com mon de fen ce and for the ir 
of fi cial and ex clu si ve be ne fit, and each Party to the pre sent Pro to col 
shall en ter in to ne go ti a ti ons with any Al lied He a dqu ar ters ope ra ting in 
its ter ri tory for the pur po se of con clu ding an agre e ment to gi ve ef fect 
to this pro vi sion. 

2. An Al lied He a dqu ar ters shall ha ve the rights gran ted to a for ce 
un der Ar tic le XI of the Agre e ment su bject to the sa me con di ti ons. 

3. The pro vi si ons in pa ra graphs 5 and 6 of Ar tic le XI of the Agre
e ment shall not apply to na ti o nals of the re ce i ving Sta tes, un less such 
na ti o nals be long to the ar med ser vi ces of a Party to this Pro to col ot her 
than the re ce i ving Sta te. 

4. The ex pres si on ‘du ti es and ta xes’ in this Ar tic le do es not in clu
de char ges for ser vi ces ren de red.

Ar tic le IX
Ex cept in so far as the North Atlan tic Co un cil may de ci de ot her

wi se, 
a. any as sets ac qu i red from the in ter na ti o nal funds of an Al lied 

He a dqu ar ters un der its ca pi tal bud get and no lon ger re qu i red by the He
a dqu ar ters shall be dis po sed of un der ar ran ge ments ap pro ved by the 
North Atlan tic Co un cil and the pro ce eds shall be di stri bu ted among or 
cre di ted to the Par ti es to the North Atlan tic Tre aty in the pro por ti ons in 
which they ha ve con tri bu ted to the ca pi tal costs of the He a dqu ar ters. 
The re ce i ving Sta te shall ha ve the pri or right to ac qu i re any im mo va ble 
pro perty so dis po sed of in its ter ri tory pro vi ded that it of fers terms no 
less fa vo u ra ble than tho se of fe red by any third party; 

b. any land, bu il dings or fi xed in stal la ti ons pro vi ded for the use 
of an Al lied He a dqu ar ters by the re ce i ving Sta te wit ho ut char ge to the 
He a dqu ar ters (ot her than a no mi nal char ge) and no lon ger re qu i red by 
the He a dqu ar ters shall be han ded back to the re ce i ving Sta te, and any 
in cre a se or loss in the va lue of the pro perty pro vi ded by the re ce i ving 
Sta te re sul ting from its use by the He a dqu ar ters shall be de ter mi ned 
by the North Atlan tic Co un cil (ta king in to con si de ra tion any ap pli ca ble 
law of the re ce i ving Sta te) and di stri bu ted among or cre di ted or de bi ted 
to the Par ti es to the North Atlan tic Tre aty in the pro por ti ons in which 
they ha ve con tri bu ted to the ca pi tal costs of the He a dqu ar ters.

Ar tic le X
Each Su pre me He a dqu ar ters shall pos sess ju ri di cal per so na lity; it 

shall ha ve the ca pa city to con clu de con tracts and to ac qu i re and dis po
se of pro perty. The re ce i ving Sta te may, ho we ver, ma ke the exer ci se of 
such ca pa city su bject to spe cial ar ran ge ments bet we en it and the Su
pre me He a dqu ar ters or any sub or di na te Al lied He a dqu ar ters ac ting on 
be half of the Su pre me He a dqu ar ters.
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Ar tic le XI
1. Su bject to the pro vi si ons of Ar tic le VI II of the Agre e ment, a 

Su pre me He a dqu ar ters may en ga ge in le gal pro ce e dings as cla i mant or 
de fen dant. Ho we ver, the re ce i ving Sta te and the Su pre me He a dqu ar ters 
or any sub or di na te Al lied He a dqu ar ters aut ho ri zed by it may agree that 
the re ce i ving Sta te shall act on be half of the Su pre me He a dqu ar ters in 
any le gal pro ce e dings to which that He a dqu ar ters is a party be fo re the 
co urts of the re ce i ving Sta te. 

2. No me a su re of exe cu ti on or me a su re di rec ted to the se i zu re or 
at tac hment of its pro perty or funds shall be ta ken aga inst any Al lied 
He a dqu ar ters, ex cept for the pur po ses of pa ra graph 6 a. of Ar tic le VII 
and Ar tic le XI II of the Agre e ment.

Ar tic le XII
1. To ena ble it to ope ra te its in ter na ti o nal bud get, an Al lied He a

dqu ar ters may hold cur rency of any kind and ope ra te ac co unts in any 
cur rency 

2. The Par ti es to the pre sent Pro to col shall, at the re qu est of an Al
lied He a dqu ar ters, fa ci li ta te tran sfers of the funds of such He a dqu ar ters 
from one co un try to anot her and the con ver sion of any cur rency held by 
an Al lied He a dqu ar ters in to any ot her cur rency, when ne ces sary to me et 
the re qu i re ments of any Al lied He a dqu ar ters.

Ar tic le XI II
The ar chi ves and ot her of fi cial do cu ments of an Al lied He a dqu ar

ters kept in pre mi ses used by tho se He a dqu ar ters or in the pos ses sion 
of any pro perly aut ho ri zed mem ber of the He a dqu ar ters shall be in vi o
la ble, un less the He a dqu ar ters has wa i ved this im mu nity. The He a dqu
ar ters shall , at the re qu est of the re ce i ving Sta te and in the pre sen ce 
of a re pre sen ta ti ve of that Sta te, ve rify the na tu re of any do cu ments to 
con firm that they are en ti tled to im mu nity un der this Ar tic le.

Ar tic le XIV
1. The who le or any part of the pre sent Pro to col or of the Agre e

ment may be ap plied, by de ci sion of the North Atlan tic Co un cil, to any 
in ter na ti o nal mi li tary He a dqu ar ters or or ga ni za tion (not in clu ded in the 
de fi ni ti ons in pa ra graphs b. and c. of Ar tic le I of this Pro to col) which is 
esta blis hed pur su ant to the North Atlan tic Tre aty. 

2. When the Euro pean De fen ce Com mu nity co mes in to be ing, the 
pre sent Pro to col may be ap plied to the per son nel of the Euro pean De
fen ce For ces at tac hed to an Al lied He a dqu ar ters and the ir de pen dents 
at such ti me and in such man ner as may be de ter mi ned by the North 
Atlan tic Co un cil

Ar tic le XV
All dif fe ren ces bet we en the Par ti es to the pre sent Pro to col or bet

we en any such Par ti es and any Al lied He a dqu ar ters re la ting to the in ter
pre ta tion or ap pli ca tion of the Pro to col shall be set tled by ne go ti a tion 
bet we en the par ti es in dis pu te wit ho ut re co ur se to any out si de ju ris dic
tion. Ex cept whe re ex press pro vi sion is ma de to the con trary in the pre
sent Pro to col or in the Agre e ment, dif fe ren ces which can not be set tled 
by di rect ne go ti a tion shall be re fer red to the North Atlan tic Co un cil.

Ar tic le XVI
1. Ar tic les XV and XVII to XX of the Agre e ment shall apply as 

re gards the pre sent Pro to col as if they we re an in te gral part the re of, but 
so that the Pro to col may be re vi e wed, su spen ded, ra ti fied, ac ce ded to, 
de no un ced or ex ten ded in ac cor dan ce with tho se pro vi si ons in de pen
dently from the Agre e ment. 

2. The pre sent Pro to col may be sup ple men ted by bi la te ral agre e
ment bet we en the re ce i ving Sta te and a Su pre me He a dqu ar ters, and the 
aut ho ri ti es of a re ce i ving Sta te and a Su pre me He a dqu ar ters may agree 
to gi ve ef fect, by ad mi ni stra ti ve me ans in advan ce of ra ti fi ca tion, to any 
pro vi si ons of this Pro to col or of the Agre e ment as ap plied by it.

In wit ness whe re of the un der sig ned Ple ni po ten ti a ri es ha ve sig ned 
the pre sent Pro to col. Do ne in Pa ris this 28th day of August 1952, in 
the En glish and French lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut ho ri ta
ti ve, in a sin gle ori gi nal which shall be de po si ted in the ar chi ves of the 

Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. The Go vern ment of the 
Uni ted Sta tes of Ame ri ca shall tran smit cer ti fied co pi es the re of to all 
the sig na tory and ac ce ding Sta tes.

Про то кол 
о ста ту су ме ђу на род них вој них шта бо ва ус по ста вље них у 

скла ду са Се вер но а тлант ским уго во ром

Др жа ве чла ни це Се вер но а тлант ског уго во ра пот пи са ног у 
Ва шинг то ну 4. апри ла 1949. го ди не,

Узи ма ју ћи у об зир да ме ђу на род ни вој ни шта бо ви мо гу би ти 
ус по ста вље ни на њи хо вим те ри то ри ја ма, на осно ву по себ ног аран
жма на и у скла ду са Се вер но а тлант ским уго во ром, и

У же љи да де фи ни шу ста тус та квих шта бо ва и њи хо вог осо
бља у окви ру обла сти при ме не Се вер но а тлант ског уго во ра,

Са гла си ли су се са овим про то ко лом Спо ра зу ма пот пи са ног 
у Лон до ну 19. ју на 1951. го ди не у ве зи са ста ту сом њи хо вих сна га. 

Члан I
У овом про то ко лу из раз
а. „Спо ра зум” зна чи Спо ра зум пот пи сан у Лон до ну 19. ју на 

1951. го ди не од стра не др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра 
у ве зи са ста ту сом њи хо вих сна га;

б. „Вр хов ни штаб” зна чи Вр хов ни штаб са ве знич ких сна га у 
Евро пи, Штаб вр хов ног ко ман дан та са ве знич ких сна га за Атлан
тик и сва ки екви ва лент ни ме ђу на род ни вој ни штаб ус по ста вљен у 
скла ду са Се вер но а тлант ским уго во ром;

в. „Штаб са ве знич ких сна га” зна чи вр хов ни штаб и сва ки ме
ђу на род ни вој ни штаб ус по ста вљен у скла ду са Се вер но а тлант
ским уго во ром ко ји је ди рект но под ре ђен Вр хов ном шта бу;

г. „Се вер но а тлант ски са вет” зна чи Са вет ус по ста вљен на 
осно ву чла на IX Се вер но а тлант ског уго во ра или не ко од ње го вих 
по моћ них те ла овла шће но да де лу је у ње го во име.

Члан II
На осно ву сле де ћих од ред би овог про то ко ла, Спо ра зум ће 

се при ме њи ва ти на Штаб са ве знич ких сна га на те ри то ри ји др жа
ве чла ни це овог про то ко ла у обла сти при ме не Се вер но а тлант ског 
уго во ра, као и на вој но и ци вил но осо бље тог шта ба и њи хо ва из
др жа ва на ли ца об у хва ће на де фи ни ци јом у чла ну III, став 1, под
ста во ви а, б. и в. овог про то ко ла, ка да се та кво осо бље на ла зи на 
тој те ри то ри ји због вр ше ња њи хо вих зва нич них ду жно сти или, у 
слу ча ју из др жа ва них ли ца, због вр ше ња зва нич них ду жно сти њи
хо вих су пру жни ка од но сно ро ди те ља.

Члан III
1. За по тре бе при ме не Спо ра зу ма на Штаб са ве знич ких сна га, 

из ра зи „сна ге”, „ци вил на ком по нен та” и „из др жа ва но ли це”, где 
год да се по ја ве у Спо ра зу му има ће зна че ње де фи ни са но у на став
ку тек ста:

а. „сна ге” озна ча ва осо бље при вре ме но при до да то Шта бу 
са ве знич ких сна га ко је при па да коп не ном, по мор ском и ва зду хо
плов ном ви ду ору жа них сна га сва ке др жа ве чла ни це Се вер но а
тлант ског уго во ра;

б. „ци вил на ком по нен та” озна ча ва ци вил но осо бље ко је не 
чи не осо бе без др жа вљан ства, ни ти др жа вља ни зе мље ко ја ни
је др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра, ни ти др жа вља ни 
или ре зи ден ти др жа ве при ма о ца, и ко ји су (i) при дру же ни Шта бу 
са ве знич ких сна га а за по сле ни су у ви до ви ма те др жа ве чла ни це 
Се вер но а тлант ског уго во ра или (ii) та кве ка те го ри је ци вил ног осо
бља ко је је за по сле но у Шта бу са ве знич ких сна га у скла ду са од лу
ком Се вер но а тлант ског са ве та;

в. „Из др жа ва но ли це” озна ча ва су пру жни ка при пад ни ка сна га 
или ци вил не ком по нен те, као што је де фи ни са но у под ста во ви ма а. 
и б. овог про то ко ла, или де те та квог при пад ни ка ко је он из др жа ва.

2. Штаб са ве знич ких сна га ће се сма тра ти сна га ма за по тре бе 
чла на II, чла на V став 2, чла на VII ста ва 10, чла на IX ст. 2, 3, 4, 7 и 
8 и чла на XI II Спо ра зу ма.

Члан IV
Пра ва и оба ве зе ко је Спо ра зум га ран ту је или на ме ће др жа ви 

по ши ља о цу или ње ним над ле жним ор га ни ма у по гле ду њи хо вих 
сна га или њи хо ве ци вил не ком по нен те од но сно из др жа ва них ли ца 
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ће, у од но су на Штаб са ве знич ких сна га и ње го во осо бље и њи хо ва 
из др жа ва на ли ца, на ко ја се Спо ра зум при ме њу је у скла ду са чла
ном II овог про то ко ла, би ти да та или при до да та Вр хов ном шта бу 
или ње го вим над ле жним ор га ни ма, осим што:

а. ће пра во на кри вич ну и ди сци плин ску ју рис дик ци ју ко је је 
на осно ву чла на VII Спо ра зу ма да то вој ним ор га ни ма Стра не по
ши ља о ца, би ти да то вој ним ор га ни ма др жа ве, уко ли ко их има, чи
јем вој ном за ко ну под ле же до тич на осо ба;

б. ће оба ве зе на мет ну те др жа ви по ши ља о цу или ње ним ор га
ни ма пре ма чла ну II, чла ну III став 4, чла ну VII ст. 5а. и 6а, чла ну 
VI II ст. 9. и 10, и чла ну XI II Спо ра зу ма, би ти при до да те и Шта
бу са ве знич ких сна га и сва кој др жа ви чи је ору жа не сна ге или чи ји 
при пад ник од но сно за по сле ни у ору жа ним сна га ма или из др жа ва
но ли це та квог при пад ни ка или за по сле ног су у пи та њу;

в. за по тре бе чла на III ст. 2а. и 5. и чла на XIV Спо ра зу ма, др
жа ва по ши ља лац ће би ти, у слу ча ју при пад ни ка сна га и њи хо вих 
из др жа ва них ли ца, др жа ва чи јим ору жа ним сна га ма при пад ник 
при па да или, у слу ча ју при пад ни ка ци вил не ком по нен те и њи хо
вих из др жа ва них ли ца, др жа ва, уко ли ко по сто ји, у чи јим је ору жа
ним сна га ма при пад ник за по слен;

г. оба ве зе на мет ну те др жа ви по ши ља о цу на осно ву чла на VI II 
ст. 6. и 7. Спо ра зу ма, при до да ће се др жа ви чи јим ору жа ним сна
га ма осо ба при па да а чи ји је по сту пак или про пуст про у зро ко вао 
по тра жи ва ња или, у слу ча ју при пад ни ка ци вил не ком по нен те, др
жа ви у чи јим је ору жа ним сна га ма то ли це за по сле но или, уко ли ко 
та ква др жа ва не по сто ји, Шта бу са ве знич ких сна га чи ји је до тич на 
осо ба при пад ник.

И др жа ва, уко ли ко по сто ји, ко јој се пре ма овом про то ко лу 
при до да ју оба ве зе и до тич ни Штаб са ве знич ких сна га, има ће пра
ва др жа ве по ши ља о ца ко ја се од но се на име но ва ње ар би тра у скла
ду са чла ном VI II став 8.

Члан V
Сва ки при пад ник Шта ба са ве знич ких сна га има ће лич ну 

иден ти фи ка ци о ну кар ту ко ју из да је Штаб а на ко јој је име, да тум и 
ме сто ро ђе ња, на ци о нал ност, чин или ни во, број (ако га има), фо
то гра фи ја и пе ри од ва же ња. Ова кар та се мо ра по ка за ти на зах тев.

Члан VI
1. Оба ве зе од ри ца ња од од штет них зах те ва ко је су на мет ну те 

уго вор ним стра на ма на осно ву чла на VI II Спо ра зу ма би ће на мет
ну те и Шта бу са ве знич ких сна га и сва кој за ин те ре со ва ној др жа ви 
чла ни ци овог про то ко ла.

2. За по тре бе чла на VI II ст. 1. и 2. Спо ра зу ма,
а. имо ви на у вла сни штву Шта ба са ве знич ких сна га или др жа

ве чла ни це овог про то ко ла а ко ју ко ри сти Штаб са ве знич ких сна га, 
сма тра ће се вла сни штвом уго вор не стра не ко ју ко ри сте ње не ору
жа не сна ге;

б. ште та ко ју на не се при пад ник сна га или ци вил не ком по нен
те као што је де фи ни са но у чла ну III став 1 овог про то ко ла сма тра
ће се ште том ко ју је про у зро ко вао при пад ник или за по сле ни ору
жа них сна га уго вор не стра не;

в. де фи ни ци ја из ра за „у вла сни штву уго вор не стра не” у чла
ну VI II став 3. при ме њи ва ће се на Штаб са ве знич ких сна га.

3. Од штет ни зах те ви на ко је се при ме њу је члан VI II став 5. 
Спо ра зу ма об у хва та ће од штет не зах те ве (осим уго вор них од штет
них зах те ва и зах те ва на ко ји се при ме њу ју ст. 6. и 7. тог чла на) 
ко ји на ста ну услед по сту па ка или про пу ста би ло ко јег за по сле
ног у Шта бу са ве знич ких сна га или услед не ког дру гог по ступ ка, 
про пу ста или до га ђа ја за ко је је Штаб са ве знич ких сна га прав но 
над ле жан и ко ји се до го дио на те ри то ри ји др жа ве при ма о ца тре ћој 
стра ни ко ја ни је др жа ва чла ни ца овог про то ко ла.

Члан VII
1. Из у зе ће од пла ћа ња по ре за уса гла ше но чла ном X Спо ра зу

ма за при пад ни ке сна га или ци вил не ком по нен те у по гле ду њи хо
вих пла та и до хо да ка при ме њи ва ће се, у по гле ду осо бља Шта ба са
ве знич ких сна га у окви ру де фи ни ци ја чла на III ст. 1а. и б. (i) овог 

про то ко ла, на пла те и до хот ке ко је том осо бљу ис пла ћу ју ору жа не 
сна ге ко ји ма они при па да ју или ко је су их за по сли ле, осим што 
овај став не из у зи ма од пла ћа ња по ре за сва ког при пад ни ка или за
по сле ног ко је на ме ће др жа ва чи ји је др жа вља нин.

2. Ка те го ри је за по сле них у Шта бу са ве знич ких сна га ко је Се
вер но а тлант ски са вет одо бри би ће осло бо ђе ни пла ћа ња по ре за на 
пла те и до хот ке ко је им Штаб са ве знич ких сна га упла ти у њи хо вом 
свој ству та квих за по сле них. Сва ка др жа ва чла ни ца овог про то ко
ла ме ђу тим, мо же за кљу чи ти аран жман са Шта бом са ве знич ких 
сна га пре ма ко јем ће та ква др жа ва чла ни ца ан га жо ва ти и до де ли ти 
Шта бу са ве знич ких сна га све сво је др жа вља не (осим, ако та др жа
ва чла ни ца по себ но не же ли, ли ца без стал ног бо ра ви шта на ње ној 
те ри то ри ји) ко ји ће слу жи ти као осо бље Шта ба са ве знич ких сна га 
и ис пла ћи ва ти пла те и до хот ке тим ли ци ма из соп стве них фон до ва 
пре ма утвр ђе ној та бе ли. Та ко ис пла ће не пла те и до хо ци до тич на 
др жа ва чла ни ца мо же опо ре зо ва ти али ће би ти из у зе ти од пла ћа ња 
по ре за би ло ко јој дру гој др жа ви чла ни ци. Уко ли ко др жа ва чла ни ца 
овог про то ко ла за кљу чи та кав аран жман и он се на кнад но из ме ни 
или от ка же, др жа ве чла ни це овог про то ко ла не ће ви ше би ти оба ве
за не пр вом ре че ни цом овог ста ва о из у зе ћу од пла ћа ња по ре за на 
пла те и до хот ке ис пла ће не сво јим др жа вља ни ма.

Члан VI II
1. Ра ди олак ша ва ња ус по ста вља ња, из град ње, одр жа ва ња и 

ра да Шта ба са ве знич ких сна га, ови шта бо ви ће би ти осло бо ђе ни, 
у ме ри у ко јој је то из во ди во, ца рин ских да жби на и по ре за ко ји 
се од но се на њи хо ве тро шко ве у ин те ре су за јед нич ке од бра не и за 
њи хо ву зва нич ну и ис кљу чи ву до бро бит и сва ка др жа ва чла ни ца 
овог про то ко ла за по че ће пре го во ре са сва ким Шта бом са ве знич ких 
сна га на сво јој те ри то ри ји ра ди за кљу чи ва ња аран жма на ко јим ће 
се спро ве сти ова од ред ба.

2. Штаб са ве знич ких сна га ужи ва ће пра ва ко ја се да ју сна га
ма пре ма чла ну XI Спо ра зу ма под истим усло ви ма.

3. Од ред бе чла на XI ст. 5. и 6. Спо ра зу ма не ће се при ме њи
ва ти на др жа вља не др жа ва при ма ла ца осим ако ти др жа вља ни не 
при па да ју ору жа ним сна га ма др жа ве чла ни це овог про то ко ла ко ја 
ни је др жа ва при ма лац.

4. Из раз „ца рин ске да жби не и по ре зи” из овог чла на не об у
хва та на ме те за пру же не услу ге.

Члан IX
Осим ако Се вер но а тлант ски са вет не од лу чи дру га чи је,
а. сва имо ви на на ба вље на из ме ђу на род них фон до ва Шта ба 

са ве знич ких сна га у окви ру ње го вог ка пи тал ног бу џе та и ко ја ви
ше ни је по треб на Шта бу са ве знич ких сна га би ће рас хо до ва на пре
ма аран жма ни ма одо бре ним од стра не Се вер но а тлант ског са ве та 
и при ход ће би ти рас по де љен или по ве рен др жа ва ма чла ни ца ма 
Се вер но а тлант ског уго во ра у сра зме ри у ко јој су да ле до при нос за 
ка пи тал не тро шко ве Шта ба. Др жа ва при ма лац ће има ти при о ри тет 
при ли ком сти ца ња та ко рас хо до ва не не по крет не имо ви не на сво јој 
те ри то ри ји под усло вом да по ну ди усло ве ко ји ни су не по вољ ни ји 
од оних ко је по ну ди не ка тре ћа стра на;

б. сва зе мља, згра де или фик сне ин ста ла ци је ко је др жа ва при
ма лац бес плат но да на упо тре бу Шта бу са ве знич ких сна га (осим 
но ми нал них тро шко ва) и ко је ви ше ни су по треб не Шта бу би ће 
вра ће не др жа ви при ма о цу и Се вер но а тлант ски са вет ће утвр ди
ти (узи ма ју ћи у об зир сва ки ва же ћи за кон др жа ве при ма о ца) сва
ко по ве ћа ње или сма ње ње вред но сти имо ви не ко ју пру жи др жа ва 
при ма лац на ста ло услед ко ри шће ња од стра не Шта ба ко је ће би ти 
рас по де ље но, по ве ре но или ста вље но на те рет др жа ва ма чла ни ца
ма Се вер но а тлант ског уго во ра у сра зме ри у ко јој су да ле до при нос 
за ка пи тал не тро шко ве Шта ба.

Члан X
Сва ки Вр хов ни штаб ће има ти ста тус прав ног ли ца; има ће 

овла шће ње да за кљу чу је уго во ре, на ба вља и про да је имо ви ну. Ме
ђу тим, др жа ва при ма лац мо же ко ри сти ти то овла шће ње у скла ду 
са по себ ним аран жма ни ма из ме ђу ње и Вр хов ног шта ба или дру
гог под ре ђе ног Шта ба са ве знич ких сна га ко ји де лу је у име Вр хов
ног шта ба.
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Члан XI
1. У скла ду са од ред ба ма чла на VI II Спо ра зу ма, Вр хов ни штаб 

се мо же укљу чи ти у прав ни по сту пак као ту жи лац или оп ту же ни. 
Ме ђу тим, др жа ва при ма лац и Вр хов ни штаб или не ки под ре ђе ни 
овла шће ни Штаб са ве знич ких сна га мо гу при ста ти да др жа ва при
ма лац де лу је у име Вр хов ног шта ба у сва ком прав ном по ступ ку у 
ко јем је Штаб јед на од стра на на су ду др жа ве при ма о ца.

2. Не ће се пред у зе ти ни јед на из вр шна ме ра или ме ра усме
ре на ка за пле ни или пре у зи ма ња имо ви не или сред ста ва би ло ког 
Шта ба са ве знич ких сна га осим за по тре бе чла на VII став 6а. и чла
на XI II Спо ра зу ма.

Члан XII
1. Да би се Шта бу са ве знич ких сна га омо гу ћи ло упра вља ње 

сво јим ме ђу на род ним бу џе том, он мо же ко ри сти ти би ло ко ју ва лу
ту и упра вља ти ра чу ни ма у би ло ко јој ва лу ти. 

2. Др жа ве чла ни це овог про то ко ла ће по зах те ву Шта ба са ве
знич ких сна га олак ша ти тран сфер сред ста ва тог Шта ба из јед не зе
мље у дру гу као и кон вер зи ју би ло ко је ва лу те у вла сни штву Шта
ба са ве знич ких сна га у би ло ко ју дру гу ва лу ту ка да је то нео п ход но 
да би се за до во љи ли зах те ви не ког Шта ба са ве знич ких сна га.

Члан XI II
Ар хи ва и дру ги зва нич ни до ку мен ти Шта ба са ве знич ких сна

га ко ји се чу ва ју у про сто ри ја ма ко је тај Штаб ко ри сти или су у 
вла сни штву би ло ког про пи сно овла шће ног при пад ни ка Шта ба би
ће не по вре ди ви осим ако Штаб од би је њи хов иму ни тет. Штаб ће 
по зах те ву др жа ве при ма о ца и у при су ству пред став ни ка те др жа
ве, про ве ри ти при ро ду сва ког до ку мен та ра ди по твр де да под ле жу 
иму ни те ту у скла ду са овим чла ном.

Члан XIV
1. По од лу ци Се вер но а тлант ског са ве та, овај про то кол се мо

же у це ло сти или де ли мич но при ме ни ти на би ло ко ји ме ђу на род ни 
вој ни штаб или ор га ни за ци ју (ко ји ни су об у хва ће ни де фи ни ци ја ма 
у чла ну I ста во ви б. и в. овог про то ко ла) ко ји се ус по ста ве у скла ду 
са Се вер но а тлант ским уго во ром.

2. По ус по ста вља њу Европ ске од брам бе не за јед ни це, овај 
про то кол се мо же при ме њи ва ти на осо бље европ ских од брам бе них 
сна га ко је је при до да то Шта бу са ве знич ких сна га и на њи хо ва из
др жа ва на ли ца у вре ме и на на чин ко је утвр ди Се вер но а тлант ски 
са вет.

Члан XV
Сва спор на пи та ња из ме ђу др жа ва чла ни ца овог про то ко ла 

или из ме ђу јед не др жа ве чла ни це и не ког Шта ба са ве знич ких сна
га ко ја се од но се на ту ма че ње и при ме ну Про то ко ла, ре ша ва ће се 
пре го во ри ма из ме ђу стра на у спо ру без пре да ва ња у над ле жност 
не ком дру гом прав ном те лу. Осим ако по сто ји из ри чи та од ред ба у 
овом про то ко лу или у Спо ра зу му да се по сту пи дру га чи је, спо ро ви 
ко ји се не мо гу ре ши ти ди рект ним пре го во ри ма, пре да ће се у над
ле жност Се вер но а тлант ском са ве ту.

Члан XVI
1. Чла но ви XV и од XVII до XX Спо ра зу ма при ме њи ва ће се 

у по гле ду овог про то ко ла као да су ње гов ин те грал ни део али та ко 
да се Про то кол мо же ре ви ди ра ти, су спен до ва ти, ра ти фи ко ва ти, да 
се ње му мо же при сту пи ти, да се мо же оспо ри ти или про ду жи ти у 
скла ду са тим од ред ба ма не за ви сно од Спо ра зу ма.

2. Овај про то кол се мо же до пу ни ти уз би ла те рал ну са гла сност 
Др жа ве при ма о ца и Вр хов ног шта ба, а над ле жни ор га ни Др жа ве 
при ма о ца и Вр хов ни штаб се мо гу до го во ри ти да ад ми ни стра тив
ним пу тем пре ра ти фи ка ци је при ме не све од ред бе овог про то ко ла 
или Спо ра зу ма ка ко је њи ма про пи са но.

Као по твр ду то га до ле пот пи са ни пу но моћ ни ци пот пи са ли су 
овај про то кол. Са чи ње но у Па ри зу, 28. да на ав гу ста 1952. го ди не 
на ен гле ском и фран цу ском је зи ку при че му су оба тек ста јед на
ке ва жно сти, у јед ном при мер ку ко ји ће би ти де по но ван у ар хи ви 

Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Вла да Сје ди ње них Аме
рич ких Др жа ва ће до ста ви ти ове ре не ко пи је до ку мен та свим пот
пи сни ца ма и др жа ва ма ко је му при сту па ју.

Члан 5.
Ре зер ве Ре пу бли ке Ср би је на Спо ра зум из ме ђу стра на Се вер

но а тлант ског уго во ра о ста ту су њи хо вих сна га, гла се:
При хва та ње ју рис дик ци је вој них ор га на Др жа ве по ши ља о ца 

у скла ду са чла ном VII Спо ра зу ма из ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер
но а тлант ског уго во ра о ста ту су њи хо вих сна га, у слу ча ју Ре пу бли
ке Ср би је не мо же се при ме ни ти на вр ше ње ју рис дик ци је су до ва 
Др жа ве по ши ља о ца, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Ре пу бли ка Ср би ја ће пре да ти при пад ни ке сна га, од но сно ци
вил не компонентe или њи хо ва из др жа ва на ли ца вла сти ма Др жа ве 
по ши ља о ца у скла ду са чла ном VII став 5. тач ка а. Спо ра зу ма из
ме ђу др жа ва чла ни ца Се вер но а тлант ског уго во ра о ста ту су њи хо
вих сна га, под усло вом да Др жа ва по ши ља лац не ће из ре ћи смрт ну 
ка зну при ли ком вр ше ња кри вич не ју рис дик ци је у скла ду са од ред
ба ма на ве де ног чла на.

Члан 6.
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
78

ME MO RAN DUM  
of un der stan ding bet we en 

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and 
the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Sta te of Pa le sti ne  

on po li ti cal con sul ta ti ons

The Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia and the 
Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the Sta te of Pa le sti ne, he re i naf ter re fer
red to as “the two Par ti es”,

De si ro us to furt her de ve lop the fri endship and co o pe ra tion bet we
en the two Par ti es,

Pro ce e ding from prin ci ples of equ a lity, so ve re ignty and ter ri to rial 
in te grity, no nin ter fe ren ce in in ter nal af fa irs, mu tual re spect and com
mon in te rests,

Ac know led ging ad he ren ce to the pro vi si ons of the Uni ted Na ti ons 
Char ter and the prin ci ples of in ter na ti o nal law,

Re cog ni zing the im por tan ce of the co o pe ra tion bet we en the two 
Par ti es on mat ters of mu tual in te rest, as well as per ta i ning con sul ta ti
ons wit hin the fra me work of the Uni ted Na ti ons and ot her in ter na ti o nal 
or ga ni za ti ons, 

Gu i ded by the ir sup port and com mit ment to pe a ce and se cu rity in 
the Mid dle East as well as the re a li za tion of the twosta te so lu tion ba
sed on the pre – 1967 bor ders to end the Isra e liPa le sti nian con flict, tro
ugh re ne wal of the Pe a ce Pro cess and di rect ne go ti a ti ons of two si des;

Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le I
The two Par ti es shall con duct Po li ti cal Con sul ta ti ons on an an nual 

ba sis to furt her en han ce the bi la te ral re la ti ons bet we en the two co un tri
es. The da te and ve nue of hol ding the se con sul ta ti ons shall be agreed 
upon thro ugh di plo ma tic chan nels

Ar tic le II
The two Par ti es will hold, pe ri o di cally, po li ti cal con sul ta ti ons bet

we en re pre sen ta ti ves of the two Mi ni stri es on mat ters con cer ning the ir 
bi la te ral re la ti ons, as well as on re gi o nal and in ter na ti o nal is su es of mu
tual in te rests.
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Ar tic le III
The con sul ta ti ons will be pre si ded over by the Mi ni sters of Fo

re ign Af fa irs from both Par ti es, or re pre sen ta ti ves de sig na ted by them, 
and may in vi te re pre sen ta ti ves from ot her sec tors who may be in te re
sted in co o pe ra tion and en han cing bi la te ral re la ti ons in the ir re la ti ve 
fi elds.

Ar tic le IV
The con sul ta ti ons shall:
1. Lay down the ba sis for the pro mo tion of re la ti ons bet we en the 

Par ti es in all fi elds; in par ti cu lar po li ti cal, eco no mic, de ve lop ment aid, 
com mer cial, cul tu ral, edu ca ti o nal, sci en ti fic, tec hni cal, and in for ma ti
o nal fi elds.

2. Fol low up im ple men ta tion of any agre e ments sig ned bet we en 
the two Par ti es and to ser ve as a fra me work for con sul ta ti ons on any 
dif fi cul ti es which might im pe de the ir im ple men ta tion.

3. Fa ci li ta te the ex chan ge of in for ma tion and ex pe ri en ces.

Ar tic le V
The per ma nent mis si ons of both par ti es to In ter na ti o nal Or ga ni za

ti ons shall ma in tain con tacts and ha ve con sul ta ti ons on is su es of mu tual 
in te rest as re qu i red.

Ar tic le VI
The pre sent Me mo ran dum of Un der stan ding can be amen ded 

when ne ces sary by both Par ti es thro ugh con sul ta ti ons and by mu tual 
con sent.

Ar tic le VII
The pre sent Me mo ran dum of Un der stan ding shall be ap plied 

upon its sig na tu re and shall re main in for ce for an in de fi ni te pe riod, un
less eit her party no ti fi es the ot her in wri ting of its in ten tion to fi na li se 
its ap pli ca tion with six months pri or no ti ce.

Sig ned in Bel gra de on Ju ne 09th 2015, in two ori gi nal co pi es, 
both writ ten in En glish and both equ ally aut hen tic. 

For the Re pu blic of Ser bia
Mr. Ivi ca Da cic

First De puty Pri me Mi ni ster 
and Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs 

For the Sta te of Pa le sti ne
Dr. Riad Mal ki

Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs

МЕ МО РАН ДУМ  
о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства спољ них по сло ва  

Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства ино стра них по сло ва  
Др жа ве Па ле сти не о по ли тич ким кон сул та ци ја ма

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни
стар ство ино стра них по сло ва Др жа ве Па ле сти не, у да љем тек сту 
„две стра не”,

У же љи да да ље раз ви ја ју при ја тељ ство и са рад њу две стра не,
По ла зе ћи од прин ци па рав но прав но сти, су ве ре ни те та и те ри

то ри јал ног ин те гри те та, не ме ша ња у уну тра шње по сло ве, уза јам
ног по што ва ња и за јед нич ких ин те ре са,

По твр ђу ју ћи при вр же ност од ред ба ма По ве ље Ује ди ње них 
на ци ја и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва,

Уви ђа ју ћи зна чај са рад ње две стра не у ве зи са пи та њи ма од 
уза јам ног ин те ре са, као и кон сул та ци ја ма у окви ру Ује ди ње них 
на ци ја и ме ђу на род них ор га ни за ци ја,

Ру ко во ђе не по др шком и при вр же но сти ми ру и без бед но сти 
на Бли ском ис то ку, као и ре а ли за ци јом ре ше ња о две др жа ве за
сно ва ног на гра ни ца ма од пре 1967. го ди не, у ци љу окон ча ња изра
ел скопа ле стин ског су ко ба пу тем об на вља ња ми ров ног про це са и 
ди рект них пре го во ра две ју стра на;

Са гла си ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
Две стра не ће во ди ти по ли ти че кон сул та ци је на го ди шњем 

ни воу у ци љу да љег уна пре ђе ња би ла те рал них од но са две зе мље. 
Тер мин и ме сто одр жа ва ња ових кон сул та ци ја би ће утвр ђе ни ди
пло мат ским ка на ли ма.

Члан 2.
Две стра не ће по вре ме но одр жа ва ти по ли тич ке кон сул та ци је 

из ме ђу пред став ни ка два ми ни стар ства о пи та њи ма из обла сти би
ла те рал них од но са, као и у ве зи са ре ги о нал ним и ме ђу на род ним 
пи та њи ма од уза јам ног ин те ре са.

Члан 3.
Кон сул та ци је ће пред во ди ти ми ни стри спољ них по сло ва две 

стра не или пред став ни ци ко је они од ре де, а мо гу би ти по зва ни и 
пред став ни ци дру гих сек то ра ко ји би мо гли би ти за ин те ре со ва ни 
за са рад њу и уна пре ђе ње би ла те рал них од но са у сво јим обла сти ма.

Члан 4.
На кон сул та ци ја ма ће се:
1. По ста ви ти осно ве за уна пре ђе ње од но са стра на у свим 

обла сти ма, а по себ но у обла сти по ли ти ке, еко но ми је, раз вој не по
мо ћи, као и на ко мер ци јал ном, кул тур ном, обра зов ном, на уч ном, 
тех нич ком и ин фор ма ци о ном пла ну.

2. Из вр ши ти пре глед при ме не би ло ка квих спо ра зу ма ко је су 
две стра не пот пи са ле, а ко ји тре ба да по слу же као оквир за кон сул
та ци је у ве зи са би ло ка квим те шко ћа ма ко је би мо гле оте жа ва ти 
њи хо ву при ме ну.

3. Омо гу ћи ти раз ме на ин фор ма ци ја и ис ку ста ва. 

Члан 5.
Стал не ми си је две стра не при ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма 

ће одр жа ва ти кон так те и оба ви ти кон сул та ци је о пи та њи ма од уза
јам ног ин те ре са, по по тре би.

Члан 6.
Две стра не мо гу из ме ни ти и до пу ни ти овај ме мо ран дум о раз

у ме ва њу пу тем кон сул та ци ја и уз уза јам ну са гла сност.

Члан 7.
Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу ће се при ме њи ва ти по што бу

де пот пи сан, а пот пи су је се на нео д ре ђе но вре ме, све док би ло ко
ја стра на не оба ве сти дру гу стра ну пи сме ним пу тем, шест ме се ци 
уна пред, о сво јој на ме ри да окон ча ње го ву при ме ну.

Пот пи са но у Бе о гра ду, 9. ју на 2015. го ди не у два ори ги на ла, 
оба на ен гле ском је зи ку, ко ја су под јед на ко ве ро до стој на.

За Ре пу бли ку Ср би ју
Иви ца Да чић, с.р.

Пр ви пот пред сед ник Вла де и
ми ни стар спољ них по сло ва

За Др жа ву Па ле сти ну
др Ри ад Мал ки, с.р.

Ми ни стар спољ них по сло ва

79
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

О Б  Ј А  В Љ У  Ј Е

да је Уго вор из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ор га ни за ци је 
за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру Ује ди ње них на ци ја (УНЕ СКО) у 
ве зи са осни ва њем Цен тра за во де за одр жи ви раз вој и при ла го ђа
ва ње кли мат ским про ме на ма, као цен тра ка те го ри је 2 под по кро
ви тељ ством УНЕ СКА, ко ји је са чи њен 24. апри ла 2013. го ди не у 
Па ри зу, сту пио на сна гу 1. ју ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 1. ју ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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У П РА В Е
80

PRO TO COL  
on co o pe ra tion bet we en the Cu stoms Ad mi ni stra tion of the  
Re pu blic of Ser bia and Ge ne ral Cu stoms Ad mi ni stra tion  

of Ro ma nia re gar ding the in ten si fi ca tion of co o pe ra tion in the  
pre ven tion and su pres sion of cu stoms of fen ces

THE CU STOMS AD MI NI STRA TION OF THE RE PU BLIC OF 
SER BIA AND THE GE NE RAL CU STOMS AD MI NI STRA TION OF 
RO MA NIA (he re i naf ter re fer red to as the “Par ti es”),

EX PRES SING an in te rest in the de ve lop ment and strengthe ning 
of co o pe ra tion bet we en the two cu stoms ad mi ni stra ti ons and the pro
mo tion of ef fi ci ency of both in sti tu ti ons thro ugh the ex chan ge of know
led ge and ex pe ri en ces,

HA VING RE GARD TO the im por tan ce of tra de fa ci li ta tion, co
o pe ra tion bet we en cu stoms ad mi ni stra ti ons and the need to im pro ve 
cu stoms con trol of go ods and me ans of tran sport aimed at pre ven ting 
cu stoms of fen ces,

CON SI DE RING that the pre ven tion of cu stoms of fen ces can be 
ma de mo re ef fec ti ve thro ugh the ex chan ge of in for ma tion,

RE COG NI SING the need for be co ming fa mi li ar with the to ols 
and met hods used for the de tec tion and pre ven tion of cri mes and of fen
ces in the fi eld of cu stoms af fa irs,

HA VING RE GARD TO the need for en han cing with jo int ef forts, 
the com bat aga inst il li cit tran sfer of go ods ac ross the bor der bet we en 
the Re pu blic of Ser bia and Ro ma nia,

AIMING TO fa ci li ta te and ac ce le ra te the flow of go ods and to 
in cre a se the ef fi ci ency in the pre ven tion and de tec tion of cu stoms of
fen ces,

HA VING RE GARD TO the need for tra i ning, ex chan ge of ex pe
ri en ce, ca rrying out of fe a si bi lity stu di es in or der to har mo ni ze nor ma
ti ve fra me work in the fi eld of risk analysis, as well as ha ving re gard 
to the ac ti vi ti es of te ams of snif fer dog tra i ned to de tect drugs and to
bac co,

EMP HA SI SING the be ne fit from ex chan ge of ex pe ri en ces with 
the aim to in cre a se the ef fi ci ency of cu stoms con trol, com bat il le gal 
flow of go ods, in clu ding the or ga ni za tion of me e tings, se mi nars and 
tra i ning co ur ses,

HA VING RE GARD TO the Sta bi li za 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, as well as 
(Pro to col No. 6 on mu tual ad mi ni stra ti ve as si stan ce in cu stoms mat ters 
of the said agre e ment); the Agre e ment bet we en the Fe de ral Go vern
ment of the FRY and the Go vern ment of Ro ma nia re gar ding cu stoms 
co o pe ra tion and mu tual ad mi ni stra ti ve as si stan ce for the pre ven tion, in
ve sti ga tion and com ba ting of cu stoms of fen ces (sig ned on 14 Ja nu ary 
1998, in Bel gra de) and the Con ven tion of the So ut he ast Euro pean Law 
En for ce ment Cen ter,

Ha ve agreed to in ten sify the ir co o pe ra tion in the fol lo wing are as:

1. Co or di na tion of jo int ac ti ons for the pre ven tion and com bat  
of cu stoms of fen ces

The Par ti es will col la bo ra te in or der to ma ke the analysis of ope
ra ti o nal si tu a tion and the ex chan ge of in for ma tion and da ta wit hin the 
pro cess of com ba ting il le gal ac ti vi ti es at the bor der;

The Par ti es will, ac ting on the ir own ini ti a ti ve or at the re qu est, 
ex chan ge in for ma tion in the shor test pe riod pos si ble re gar ding risk 
analysis for the pre ven tion and de tec tion of cu stoms of fen ces. The ac
ti vity will be car ried out in ac cor dan ce with 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, as well as (Pro to col No. 6 on mu tual ad mi ni stra ti ve as si stan ce in 
cu stoms mat ters of the said agre e ment); 

The Par ti es shall, wit hin the ir com pe ten ces, ex chan ge in for ma tion 
in ac cor dan ce with the na ti o nal le gi sla tion. Ro ma nian party will ta ke 
ac co unt of the Euro pean Union le gi sla tion.

Each Party will de ter mi ne the or ga ni za ti o nal units which will be 
re spon si ble for sol ving any is su es re le vant to the ap pli ca tion of this 
Pro to col and will aut ho ri ze them to co o pe ra te di rectly.

The in for ma tion pro vi ded or sent by the Par ti es, both orally and 
in wri ting, shall ha ve a con fi den tial cha rac ter and shall be used so lely 
for the pur po ses of ca rrying out ac ti vi ti es pur su ant to this Pro to col as 
de scri bed he rein.

The Par ti es will esta blish ti me fra mes mu tu ally ac cep ta ble for 
or ga ni zing jo int cu stoms ope ra ti ons, ex chan ge of in for ma tion and ca
rrying out cu stoms con trols du ring jo int ope ra ti ons, in ac cor dan ce with 
the po wers laid down un der the ir na ti o nal le gi sla ti ons. Ro ma nian party 
will ta ke ac co unt of the Euro pean Union le gi sla tion.

2. Or ga ni za tion of tra i ning co ur ses for te ams of tra i ned snif fer 
dogs and ex chan ge of ex pe ri en ces for the pre ven tion and de tec tion 

of cu stoms of fen ces

The aut ho ri zed cu stoms of fi cers of the Re pu blic of Ser bia will ta
ke part in tra i ning co ur ses for te ams of snif fer dogs tra i ned to de tect 
drugs and to bac co. Tra i nings will be con duc ted at the In struc tion Cen
ter for Mo bi le Units, Tra i ning of ca ni ne te ams and dres sa ge ma in te nan
ce of the Ge ne ral Cu stoms Ad mi ni stra tion of Ro ma nia, in Gi ur giu.

Tra i nings will in clu de the fol lo wing ac ti vi ti es:
Dres sa ge of snif fer dogs, pre sen ta tion of new met hods of con ce a

ling drugs and ci ga ret tes in va ri o us ob jects and ve hic les, spe ci fic wor
king met hods for snif fer dog te ams and the de ter mi na tion of dog fit ness 
and he alth le vel.

3. Ex chan ge of ex pe ri en ces in or der to im pro ve pro fes si o nal  
tra i ning

The Par ti es will ex chan ge the ir ex pe ri en ces, con duct jo int pro fes
si o nal tra i nings and de fi ne fe a si bi lity stu di es in the fol lo wing are as:

– Ma na ge ment and Risk Analysis,
– Postcle a ran ce audit,
– De tec tion of drugs and to bac co by using snif fer dogs,
– Ro ma nian EU in te gra tion pro cess ex pe ri en ce. 
Any ex pen ses in cur red in re spect of ex chan ge of ex pe ri en ce and 

pro fes si o nal tra i ning shall be bor ne by each Party, or by the Euro pean 
Union funds ear mar ked for tec hni cal as si stan ce, whe re jo int pro jects 
are ap pro ved.

Each Party will de sig na te a con tact per son who will be re spon si ble 
for co or di na ting the ex chan ge of ex pe ri en ce and pro fes si o nal tra i nings.

4. Mo ni to ring im ple men ta tion of the Pro to col on co o pe ra tion

The Par ti es will esta blish a Wor king Gro up for mo ni to ring the im
ple men ta tion of the Pro to col on co o pe ra tion, in or der to pe ri o di cally 
eva lu a te the ef fi ci ency of Pro to col ap pli ca tion.

This Pro to col shall be co me ef fec ti ve on 1 Ja nu ary 2015, and shall 
ex pi re one year from the ef fec ti ve da te. The Pro to col shall be ap plied 
wit ho ut pre ju di ce to the na ti o nal le gi sla tion, in clu ding the le gi sla tion 
of the Euro pean Union. Re ne wal of this Pro to col may be ac com plis hed 
with the con sent of both Par ti es.

Do ne at Timisoаra, on 27th November 2014, in two ori gi nal co pi es.

For the Ser bian Cu stoms 
Ad mi ni stra tion 
Mi loš TO MIĆ 

 Di rec tor Ge ne ral

For the Na ti o nal Agency for 
Fi scal 

Ad mi ni stra tion of Ro ma nia
Ro meo Flo rin NI CO LAE

Vi ce Pre si dent
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ПРО ТО КОЛ 
о са рад њи из ме ђу Упра ве ца ри на Ре пу бли ке Ср би је 
и Ге не рал не упра ве ца ри на Ру му ни је у обла сти 
ин тен зи ви ра ња са рад ње по пи та њу пре вен ци је 

и су зби ја ња ца рин ских пре кр ша ја

Упра ва ца ри на Ре пу бли ке Ср би је и Ге не рал на упра ва ца ри на 
Ру му ни је (у да љем тек сту: стра не):

– Ис по ља ва ју ћи ин те рес за раз вој и учвр шћи ва ње са рад ње 
из ме ђу две ца рин ске упра ве и про мо ви са ње ефи ка сно сти обе ју 
уста но ва кроз раз ме ну зна ња и ис ку ста ва;

– Има ју ћи у ви ду зна чај тр го вин ских олак ши ца, са рад њу из-
ме ђу ца рин ских упра ва и по тре бу уса вр ша ва ња у до ме ну ца рин ске 
кон тро ле ро бе и пре во зних сред ста ва са ци љем пре вен ци је ца рин-
ских пре кр ша ја;

– При хва та ју ћи чи ње ни цу да раз ме на ин фор ма ци ја мо же до-
при не ти ефи ка сни јим ак тив но сти ма са ци љем пре вен ци је ца рин-
ских пре кр ша ја;

– Ува жа ва ју ћи по тре бу по зна ва ња сред ста ва и ме то да ко је се 
ко ри сте за от кри ва ње и су зби ја ње кри вич них де ла и пре кр ша ја у 
обла сти ца рин ског по сло ва ња;

– Има ју ћи у ви ду по тре бу да се за јед нич ким на по ри ма уна-
пре ди су зби ја ње не за ко ни тог пре но ше ња ро бе пре ко гра ни це из ме-
ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ру му ни је;

– У ци љу олак ша ња и уз бр за ња про то ка ро бе и по ве ћа ња ефи-
ка сно сти у про це су пре вен ци је и от кри ва ња ца рин ских пре кр ша ја;

– Има ју ћи у ви ду по тре бу об у ча ва ња, пре у зи ма ња ис ку-
ста ва, из во ђе ња сту ди ја из во дљи во сти у по гле ду уса гла ша ва ња 
нор ма тив ног окви ра у обла сти ана ли зе ри зи ка, као и ак тив но сти 
ти мо ва ко ји ко ри сте слу жбе не псе об у че не за от кри ва ње дро ге и 
ду ва на;

– Ис ти чу ћи ко рист ко ја про из и ла зи из раз ме не ис ку ста ва у 
обла сти по ве ћа ња ефи ка сно сти ца рин ске кон тро ле, су зби ја ња не-
за ко ни тог про то ка ро бе, укљу чу ју ћи ор га ни зо ва ње са ста на ка, се-
ми на ра и кур се ва за обу ку; 

– Има ју ћи у ви ду: 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, са 
јед не стра не и Ре пу бли ке Ср би је, са дру ге стра не, као и (Про то-
кол 6 о уза јам ној ад ми ни стра тив ној по мо ћи у ца рин ским пи та-
њи ма на ве де ног спо ра зу ма); Спо ра зум из ме ђу Са ве зне вла де СРЈ 
и Вла де Ру му ни је о ца рин ској са рад њи и уза јам ној ад ми ни ни-
стра тив ној по мо ћи у спре ча ва њу, ис тра жи ва њу и су зби ја њу ца-
рин ских пре кр ша ја ( пот пи сан 14. ја ну а ра 1998. го ди не у Бе о гра-
ду ) и Кон вен ци ју о Цен тру за спро во ђе ње за ко на у ју го и сточ ној 
Евро пи, 

са гла си ли су се о ин тен зи ви ра њу са рад ње у сле де ћ им обла-
сти ма: 

1. Ко ор ди на ци ја за јед нич ких ак ци ја ра ди 
пре вен ци је и су зби ја ња ца рин ских 

пре кр ша ја

Стра не ће са ра ђи ва ти у из ра ди ана ли за о раз во ју опе ра тив не 
си ту а ци је и у раз ме ни ин фор ма ци ја и по да та ка у окви ру про це са 
су зби ја ња не за ко ни тих ак тив но сти на гра ни ци;

Стран ке ће, на соп стве ну ини ци ја ти ву или на зах тев, у нај-
кра ћем вре ме ну оба ви ти раз ме ну ин фор ма ци ја у по гле ду ана ли зе 
ри зи ка за пре вен ци ју и от кри ва ње ца рин ских пре кр ша ја. Ова ак-
тив ност ће се оба вља ти уз по што ва ње 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 њи хо вих др жа ва 
чла ни ца, са јед не стра не и Ре пу бли ке Ср би је, са дру ге стра не, као 
и (Про то ко ла 6 о уза јам ној ад ми ни стра тив ној по мо ћи у ца рин ским 
пи та њи ма на ве де ног спо ра зу ма);

Раз ме на ин фор ма ци ја се вр ши из ме ђу стра на у гра ни ца ма 
њи хо ве над ле жно сти и у скла ду са на ци о нал ним за ко но двав ством. 
Ру мун ска стра на ће во ди ти ра чу на и о за ко но дав ству Европ ске 
уни је. 

Стра не од ре ђу ју ор га ни за ци о не је ди ни це ко је ће би ти за ду-
же не за ре ша ва ње про бле ма у ве зи са ре а ли за ци јом овог про то ко ла 
и овла шћу ју их да ди рект но са ра ђу ју.

Ин фор ма ци је ко је стра не ша љу или при ма ју, ка ко у усме ном, 
та ко и у пи сме ном об ли ку, има ће по вер љив ка рак тер и мо ћи ће да 
се ко ри сте је ди ноу ци љу ре а ли за ци је овог про то ко ла. 

Стра не ће ор га ни зо ва ти за јед нич ке ца рин ске опе ра ци је у вре-
мен ским пе ри о ди ма ко је за јед нич ки до го во ре, раз ме ну ин фор ма-
ци ја и оба вља ње ца рин ских кон тро ла то ком за јед нич ких опе ра ци-
ја, у скла ду са над ле жно сти ма ко је им да ју за ко но дав ства њи хо вих 
зе ма ља. Ру мун ска стра на ће во ди ти ра чу на и о за ко но дав ству 
Европ ске уни је. 

2. Ор га ни зо ва ње кур се ва за обу ку ти мо ва ко ји ко ри сте 
об у че не слу жбе не псе и раз ме ну ис ку ста ва у свр ху пре вен ци је 

и от кри ва ња ца рин ских пре кр ша ја 

Овла шће ни ца рин ски слу жбе ни ци Ре пу бли ке Ср би је уче-
ство ва ће на кур се ви ма за обу ку ти мо ва ко ји ко ри сте слу жбе не псе 
об у че не за от кри ва ње дро ге и ду ва на. Тре нин зи ће се оба вља ти у 
Цен тру за обра зо ва ње ти мо ва са слу жбе ним пси ма и дре су ру Ге не-
рал не ца рин ске упра ве Ру му ни је, у Ги ур гиу. 

Тре нин зи ће об у хва та ти сле де ће ак тив но сти: 
Про гра ми дре си ра ња слу жбе них па са, при ка зи ва ње но вих 

ме то да са кри ва ња дро га и ци га ре та у ра зним пред ме ти ма и пре-
во зним сред стви ма, спе ци фич не тех ни ке ра да еки па са слу жбе ним 
пси ма, као и про ве ра сте пе на ис тро ше но сти слу жбе них па са.

3. Раз ме на ис ку ста ва у ци љу уса вр ша ва ња про фе си о нал не 
обу ке

Стра не ће раз ме њи ва ти ис ку ства, за јед нич ки вр ши ти про фе-
си о нал ну обу ку и де фи ни са ти сту ди је из во дљи во сти у сле де ћим 
обла сти ма:

– Ана ли за и упра вља ње ри зи ком
– На кнад на кон тро ла
– От кри ва ње дро ге и ду ва на уз по моћ слу жбе них па са
– Ис ку ства ру мун ске стра не из про це са при сту па ња Европ-

ској уни ји
Фи нан сиј ске тро шко ве у ве зи са раз ме ном ис ку ста ва и про-

фе си о нал ном обу ком по кри ва ће сва ка стра на за се бе, или ће би ти 
по кри ве ни сред стви ма Европ ске уни је из фон до ва на ме ње них тех-
нич кој по мо ћи, ако за јед нич ки про јек ти бу ду одо бре ни. 

Стра не ће име но ва ти кон такт осо бе ко је ће би ти за ду же не за 
раз ме ну ис ку ста ва и ко ор ди на ци ју про фе си о нал них обу ка. 

4. Пра ће ње при ме не про то ко ла о са рад њи

Стра не ће фор ми ра ти Рад ну гру пу за пра ће ње при ме не Про-
то ко ла о са рад њи, ко ја ће пе ри о дич но вр ши ти про це ну ефи ка сно-
сти при ме не Про то ко ла. 

Овај про то кол о са рад њи сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2015. го ди-
не и ва жи ће го ди ну да на, а при ме њи ва ће се на на чин да се не кр ши 
на ци о нал но за ко но дав ство, укљу чу ју ћи и за ко но дав ство Европ ске 
уни је. Овај про то кол о са рад њи мо же би ти про ду жен уз са гла сност 
обе ју стра на. 

Овај про то кол ће сту пи ти на сна гу на кон одо бре ња Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је.

За кљу че но у Те ми шва ру на дан 27. но вем бра 2014, у два ори-
ги нал на при мер ка. 

За Упра ву ца ри на Ре пу бли ке 
Ср би је
Ди рек тор

Ми лош ТО МИЋ

Пот пре сед ник На ци о нал не 
аген ци је за фи скал ну упра ву

Ro meo Flo rin NI CO LAE




