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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 Окви р ног  
спо ра зу ма о зај му LD 1764 (2012) из ме ђу Бан ке за раз вој 

Са ве та Евро пе и Ре пу бли ке Ср би је

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Окви р ног спо ра зу ма о 
зај му LD 1764 (2012) из ме ђу Бан ке за раз вој Са ве та Евро пе и Ре пу
бли ке Ср би је, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
на седници Седамнаестог ванредног заседања у 2015. години, 28. 
септембар 2015. године.

ПР број 116
У Бе о гра ду, 3. октобра 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 Окви р ног спо ра зу ма о зај му LD 1764 
(2012) из ме ђу Бан ке за раз вој Са ве та Евро пе  

и Ре пу бли ке Ср би је

Члан 1.
По твр ђу је се Окви р ни спо ра зум о зај му LD 1764 (2012) из ме

ђу Бан ке за раз вој Са ве та Евро пе и Ре пу бли ке Ср би је, пот пи сан 15. 
ју на  2015. го ди не у Па ри зу и 25. ју на 2015. го ди не у Бе о гра ду, у 
ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Оквир ног спо ра зу ма о зај му LD 1764 (2012) из ме ђу 

Бан ке за раз вој Са ве та Евро пе и Ре пу бли ке Ср би је, у ори ги на лу на 
ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си: 

LD 1764 (2012)

FRA ME WORK LOAN AGRE E MENT

between

CO UN CIL OF EURO PE DE VE LOP MENT BANK

and

RE PU BLIC OF SER BIA

The CO UN CIL OF EURO PE DE VE LOP MENT BANK, In ter
na ti o nal Or ga ni sa tion, Pa ris (he re i naf ter, the CEB), on the one hand,

and
The RE PU BLIC OF SER BIA (he re i naf ter, the Bor ro wer), on 

the ot her hand,

– Ha ving re gard to the loan ap pli ca tion sub mit ted by the Re pu blic 
of Ser bia da ted 4 Ja nu ary 2012 (he re i naf ter, the LoanApplication),

– Ha ving re gard to the Third Pro to col to the Ge ne ral Agre e ment 
on Pri vi le ges and Im mu ni ti es of the Co un cil of Euro pe,

– Ha ving re gard to the CEB’s Loan Re gu la ti ons adop ted by the 
CEB Ad mi ni stra ti ve Co un cil’s Re so lu tion 1495 (2006) and sub se qu
ently amen ded by the CEB Ad mi ni stra ti ve Co un cil’s Re so lu tion 1530 
(2010) (he re i naf ter, theLoanRegulations).

– Ha ving re gard to the CEB’s Ove rall po licy fra me work for loan 
and pro ject fi nan cing (he re i naf ter, the Loan Policy) adop ted by the 
CEB Ad mi ni stra ti ve Co un cil’s Re so lu tion 1495 (2006) and sub se qu
ently amen ded by the CEB Ad mi ni stra ti ve Co un cil’s Re so lu ti ons 1522 
(2009) and 1530 (2010),

– Ha ving re gard to the CEB’s En vi ron men tal Po licy adop ted by 
the CEB Ad mi ni stra ti ve Co un cil’s Re so lu tion 1530 (2010) (he re i naf ter, 
the EnvironmentalPolicy),

– Ha ving re gard to the CEB’s Pro cu re ment Gu i de li nes adop ted by 
the CEB’s Ad mi ni stra ti ve Co un cil in Sep tem ber 2011 (he re i naf ter, the 
ProcurementGuidelines),

HA VE AGREED UPON THE FOL LO WING:

De fi ni ti ons

“Al lo ca tion” me ans the com mit ment of a Tran che by the Bor ro
wer to the eli gi ble com po nent parts of the Pro ject (iden ti fied by me ans 
of a stan dard ta ble ap pen ded to this Agre e ment) even if such Tran che 
has not yet been paid out for the Pro ject.

“Bu si ness Day” me ans a day on which the TAR GET 2 System 
(TransEuro pean Auto ma ted Realti me Gross Set tle ment Ex press Tran
sfer System) is ope ra ting.

“Clo sing Da te” me ans the da te from which, upon no ti fi ca tion by 
the CEB to the Bor ro wer, no furt her dis bur se ments can be re qu e sted by 
the Bor ro wer.

‘‘En vi ron men tal Law’’ me ans EU law and the na ti o nal laws and 
re gu la ti ons of the Re pu blic of Ser bia, as well as ap pli ca ble in ter na ti o
nal tre a ti es, of which a prin ci pal ob jec ti ve is the pre ser va tion, pro tec
tion or im pro ve ment of the en vi ron ment.

“EURI BOR”(Euro In ter bank Of fe red Ra te) is the ra te at which 
euro in ter bank term de po sits wit hin the euro zo ne are of fe red by one 
pri me bank to anot her pri me bank. It is spon so red by the Euro pean 
Ban king Fe de ra tion, com pu ted by Re u ters and pu blis hed every wor
king day in Brus sels at 11 a.m. on Re u ters pa ge EURI BOR01.

“Fi nal Be ne fi ci a ri es” are the in di vi du als that be ne fit from the so
cial ef fects of the Pro ject.

“Mo di fied Fol lo wing Bu si ness Day Con ven tion” me ans a con
ven tion whe reby if a spe ci fied da te wo uld fall on a day which is not a 
Bu si ness Day, such da te wo uld be the first fol lo wing day that is a Bu si
ness Day un less that day falls in the next ca len dar month, in which ca se 
that da te wo uld be the first pre ce ding day that is a Bu si ness Day.

“Pro ject Im ple men ting Body” (he re i naf ter cal led thePIB)me
ans the Mi ni stry of Ju sti ce of the Re pu blic of Ser bia (or any suc ces sor 
the re to), which, by de le ga tion of the Bor ro wer, over se es the im ple men
ta tion of the Pro ject.
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“Pro ject Im ple men ta tion Unit” (he re i naf ter cal led the PIU) me
ans the de di ca ted coor di na ting struc tu re, which, by de le ga tion of the 
PIB, is in char ge of the daytoday im ple men ta tion, ma na ge ment and 
fol lowup of the ac ti vi ti es in clu ded un der the Pro ject.

“Pro jec ted Sta te of Pro gress of Works” me ans the ra tio of eli gi
ble ex pen di tu res, for all the com po nent parts of the Pro ject, to to tal eli
gi ble cost of the Pro ject, whe re eli gi ble ex pen di tu res in clu de al ready
in cur red ex pen di tu res as well as tho se that are ex pec ted to be in cur red 
for a de ter mi ned pe riod of ti me not ex ce e ding one year from the da te of 
the la test mo ni to ring re port (as de fi ned in Ar tic le 4.2.2. be low).

“Sta te of Pro gress of Works” me ans the ra tio of al readyin cur
red eli gi ble ex pen di tu res, on all the com po nent parts of the Pro ject, to 
to tal eli gi ble cost of the Pro ject.

“Tran che” me ans an amo unt dis bur sed or to be dis bur sed from 
the loan.

Ar tic le 1. Con di ti ons

The Loan is gran ted un der the ge ne ral con di ti ons of the Loan Re
gu la ti ons and un der the spe cial con di ti ons esta blis hed by this fra me
work loan agre e ment (he re i naf ter the Agreement), its Ap pen di ces and 
its si de let ters (he re i naf ter theSideLetters).

Ar tic le 2. The Pro ject

The CEB grants to the Bor ro wer, who ac cepts, a Loan (he re i naf ter, 
the Loan) for the fi nan cing of the Pro ject ref. LD 1764 (2012), ap pro ved 
by CEB’s Ad mi ni stra ti ve Co un cil on 27 Ja nu ary 2012, con si sting in the 
par tial fi nan cing of the con struc tion and equ ip ment of a new pri son fa ci
lity lo ca ted in Pan če vo (Ser bia) (he re i naf ter, the Project).

The Loan is gran ted by the CEB in con si de ra tion of the com mit
ment that the Bor ro wer is ma king to apply it so lely to fi nan cing the 
Pro ject, as de scri bed in Ap pen dix 1, and to ca rry out such Pro ject un der 
the con di ti ons which are de ta i led in this Agre e ment and its Ap pen di ces.

Any chan ge to the way the Loan is ap plied that has not re ce i ved 
the CEB’s ap pro val may lead to the su spen sion, can cel la tion or early 
re im bur se ment of the Loan, un der the terms of Ar tic les 3.3., 3.5. and 
3.6. of the Loan Re gu la ti ons.

Ar tic le 3. The Loan

3.1. Fi nan cial con di ti ons
The amo unt of the Loan gran ted is:

EUR18000000
Eighteenmillioneuros

It shall be dis bur sed in Tran ches.
For each Tran che, the amo unt, the in te rest ra te, the dis bur se ment 

da te, the re payment pe riod and each party’s ac co unts for payments shall 
be de ter mi ned jo intly by the Bor ro wer and the CEB. The re payment pe
riod shall not be gre a ter than twenty (20) years, in clu ding up to fi ve (5) 
years of gra ce.

A Si de Let ter which spe ci fi es the se con di ti ons shall be drawn up at 
the ti me of dis bur se ment sub stan ti ally in the form set out in Ap pen dix 2.

3.2. Dis bur se ment
The CEB shall dis bur se the Loan in a mi ni mum of two (2) Tran

ches. The amo unt of each Tran che shall be de ter mi ned ac cor ding to the 
Sta te of Pro gress of Works and/or Pro jec ted Sta te of Pro gress of Works.

The sig na tu re of the Si de Let ter for the first Tran che must oc cur 
wit hin twel ve (12) months fol lo wing the en try in to for ce of the pre sent 
Agre e ment as de fi ned un der Ar tic le 3.3. 

The first Tran che shall not ex ce ed 50% of the ap pro ved Loan 
amo unt. 

Each sub se qu ent Tran che can be dis bur sed only af ter the Bor ro
wer con firms in wri ting to the CEB, su bject to com pli an ce with ar tic le 
4.2.2. be low, that 90% of the pre vi o us Tran che has been Al lo ca ted.

3.3. Con di ti ons for dis bur se ment
The sig na tu re of the Si de Let ter for the first Tran che will be su

bject to the CEB ha ving pre vi o usly re ce i ved, in form and sub stan ce 
sa tis fac tory to it, of the fol lo wing evi den ce or do cu men ta tion:

1. Evi den ce in En glish sa tis fac tory to CEB that the exe cu ti on of 
this Agre e ment by the Bor ro wer has been duly aut ho ri sed and that the 

per son(s) sig ning this Agre e ment is/are duly aut ho ri sed to do so with 
the spe ci men sig na tu re of such per son(s); and

2. Le gal opi nion in En glish is sued by the Mi ni stry of Ju sti ce, in 
form and sub stan ce sa tis fac tory to CEB, co ve ring the is su es of ca pa
city, po wer and aut ho rity of the Bor ro wer and con fir ming that the Agre
e ment is va lid, bin ding and en for ce a ble in ac cor dan ce with its terms.

3. Evi den ce that the Fe a si bi lity Re port pre pa red for the Pro ject 
has been of fi ci ally ap pro ved by the Bor ro wer;

4. Evi den ce that a PIU has been set up by the PIB in ac cor dan ce 
with Ar tic le 4.1.2. of the Agre e ment;

5. A Pro cu re ment Plan in ac cor dan ce with Ar tic le 4.1.3. of the 
Agre e ment;

In ad di tion, the sig na tu re of the Si de Let ters for all Tran ches, in
clu ding the first Tran che, shall be su bject to the CEB ha ving pre vi o usly 
re ce i ved the fol lo wing:

1. Evi den ce in En glish sa tis fac tory to CEB that the exe cu ti on of 
the re le vant Si de Let ters by the Bor ro wer has been duly aut ho ri sed;

2. Evi den ce that the per son(s) sig ning the re le vant Si de Let ter is/
are duly aut ho ri sed to do so with the spe ci men sig na tu re of such per
son(s).

3.4. Clo sing Da te
The Clo sing Da te is set at 30 Sep tem ber 2019.
If de e med ne ces sary, the Par ti es may agree to an ex ten si on of the 

Clo sing Da te by me ans of an ex chan ge of let ters.
3.5. Payment de ta ils
All the amo unts due by the Bor ro wer un der this Agre e ment are 

payable in the cur rency of each Tran che to the ac co unt num ber com mu
ni ca ted by the CEB to the Bor ro wer at the ti me of dis bur se ment. 

The Bor ro wer or the bank in struc ted by the Bor ro wer, as the ca se 
may be, shall send a writ ten payment no ti ce to the CEB at le ast fi ve (5) 
Bu si ness Days be fo re payment of any amo unts due un der this Agre e
ment.

Any payment un der this Agre e ment shall be ma de on a Bu si ness 
Day su bject to the Mo di fied Fol lo wing Bu si ness Day Con ven tion.

Ar tic le 4. Mo ni to ring the Loan and the Pro ject

4.1. Use of the Loan
4.1.1. Pe riod
Un less ot her wi se agreed to in wri ting bet we en the Par ti es (by me

ans of an ex chan ge of let ters), the Bor ro wer shall al lo ca te the Tran ches 
wit hin twel ve (12)months af ter each dis bur se ment. The pro ce eds of 
the Loan can not be used for the fi nan cing of ta xes, cu stoms and ot her 
du ti es.

The amo unt not al lo ca ted to the Pro ject wit hin such pe riod shall 
be re paid to the CEB wit hin thirty (30) days upon ex pi ra ti on of the afo
re men ti o ned 12month pe riod.

The Bor ro wer un der ta kes to be ar the cost re sul ting from this re
payment. This cost shall in clu de that which the CEB will ha ve to be ar 
due to the re in vest ment of the sa me amo unt on the da te of re payment 
for the re si dual li fe of the ori gi nal Loan, as well as any ot her re la ted 
cost. The re in vest ment ra te shall be de ter mi ned by the CEB on the ba sis 
of mar ket con di ti ons on the re payment da te and for the pe riod in qu e sti
on. The cost shall the re fo re be cal cu la ted ta king in to ac co unt the dif fe
ren ce bet we en the ori gi nal ra te and the re in vest ment ra te.

Furt her mo re, if a Tran che dis bur sed by the CEB is not al lo ca ted 
to the Pro ject or is only par ti ally al lo ca ted to it wit hin the pe riod men
ti o ned in the first pa ra graph abo ve, this wo uld con sti tu te an event as 
li sted in Ar tic le 3.3. (h) of Chap ter 3 of the Loan Re gu la ti ons and may 
gi ve ri se to the su spen sion, can cel la tion or early re im bur se ment of the 
Loan un der the terms of Ar tic les 3.3., 3.5. and 3.6. of the Loan Re gu
la ti ons.

4.1.2. Im ple men ta tion of the Pro ject
The Bor ro wer de sig na tes the Mi ni stry of Ju sti ce as the PIB. The 

PIB will esta blish and ma in tain wit hin its struc tu re a Pro ject Im ple men
ta tion Unit (PIU). The Bor ro wer un der ta kes (i) to pro vi de the ne ces sary 
com ple men tary fi nan cial re so ur ces ne e ded for the fun cti o ning of the 
PIU wit hin the bud get li ne of the PIB (as de scri bed in Ap pen dix 1); and 
(ii) to ta ke all ne ces sary ac ti ons for the PIU to be ap pro pri a tely staf fed 
and equ ip ped.
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The PIU will ke ep a se pa ra te ac co unt for all the ac ti vi ti es car ried 
out un der the Pro ject which may be audi ted by CEB.

Not withstan ding the abo ve, the Bor ro wer shall re main re spon si
ble to en su re com pli an ce with the obli ga ti ons set forth un der the Agre e
ment and li a ble for any in frin ge ment the re of.

4.1.2.1. Duty of ca re
The Bor ro wer shall apply all ca re and di li gen ce, and shall exer ci

se all typi cally used me ans, in par ti cu lar le gal, fi nan cial, tec hni cal, so
cial and ma na ge rial, which are re qu i red for the pro per im ple men ta tion 
of the Pro ject.

4.1.2.2. In cre a sed or re vi sed cost of the Pro ject
Sho uld the costs of the Pro ject, as de scri bed in Ap pen dix 1 at tac

hed he re to, in cre a se or be re vi sed for wha te ver re a son, the Bor ro wer 
shall en su re that the ad di ti o nal fi nan cial re so ur ces for the com ple tion of 
the Pro ject are ava i la ble.

In any ca se, fi nan cing by the CEB shall not ex ce ed 60% of the to
tal cost of the Pro ject, ex clu ding in te rest and fi nan cial char ges, such as 
de fi ned in Ap pen dix 1.

4.1.2.3. CEB vi si bi lity
The Bor ro wer shall (i) in di ca te in all its pro mo ti o nal ma te rial re

la ted to the Pro ject that the lat ter is partly fi nan ced by the CEB (dis
playing in an ap pro pri a te way CEB’s lo go) and (ii) con sult with CEB 
re gar ding the of fi cial press re le a ses abo ut the Pro ject.

4.1.2.4. Pro ject un der ta kings
The Bor ro wer un der ta kes that:
– The im ple men ta tion of the Pro ject will comply with the eli gi bi

lity cri te ria/eli gi ble costs set out in the Loan Po licy;
– The im ple men ta tion of the Pro ject will comply with the En

vi ron men tal Po licy. In par ti cu lar, the PIB, on be half of the Bor ro wer, 
shall en su re that:

(i) All en vi ron men tal im pact as ses sments (EIA), con sents and 
plan ning per mis si ons, as and when ne ces sary for the re a li sa tion of the 
Pro ject, are ti mely ob ta i ned from com pe tent aut ho ri ti es and all re com
men da ti ons/con di ti ons at tac hed to each such EIA, con sent or per mis
sion are ful fil led;

(ii) The con cep tual de sign of the Pro ject sets tar gets on in di ca tors in 
terms of energy con sump tion as well as mo ni to ring in stru ments to com
pa re energy per for man ce of new and exi sting bu il dings and fa ci li ti es.

– All rights of way or use re la ted to land and real esta te pro perty 
will be ti mely ob ta i ned and re main in for ce;

– All works and pro perty for ming part of the Pro ject are per ma
nently in su red in ac cor dan ce with stan dard in du stry prac ti ce;

– Ma in te nan ce (di rect or in di rect), re pa ir, over haul and re ne wal 
of all equ ip ment and real esta te pro perty for ming part of the Pro ject 
will be car ried out as re qu i red to ke ep it in good wor king or der; in this 
re spect, the Bor ro wer shall in form CEB in due co ur se of all the ar ran
ge ments ma de to this end.

– The im ple men ta tion of the Pro ject will not lead to a vi o la tion of 
the Euro pean Con ven tion on Hu man Rights and of the Euro pean So cial 
Char ter; and

– The im ple men ta tion of the Pro ject will comply with the re le vant 
ru les on fraud, cor rup tion and mo ney la un de ring, as furt her de ta i led be
low un der Ar tic le 4.1.4.

Fa i lu re to comply with the abo ve un der ta kings wo uld con sti tu te 
an event as in di ca ted in Ar tic le 3.3. (h) of Chap ter 3 of the Loan Re
gu la ti ons and, fol lo wing a no ti fi ca tion from CEB, may gi ve ri se to the 
su spen sion, can cel la tion or early re im bur se ment of the Loan un der the 
terms of Ar tic le 3.3., 3.5. and 3.6. of the Loan Re gu la ti ons.

4.1.3. Pro cu re ment
Pro cu re ment of sup pli es, works and ser vi ces to be fi nan ced un der 

the Pro ject shall comply with the Pro cu re ment Gu i de li nes. In par ti cu
lar, the thres holds abo ve which the Bor ro wer shall be re qu i red to ob tain 
sup pli es, works and ser vi ces thro ugh in ter na ti o nal pro cu re ment pro ce
du res are the ones set out in the re le vant EU Pro cu re ment Di rec ti ves, 
as pu blis hed from ti me to ti me in the Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean 
Union (OJEU). The Pro cu re ment Plan (and any up da te the re of) in di ca
ting the pro cu re ment met hods for each con tract shall be sub mit ted to 
the CEB for ap pro val. Upon re ce ipt, the CEB will in form the Bor ro wer 
of the sco pe of re vi ew that CEB will ca rry out for each con tract.

Sho uld the Bor ro wer fail to comply with the un der ta kings ari sing 
out of the Pro cu re ment Gu i de li nes, the CEB (i) may dec la re the re le
vant con tract ex pen di tu re as ine li gi ble for Al lo ca tion un der the Pro ject; 
and/or (ii) may pro ceed with the su spen sion, can cel la tion or de mand of 
early re im bur se ment of the Loan un der the terms of Ar tic les 3.3., 3.5. 
and 3.6. of the Loan Re gu la ti ons.

4.1.4. In te grity Com mit ment
The Bor ro wer war rants that it has not com mit ted, and no per son 

to its pre sent know led ge has com mit ted, and un der ta kes that it will not 
com mit, and no per son, with its con sent or pri or know led ge, will com
mit, in con nec tion with the pro cu re ment pro cess un der the Pro ject or 
the exe cu ti on of any con tract un der the Pro ject, as de scri bed in Ap pen
dix 1, a cor rupt, fra u du lent, co er ci ve or col lu si ve prac ti ce.

For the pur po ses of this Agre e ment:
– “A cor rupt prac ti ce is the of fe ring, gi ving, re ce i ving, or so li ci

ting, di rectly or in di rectly, anything of va lue to in flu en ce im pro perly 
the ac ti ons of anot her party”;

– “A fra u du lent prac ti ce is any act or omis sion, in clu ding a mi
sre pre sen ta tion, that kno wingly or rec klessly mi sle ads, or at tempts to 
mi slead, a party to ob tain a fi nan cial or ot her be ne fit, or to avoid an 
obli ga tion”;

– “A co er ci ve prac ti ce is im pa i ring or har ming, or thre a te ning to 
im pa ir or harm, di rectly or in di rectly, any party or the pro perty of the 
party to in flu en ce im pro perly the ac ti ons of a party”;

– “A col lu si ve prac ti ce is an ar ran ge ment bet we en two or mo re 
par ti es de sig ned to ac hi e ve an im pro per pur po se, in clu ding in flu en cing 
im pro perly the ac ti ons of anot her party”.

In this re spect, the know led ge of any mem ber of the PIB or PIU 
shall be de e med the know led ge of the Bor ro wer. The Bor ro wer un der
ta kes to in form CEB if it sho uld be co me awa re of any fact or in for ma
tion sug ge sti ve of the com mis sion of any such prac ti ce.

The Bor ro wer shall al so en su re that the PIU will in sti tu te, ma
in tain and comply with in ter nal pro ce du res and con trols in com pli an
ce with ap pli ca ble na ti o nal laws and best prac ti ces, for the pur po se of 
en su ring that no tran sac tion is en te red in to (i) with the aim of mo ney 
la un de ring or (ii) with the aim of fi nan cing ter ro rism, par ti cu larly for 
the be ne fit of any of the in di vi du als or in sti tu ti ons na med on the lists 
of san cti o ned per sons pro mul ga ted by the Uni ted Na ti ons Se cu rity Co
un cil or its com mit te es pur su ant to Se cu rity Co un cil Re so lu ti ons 1267 
(1999), 1373 (2001) (ava i la ble at http:/www.un.org/ter ro rism), as up
da ted from ti me to ti me, and/or by the Co un cil of the EU pur su ant to 
its Com mon Po si ti ons 2001/931/CSFP and 2002/402/CSFP and the ir 
re la ted or suc ces sor re so lu ti ons and/or im ple men ting acts in con nec tion 
with ter ro rism fi nan cing mat ters.

Fa i lu re to comply with the abo ve war ran ti es and un der ta kings 
wo uld con sti tu te a bre ach of Ar tic le 3.3. (g) and/or Ar tic le 3.3. (h) of 
Chap ter 3 of the Loan Re gu la ti ons and may gi ve ri se to the su spen sion, 
can cel la tion or early re im bur se ment of the Loan un der the terms of Ar
tic les 3.3., 3.5. and 3.6. of the Loan Re gu la ti ons.

The PIB, on be half of the Bor ro wer, un der ta kes:
(a) To ta ke such ac tion as CEB shall re a so nably re qu est to in ve sti

ga te and/or ter mi na te any al le ged or su spec ted act or fa i lu re to comply 
with the un der ta kings de scri bed in Ar tic le 4.1.4.;

(b) To fa ci li ta te any in ve sti ga tion that CEB may ma ke con cer ning 
any such act or fa i lu re to comply with the un der ta kings de scri bed in 
Ar tic le 4.1.4.; and

(c) To in form CEB of the me a su res ta ken to se ek da ma ges from 
the per sons re spon si ble for any loss re sul ting from any such act or fa i
lu re to comply with the un der ta kings de scri bed in Ar tic le 4.1.4.

The Head of the PIB shall be re spon si ble for con tacts with CEB 
for the pur po ses of Ar tic le 4.1.4.

4.2. In for ma tion re qu i re ments 
4.2.1. In for ma tion con cer ning the Pro ject
The PIU, on be half of the Bor ro wer, shall ke ep ac co un ting re cords 

con cer ning the Pro ject, which shall be in con for mity with in ter na ti o nal 
stan dards, sho wing, at any po int, the Pro ject’s sta te of pro gress, and 
which shall re cord all ope ra ti ons ma de and iden tify the as sets and ser
vi ces fi nan ced with the help of the Loan.

The PIU, on be half of the Bor ro wer, un der ta kes to re spond wit hin 
a re a so na ble pe riod to any re qu est for in for ma tion from the CEB and to 
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pro vi de it with any do cu men ta tion that the CEB sho uld con si der ne ces
sary and may re a so nably re qu est, for the pro per im ple men ta tion of the 
Agre e ment, par ti cu larly as con cerns the mo ni to ring of the Pro ject and 
the use of the Loan.

The PIU, on be half of the Bor ro wer, shall in form the CEB im me
di a tely of any le gi sla ti ve or re gu la tory chan ge in the eco no mic sec tor 
re le vant to the Pro ject, and, in a ge ne ral sen se, of any event which may 
ha ve a ma te rial adver se im pact on the exe cu ti on of its obli ga ti ons un
der the Agre e ment. Any event that may ha ve a ma te rial adver se im pact 
on the exe cu ti on of the Bor ro wer’s obli ga ti ons un der the Agre e ment 
wo uld con sti tu te an event as li sted in Ar tic le 3.3 (h) of Chap ter 3 of the 
Loan Re gu la ti ons and may gi ve ri se to the su spen sion, can cel la tion or 
early re im bur se ment of the Loan un der the terms of Ar tic les 3.3., 3.5. 
and 3.6. of the Loan Re gu la ti ons.

4.2.2. Mo ni to ring re ports
Every six (6) months, from the be gin ning of Pro ject im ple men ta tion 

un til com ple tion of the en ti re Pro ject, the PIU, on be half of the Bor ro wer, 
shall send to the CEB a mo ni to ring re port as of midyear and yearend. 
The PIU shall al so send a mo ni to ring re port pri or to any dis bur se ment 
re qu est with the ex cep ti on of the first Tran che. The se re ports must be de
e med sa tis fac tory by the CEB be fo re any dis bur se ments may be ma de.

Mo ni to ring re ports shall ad dress:
– The sta te of Al lo ca tion of the dis bur sed Loan Tran ches;
– The pro gress of the Pro ject’s fi nan cing and pro cu re ment plans;
– The pro gress of the Pro ject it self, in terms of physi cal advan ce

ment and ex pen di tu res in cur red;
– Pro ject ma na ge ment de ta ils; and
– Pro ject per for man ce in di ca tors (as spe ci fied in Ap pen dix 4).
Ap pen dix 3 pro vi des the tem pla te spe cifying the mi ni mum in for

ma tion re qu i red by the CEB for mo ni to ring re ports. Al ter na ti ve for mats 
con ta i ning the sa me in for ma tion may al so be used.

4.2.3. Pro ject com ple tion re port
Upon physi cal com ple tion of the en ti re Pro ject, the PIU, on be

half of the Bor ro wer, shall pre sent a fi nal re port con ta i ning an ap pra i sal 
of the Pro ject’s eco no mic, fi nan cial, so cial and en vi ron men tal ef fects. 
This re port must be de e med sa tis fac tory by the CEB.

4.2.4. Mo ni to ring mis si ons
The PIU, on be half of the Bor ro wer, un der ta kes to fa vo u rably re

ce i ve any mo ni to ring mis si ons car ried out by em ployees of the CEB or 
out si de con sul tants hi red by the CEB, and to pro vi de all the ne ces sary 
coope ra tion, in clu ding by fa ci li ta ting vi sits to the re le vant Pro ject si
tes. In par ti cu lar, the CEB may ha ve an onsi te audit of the Pro ject’s 
ac co un ting car ried out by one or mo re con sul tants of its cho i ce, at the 
Bor ro wer’s ex pen se, in the ca se of de fa ult by the Bor ro wer in re spect 
of any of its obli ga ti ons un der the Loan.

Ar tic le 5. Dischar ge of the Bor ro wer’s obli ga ti ons

Af ter payment of the full amo unt of the prin ci pal of the Loan and 
all in te rest and ot her ex pen ses re sul ting the re from, in par ti cu lar tho
se amo unts un der Ar tic les 6. and 7. be low, the Bor ro wer shall be fully 
re le a sed from its obli ga ti ons to wards the CEB, with the ex cep ti on of 
tho se set out in Ar tic les 4.2.1. and 4.2.4. abo ve for the pur po ses of a 
pos si ble expost eva lu a tion of the Pro ject.

Ar tic le 6. In te rest for de lay

For dis bur se ments in EURO, and not withstan ding any ot her re
co ur se ava i la ble to the CEB un der the Agre e ment and the Loan Re gu
la ti ons or ot her wi se, if the Bor ro wer do es not pay all in te rest or any 
ot her amo unt payable un der the Agre e ment, at the la test on the due da te 
spe ci fied, the Bor ro wer must pay ad di ti o nal in te rest on the amo unt due 
and not fully paid, at the onemonth EURI BOR ra te as of the due da te 
at 11 a.m. (lo cal ti me in Brus sels), plus 2.5% per an num, as of the due 
da te of this amo unt un til the da te of ac tual payment.

The ap pli ca ble onemonth EURI BOR ra te shall be up da ted every 
30 days.

Ar tic le 7. As so ci a ted costs

All du ti es and ta xes of all kinds, due and paid, and all ex pen ses re
sul ting eit her from the con clu sion, exe cu ti on, li qu i da ti on, can cel la tion 

or su spen sion of this Agre e ment, in all or in part, or from the gu a ran tee 
or the Loan, to get her with all ju di cial or ex traju di cial acts ha ving this 
Loan as the ir ori gin, shall be bor ne by the Bor ro wer. 

Ho we ver, the pro vi si ons of Ar tic le 4.7. of Chap ter 4 of the Loan 
Re gu la ti ons shall apply re gar ding the costs of the ar bi tra tion pro ce du re 
men ti o ned in said Chap ter 4. 

Ar tic le 8. Pa ri pas su and ne ga ti ve pled ge

The Bor ro wer dec la res that no ot her com mit ment has been ma de 
or will be ma de in the fu tu re which might gi ve a third party a pre fe ren
tial rank, a pre fe ren tial right of payment, a col la te ral or gu a ran tee of 
any na tu re what so e ver which might con fer en han ced rights upon third 
par ti es (he re i naf ter, a Security). 

If such a Se cu rity we re ne vert he less gran ted to a third party, the 
Bor ro wer agre es to form or supply an iden ti cal Se cu rity in fa vo ur of the 
CEB or, whe re it is hin de red in do ing so, an equ i va lent Se cu rity, and to 
sti pu la te the for ma tion of such a Se cu rity in fa vo ur of the CEB.

Fa i lu re to comply with the se pro vi si ons wo uld re pre sent an event 
as laid down in Ar tic le 3.3. (h) of Chap ter 3 of the Loan Re gu la ti ons 
and may gi ve ri se to the su spen sion, can cel la tion or early re im bur se
ment of the Loan un der the terms of Ar tic les 3.3., 3.5. and 3.6. of the 
Loan Re gu la ti ons.

Ar tic le 9. Re pre sen ta ti ons and war ran ti es

The Bor ro wer re pre sents and war rants:
– that its com pe tent bo di es ha ve aut ho ri sed it to en ter in to the 

Agre e ment and ha ve gi ven the sig na tory(ies) the aut ho ri sa tion the re for, 
in ac cor dan ce with the laws, dec re es, re gu la ti ons, ar tic les of as so ci a tion 
and ot her texts ap pli ca ble to it;

– that the dra wing up and exe cu ti on of the Agre e ment do es not 
con tra ve ne the laws, dec re es, re gu la ti ons, ar tic les of as so ci a tion, and 
ot her texts ap pli ca ble to it and that all the per mits, li cen ces, and aut ho
ri sa ti ons ne ces sary the re for ha ve been ob ta i ned and shall re main va lid 
for the en ti re Loan pe riod.

Any chan ge in re la tion to the abo ve re pre sen ta ti ons and war ran ti
es must, for the en ti re Loan pe riod, be no ti fied to the CEB im me di a tely, 
and any sup por ting do cu ments pro vi ded.

Ar tic le 10. Re la ti ons with third par ti es

The Bor ro wer may not ra i se any fact re la ting, wit hin the sco pe of the 
use of the Loan, to its re la ti ons with third par ti es in or der to avoid ful fil ling, 
eit her to tally or par ti ally, the obli ga ti ons re sul ting from the Agre e ment.

The CEB may not be in vol ved in dis pu tes which might ari se bet
we en the Bor ro wer and third par ti es and the costs, wha te ver the ir na tu
re, in cur red by the CEB due to any cla ims, and in par ti cu lar all le gal or 
co urt costs, shall be at the ex pen se of the Bor ro wer.

Ar tic le 11. In ter pre ta tion of the Agre e ment

The Bor ro wer sta tes that it has re ce i ved a copy of the Loan Re gu la ti
ons, and has ta ken no te the re of. Whe re the re is a con tra dic tion bet we en any 
pro vi sion what so e ver of the Loan Re gu la ti ons and any pro vi sion what so e
ver of the Agre e ment, the pro vi sion of the Agre e ment shall pre vail. 

The he a dings of the pa ra graphs, sec ti ons, and chap ters of the 
Agre e ment shall not be used for its in ter pre ta tion

In no ca se shall it be pre su med that the CEB has ta citly wa i ved 
any right gran ted to it by the Agre e ment.

Ar tic le 12. Ap pli ca ble law

The Agre e ment, its Ap pen di ces and the Si de Let ters re la ting the
re to shall be go ver ned by the ru les of the CEB as spe ci fied in the pro
vi si ons of Ar tic le 1, pa ra graph 3, of the Third Pro to col (da ted 6 March 
1959) to the Ge ne ral Agre e ment on Pri vi le ges and Im mu ni ti es of the 
Co un cil of Euro pe (da ted 2 Sep tem ber 1949) and, se con da rily, if ne ces
sary, by French law.

Dis pu tes bet we en the par ti es to the Agre e ment shall be su bject 
to ar bi tra tion un der the con di ti ons laid down in Chap ter 4 of the Loan 
Re gu la ti ons.
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Ar tic le 13. Exe cu ti on of an ar bi tra tion award

The Par ti es agree not to ta ke advan ta ge of any pri vi le ge, im mu
nity or le gi sla tion be fo re any ju ris dic ti o nal or ot her aut ho rity, whet her 
do me stic or in ter na ti o nal, in or der to ob ject to the en for ce ment of an 
award han ded down un der the con di ti ons laid down in Chap ter 4 of the 
Loan Re gu la ti ons.

Ar tic le 14. No ti ces

Any no ti ce or ot her com mu ni ca tion to be gi ven or ma de un der 
this Agre e ment to CEB or the Bor ro wer shall be in wri ting and shall be 
de e med to ha ve been duly gi ven or ma de when it is de li ve red by hand, 
air mail or fac si mi le by one party to the ot her at such party’s ad dress 
spe ci fied be low.
For the Bor ro wer: Mi ni stry of Fi nan ce of the Re pu blic of Ser bia

20, Kne za Mi lo ša Stre et – 11000 Bel gra de, Ser bia
At ten tion: Mi ni ster of Fi nan ce and/or Sta te Sec
re tary
Fax: (+381 11) 361 89 61 [or] (+381 11) 364 26 32

For the CEB: Co un cil of Euro pe De ve lop ment Bank
55, ave nue Kléber – 75116 Pa ris, Fran ce
At ten tion: Di rec to ra te Ge ne ral for Lo ans and So
cial De ve lop ment
Fax: (+33 1) 47 55 37 52

All com mu ni ca ti ons to be gi ven or ma de shall be in En glish or 
French or, if in anot her lan gu a ge, shall be ac com pa nied by an En glish 
or French cer ti fied tran sla tion the re of, when so re qu i red by the CEB.

Ar tic le 15. En try in to for ce

The Agre e ment shall en ter in to for ce upon ra ti fi ca tion by the Par
li a ment of the Re pu blic of Ser bia and upon writ ten con fir ma tion to that 
ef fect re ce i ved by CEB from the Bor ro wer.

Ar tic le 16. Ori gi nals of Agre e ment

The Agre e ment is drawn up in two (2) ori gi nals, each of which is 
equ ally va lid.

One ori gi nal is kept by each of the Par ti es. 

Bel gra de, on 25 Ju ne 2015 
For the Re pu blic of Ser bia
………………………………………..
Na me Du san Vu jo vic, Ph.d
Title Minister of finance

Pa ris, on 15 Ju ne 2015
For the Co un cil of Euro pe De ve lop ment Bank
………………………………………..
Mi ko lay Dow gi e le wicz
ViceGovernor

LIST OF AP PEN DI CES

AP PEN DIX 1 PRO JECT DE SCRIP TION
AP PEN DIX 2 SI DE LET TER (TEM PLA TES):

– Ap pen dix 2a: SideLetterforafixedrateloanin
Euro
– Ap pen dix 2b: SideLetterforafloatingrateloan
inEuro

AP PEN DIX 3 MO NI TO RING RE PORTS (TEM PLA TES):
–NarrativeMonitoringReport
– Ta ble 1: Costs/Financingsources
– Ta ble 2: AnnualProcurementPlan
– Ta ble 3: ListofAwardedcontracts
– Ta ble 4: Loanutilisation
– Ta ble 5: FinancialSources
– Ta ble 6: Activityschedule

AP PEN DIX 4 PRO JECT PER FOR MAN CE IN DI CA TORS
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LD 1764 (2012)

ОКВИР НИ СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

између

БАН КЕ ЗА РАЗ ВОЈ СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ

и

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

БАН КА ЗА РАЗ ВОЈ СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ, ме ђу на род на ор га
ни за ци ја из Па ри за (у да љем тек сту: БСЕ), с јед не стра не,

и
РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА (у да љем тек сту: Зај мо при мац), с 

дру ге стра не,
– На осно ву апли ка ци је за за јам ко ји је Ре пу бли ка Ср би ја под

не ла 4. ја ну а ра 2012. го ди не (у да љем тек сту: Апликацијазазајам),
– На осно ву Тре ћег про то ко ла Оп штег спо ра зу ма о по вла сти

ца ма и иму ни те ти ма Са ве та Евро пе, 
– На осно ву БСЕ Про пи са за зај мо ве, усво је ним Ре зо лу ци јом 

Ад ми ни стра тив ног са ве та БСЕа 1495 (2006. го ди не) и по том из
ме ње ним Ре зо лу ци јом Ад ми ни стра тив ног са ве та БСЕ 1530 (2010. 
го ди не) (у да љем тек сту: Прописизазајмове),

– На осно ву БСЕ оквир не по ли ти ке за зај мо ве и про јект но 
фи нан си ра ње (у да љем тек сту: Политика за зајмове), усво је ном 
Ре зо лу ци јом Ад ми ни стра тив ног са ве та БСЕ: 1495 (2006. године) 
и пра те ћим из ме на ма и до пу на ма – Ре зо лу ци ја Ад ми ни стра тив ног 
са ве та БСЕ 1522 (2009. године) и 1530 (2010. године),

– На осно ву БСЕ По ли ти ке жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: 
Политикаживотне средине) усво је не Ре зо лу ци јом Ад ми ни стра
тив ног са ве та БСЕ 1530 (2010. године),

– На осно ву БСЕ Смер ни ца за на бав ке усво је них од стра не 
Ад ми ни стра тив ног са ве та БСЕ 21. сеп тем бра 2011. го ди не (у да
љем тек сту: Смерницезанабавке),

ДО ГО ВО РИ ЛЕ СУ СЕ СЛЕ ДЕ ЋЕ:

Де фи ни ци је

„Ало ка ци ја тран ше” (у да љем тек сту: ало ка ци ја или ало ци
ран) под ра зу ме ва ко ри шће ње тран ше од стра не Зај мо прим ца за са
став не де ло ве Про јек та (од ре ђе не стан дард ном та бе лом у при ло гу 
овог спо ра зу ма), чак и уко ли ко од ре ђе на тран ша још увек ни је ис
пла ће на за Про је кат. 

„Рад ни дан” је дан у ко ме ТАР ГЕТ 2 си стем по слу је (Транс
европ ски ауто ма ти зо ва ни си стем за бру то по рав на ње у ре ал ном 
вре ме ну). 

„Крај њи рок за по вла че ње кре дит них тран ши” је да тум 
по сле ког, на кон оба ве ште ња БСЕ Зај мо прим цу, не мо гу би ти зах
те ва на да ља по вла че ња сред ста ва од стра не Зај мо прим ца. 

„Пра во о за шти ти жи вот не сре ди не” је пра во ЕУ као и на
ци о нал ни за ко ни и про пи си Ре пу бли ке Ср би је, као и ре ле вант ни 
ме ђу на род ни спо ра зу ми, чи ји је основ ни циљ очу ва ње, за шти та и 
уна пре ђе ње жи вот не сре ди не. 

„EURI BOR” (ре фе рент на ме ђу бан кар ска сто па за евро) је 
сто па по ко јој се, уну тар евро зо не, ме ђу бан кар ски европ ски де по
зи ти у еври ма ну де од стра не јед не пр во кла сне бан ке дру гој пр во
кла сној бан ци. Ова сто па је под по кро ви тељ ством Европ ске бан
кар ске фе де ра ци је, из ра чу на ва се од стра не Ројтeрсa, и об ја вљу је 
се сва ког рад ног да на у Бри се лу у 11 ча со ва на стра ни ци Рој тер са 
EURI BOR 01. 

„Крај њи ко ри сник/ци” су фи зич ка или прав на ли ца ко ја 
има ју ко ри сти од со ци јал них ефе ка та Про јек та. 

„Кон вен ци ја о мо ди фи ко ва ном на ред ном Рад ном да ну” 
је сте кон вен ци ја по ко јој уко ли ко од ре ђе ни да тум па да на дан ко
ји ни је Рад ни дан, тај дан ће би ти пр ви сле де ћи дан ко ји је Рад ни 
дан, осим ако тај дан па да у на ред ном ка лен дар ском ме се цу, у том 
слу ча ју тај дан ће би ти пр ви Рад ни дан ко ји прет хо ди од ре ђе ном 
да ту му. 

„Те ло за им пле мен та ци ју Про јек та” (у да љем тек сту: 
ТИП) је ин сти ту ци ја ко ју од ре ђу је Зај мо при мац, а ко ја упра вља и 
спро во ди Про је кат. 

„Је ди ни ца за упра вља ње про јек том” (у да љем тек сту: 
ЈУП) је је ди ни ца ко ја је над ле жна за ре дов но опе ра тив но спро во
ђе ње, фи нан сиј ско упра вља ње и пра ће ње Про јек та. 

„Про јек то ва но ста ње на прет ка ра до ва” је од нос пла ни ра
них рас хо да, за све са став не де ло ве Про јек та и пла ни ра них тро
шко ва Про јек та, где пла ни ра ни тро шко ви укљу чу ју већ на ста ле 
тро шко ве, као и оне за ко је се оче ку је да ће на ста ти за од ре ђе ни 
вре мен ски пе ри од не ду жи од јед не го ди не од да ту ма мо ни то ринг 
из ве шта ја (као што је де фи ни са но у чла ну 4.2.2. у да љем тек сту). 

„Ста ње на прет ка ра до ва” је од нос на ста лих рас хо да за све 
са став не де ло ве Про јек та и укуп них ква ли фи ко ва них тро шко ва 
Про јек та. 

„Тран ша” пред ста вља из нос по ву че них сред ста ва или из нос 
сред ста ва ко ја ће би ти по ву че на из зај ма. 

Члан 1. Оп шти усло ви

За јам се да је под оп штим усло ви ма Про пи са о зај му и под по
себ ним усло ви ма утвр ђе ним овим оквир ним Спо ра зу мом о зај му 
(у да љем тек сту: Спо ра зум), До да ци ма Спо ра зу ма и ње го вим пра
те ћим пи сми ма (у да љем тек сту: Пра те ћа пи сма). 

Члан 2. Про је кат

БСЕ одо бра ва Зај мо прим цу, ко ји га при хва та, За јам (у да
љем тек сту: За јам) за фи нан си ра ње Про јек та LD 1764 (2012) ко је 
је одо брио Ад ми ни стра тив ни са вет БСЕ 27. ја ну а ра 2012. го ди не и 
од но си се на де ли мич но фи нан си ра ње из град ње и опре ма ња но ве 
за твор ске уста но ве у Пан че ву (Ср би ја), (у да љем тек сту: Про је кат).

БСЕ да је за јам има ју ћи у ви ду да се Зај мо при мац оба ве зао да 
ће га ко ри сти ти ис кљу чи во за фи нан си ра ње Про јек та ко ји је опи
сан у До дат ку 1, и да ће ре а ли зо ва ти та кав Про је кат под усло ви ма 
ко ји су утвр ђе ни овим спо ра зу мом и ње го вим до да ци ма. 

Сва ка из ме на на чи на ко ри шће ња Зај ма ко ју ни је одо бри ла БСЕ 
мо же до ве сти до су спен зи је, по ни ште ња или пре вре ме не от пла те 
Зај ма, пре ма усло ви ма из чла на 3.3, 3.5 и 3.6 Про пи са о зај мо ви ма. 

Члан 3. За јам

3.1. Фи нан сиј ски усло ви
Одо бре ни из нос Зај ма је:

18000000евра
Осамнаестмилионаевра

За јам се по вла чи у тран ша ма.
Зај мо при мац и БСЕ ће за јед но утвр ди ти, за сва ку по је ди нач

ну тран шу, из нос, ка мат ну сто пу, да тум ис пла те, рок от пла те и 
ра чу не за упла те сва ке стра не. Пе ри од от пла ћи ва ња зај ма не сме 
би ти ду жи од два де сет (20) го ди на, за јед но са грејс пе ри о дом од 
нај ви ше пет (5) го ди на. 

Пра те ће пи смо ко јим се де фи ни шу ови усло ви би ће са чи ње но 
у тре нут ку ис пла те, у фор ми ко ја је да та у До дат ку 2. 

3.2. Ис пла та
БСЕ ће ис пла ти ти За јам у нај ма ње две (2) тран ше. Из нос сва

ке тран ше би ће утвр ђен пре ма ста њу на прет ка ра до ва и/или про
јек то ва ном ста њу на прет ка ра до ва. 

Пра те ће пи смо за ис пла ту пр ве тран ше мо ра би ти пот пи са но 
нај ка сни је два на ест (12) ме се ци на кон што пред мет ни Спо ра зум 
сту пи на сна гу као што је де фи ни са но чла ном 3.3. ово га спо ра зу ма. 

Пр ва тран ша не мо же да бу де ве ћа од 50% од одо бре ног из
но са Зај ма.

Сва ка на ред на тран ша мо же би ти по ву че на тек по сле пи са
не по твр де Зај мо прим ца упу ће не БСЕ, у скла ду са чла ном 4.2.2. 
у да љем тек сту, у ко јој се по твр ђу је да је 90% прет ход не тран ше 
ало ци ра но. 

3.3. Усло ви за ис пла ту
Пре за кљу чи ва ња Пра те ћег пи сма за по вла че ње пр ве тран ше, 

Зај мо при мац ће до ста ви ти, као прет ход не усло ве ко је је по треб но 
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ис пу ни ти, у фор ми при хва тљи вој за БСЕ, сле де ће до ка зе или до
ку мен те: 

1. До каз на ен гле ском је зи ку, при хва тљив за БСЕ, да је из вр
ше ње овог Спо ра зу ма од стра не Зај мо прим ца пра во вре ме но одо
бре но и да осо ба/осо бе ко је пот пи су ју овај спо ра зум има/има ју 
овла шће ње у ви ду де по кар то на са пот пи си ма осо бе/осо ба; и

2. Прав но ми шље ње, са чи ње но на ен гле ском је зи ку, од стра
не Ми ни стар ства прав де, у фор ми и об ли ку при хва тљи вим за БСЕ, 
ко је по кри ва ка па ци тет, овла шће ње и над ле жност Зај мо прим ца, и 
ко је по твр ђу је да је Спо ра зум ва љан, оба ве зу ју ћи и при мен љив у 
скла ду са усло ви ма из не тим у ње му;

3. До каз да је Зај мо при мац зва нич но одо брио Из ве штај о из
во дљи во сти, са чи њен за по тре бе Про јек та; 

4. До каз да је ТИП ус по ста вио ЈУП у скла ду са чла ном 4.1.2. 
овог спо ра зу ма;

5. План на бав ки у скла ду са чла ном 4.1.3. овог спо ра зу ма. 
Да ље, пот пис на Пра те ћем пи сми ма за све тран ше, укљу чу ју

ћи и пр ву, ће би ти при хва тљив за БСЕ, на кон што им нај пре бу де 
до ста вље но сле де ће:

1. До каз са чи њен на ен гле ском је зи ку, при хва тљив за БСЕ, да 
је из вр ше ње пред мет них Пра те ћих пи са ма Зај мо прим ца у пот пу
но сти одо бре но;

2. До каз да осо ба/осо бе, пот пи сни ци пред мет ног Пра те ћег 
пи сма има/има ју за то пот пу но одо бре ње у ви ду де по кар то на са 
пот пи си ма осо бе/осо ба.

3.4. Крај њи рок за по вла че ње кре дит них тран ши
Крај њи рок за по вла че ње кре дит них тран ши је 30. сеп тем бар 

2019. го ди не. 
Уко ли ко бу де по треб но, БСЕ и Зај мо при мац мо гу да до го во ре 

про ду же ње Крај њег ро ка пу тем раз ме не пи са ма. 
3.5. Де та љи пла ћа ња
Сви из но си ко је је Зај мо при мац ду жан да пла ти пре ма овом 

спо ра зу му упла ћи ва ће се у ва лу ти сва ке тран ше, на број ра чу на ко
ји БСЕ до ста ви Зај мо прим цу у вре ме ис пла те. 

Зај мо при мац или бан ка ко јој он да на лог, за ви сно од слу ча ја, 
по сла ће пи са но оба ве ште ње о пла ћа њу БСЕ, нај ма ње пет (5) рад
них да на пре упла те би ло ког из но са ко ји до спе ва на пла ћа ње по 
овом спо ра зу му. 

Све упла те ко је се вр ше на осно ву овог спо ра зу ма би ће из вр
ше не на Рад ни дан или пре ма Кон вен ци ји о мо ди фи ко ва ном на ред
ном Рад ном да ну. 

Члан 4. Пра ће ње Зај ма и Про јек та

4.1. Ко ри шће ње Зај ма
4.1.1. Рок
Осим уко ли ко обе стра не овог спо ра зу ма ни су дру га чи је до

го во ри ле у пи са ној фор ми (раз ме ном пи са ма), Зај мо при мац мо ра 
да ало ци ра тран ше за по тре бе Про јек та, у ро ку од два на ест (12) 
ме се ци од да ту ма сва ког по вла че ња. Сред ства Зај ма не мо гу се ко
ри сти ти за пла ћа ње по ре за, ца ри на и дру гих да жби на. 

Из нос ко ји у овом ро ку ни је рас по ре ђен за по тре бе Про јек та, 
мо ра би ти вра ћен БСЕ, у ро ку од три де сет (30) да на на кон ис те ка 
го ре на ве де ног про ду же ња ро ка од 12 ме се ци.

Зај мо при мац се оба ве зу је да сно си тро шко ве ко ји про из и ла зе 
из ове от пла те. Ово ће об у хва та ти и тро шко ве ко је ће БСЕ мо ра ти 
да сно си услед ре ин ве сти ра ња истог из но са на дан от пла те за пре
о ста ли рок пр во бит ног Зај ма, као и све оста ле про прат не тро шко
ве. Сто пу ре ин ве сти ра ња ће утвр ди ти БСЕ на осно ву тр жи шних 
усло ва на дан от пла те за пред мет ни рок. Тро шко ви ће сто га би ти 
об ра чу на ти узи ма ју ћи у об зир раз ли ку из ме ђу пр во бит не сто пе и 
сто пе ре ин ве сти ра ња. 

Да ље, уко ли ко не ка тран ша ко ју је ис пла ти ла БСЕ, ни је ало
ци ра на за Про је кат или му је са мо де ли мич но ало ци ра на у то ку 
пе ри о да по ме ну тог у пр вом ста ву го ре, ово би пред ста вља ло слу
чај на ве ден у чла ну 3.3 (х) По гла вља 3 Про пи са за зај мо ве и мо же 
до ве сти до су спен зи је, по ни ште ња или пре вре ме не от пла те Зај ма 
пре ма усло ви ма из чла на 3.3, 3.5 и 3.6 Про пи са за зај мо ве. 

4.1.2. Им пле мен та ци ја Про јек та
Зај мо при мац од ре ђу је Ми ни стар ство прав де за Те ло за им

пле мен та ци ју Про јек та (ТИП). ТИП ће уста но ви ти и одр жа ва ти 

Је ди ни цу за упра вља ње про јек том (ЈУП). Зај мо при мац пре у зи ма 
на се бе оба ве зу: (i) да обез бе ди до пун ска фи нан сиј ска сред ства ко
ја су нео п ход на за рад ЈУП из бу џет ске ли ни је ТИП (као што је 
опи са но у До дат ку 1 у де лу Упра вља ње про јек том); (ii) да ће пред
у зе ти све нео п ход не ак тив но сти да би ЈУП до био од го ва ра ју ће ка
дро ве и био од го ва ра ју ће опре мљен.

ЈУП ће има ти по се бан ра чун за све ак тив но сти ко је се спро во
де у окви ру Про јек та, а ко је мо гу би ти ре ви ди ра не од стра не БСЕ.

Не огра ни ча ва ју ћи на пред на ве де но, Зај мо при мац ће би ти од
го во ран за по што ва ње оба ве за пред ви ђе них овим спо ра зу мом и за 
њи хо ве евен ту ал не по вре де.

4.1.2.1. Оба ве за па жње
Зај мо при мац ће по све ти ти ду жну па жњу и бри гу, и упо тре би

ће сва уоби ча је но ко ри шће на сред ства, по себ но прав на, фи нан сиј
ска, тех нич ка, дру штве на и упра вљач ка, ко ја су по треб на за про пи
сно из во ђе ње Про јек та. 

4.1.2.2. По ве ћа ње или ре ви ди ра ње тро шко ва Про јек та
Уко ли ко се тро шко ви Про јек та, ка ко су опи са ни у До дат ку 1, 

по ве ћа ју или ре ви ди ра ју из би ло ког раз ло га, Зај мо при мац ће се 
по ста ра ти да до дат на фи нан сиј ска сред ства за за вр ше так Про јек та 
бу ду рас по ло жи ва. 

У сва ком слу ча ју, фи нан си ра ње од стра не БСЕ не ће пре ма
ши ти 60% од укуп них тро шко ва Про јек та, не ра чу на ју ћи ка ма ту и 
фи нан сиј ске тро шко ве, ка ко је утвр ђе но у До дат ку 1. 

4.1.2.3. Ви дљи вост БСЕ
Зај мо при мац (i) ће у про мо тив ном ма те ри ја лу о Про јек ту на

зна чи ти да Про је кат де ли мич но фи нан си ра БСЕ (при ка зи ва њем 
ло го ти па БСЕ на при хва тљив на чин) и (ii) кон сул то ва ће БСЕ у ве зи 
са зва нич ним са оп ште њи ма за штам пу у ве зи са про јек том.

4.1.2.4. Да ље оба ве зе
Зај мо при мац се оба ве зу је да:
– ће из во ђе ње Про јек та би ти у скла ду са кри те ри ју ми ма при

хва тљи во сти/при хва тљи вим тро шко ви ма де фи ни са ним у По ли ти
ци за зај мо ве;

– ће из во ђе ње Про јек та би ти у скла ду са По ли ти ком за шти те 
жи вот не сре ди не. На ро чи то, ТИП, у име Зај мо прим ца, обез бе ди ће да:

(i) Све сту ди је про це не о ути ца ју на жи вот ну сре ди ну 
(ПУЖС), одо бре ња и до зво ле у ве зи пла но ва, уко ли ко и ка да су по
треб не за ре а ли за ци ју Про јек та, бу ду бла го вре ме но обез бе ђе не од 
над ле жних ор га на, као и да све пре по ру ке/усло ви ве за ни за сва ку 
ПУЖС, пре по ру ку или услов бу ду ис пу ње не;

(ii) Идеј но про јект но ре ше ње овог про јек та де фи ни ше ци ље
ве ин ди ка то ра ка да су у пи та њу енер гет ска по тро шња, као и ин
стру мен те за мо ни то ринг, ка ко би на пра ви ли по ре ђе ње по тро шње 
енер ги је но вих и по сто је ћих згра да и не крет ни на; 

– сва пра ва ве за на за ко ри шће ње зе мљи шта и не крет ни не бу
ду бла го вре ме но обез бе ђе на и пра во сна жна; 

– сва имо ви на и ра до ви ко ји пред ста вља ју део овог про јек та 
мо ра ју би ти трај но оси гу ра на у скла ду да стан дард ном прак сом да
те де лат но сти;

– одр жа ва ње (ди рект но или ин ди рект но), по прав ка, ре монт и 
ре но ви ра ње це ло куп не опре ме и не по крет не имо ви не ко ји су об
у хва ће ни овим про јек том мо ра да се про пи сно вр ши и аде кват но 
одр жа ва; Зај мо при мац ће бла го вре ме но оба ве шта ва ти БСЕ о свим 
аран жма ни ма у том ци љу;

– им пле мен та ци ја Про јек та не ће до ве сти до кр ше ња Европ
ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма и Европ ске со ци јал не по ве ље; 

– им пле мен та ци ја Про јек та ће би ти у скла ду са од го ва ра ју
ћим про пи си ма за спре ча ва ње пре ва ра, ко руп ци је и пра ње нов ца, у 
скла ду са да ље на ве де ним чла ном 4.1.4. 

Сва ко не по што ва ње го ре на ве де них од ред би пред ста вља ло 
би слу чај на ве ден у чла ну 3.3 (х) По гла вља 3 Про пи са о зај му, и 
на кон оба ве ште ња БСЕ, мо же до ве сти до об у ста ве, по ни шта ва ња 
или пре вре ме не от пла те Зај ма пре ма усло ви ма из чла на 3.3, 3.5 и 
3.6 Про пи са о зај му. 

4.1.3. На бав ка
Сва ка јав на на бав ка до ба ра, ра до ва и услу га у окви ру овог 

про јек та вр ши ће се у скла ду са Во ди чем за на бав ке БСЕ. На ро
чи то, го ре на ве де ни стан дар ди ко је је Зај мо при мац у оба ве зи да 
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ис пу ни ка да је у пи та њу на бав ка до ба ра, ра до ва и услу га пу тем ме
ђу на род них јав них на бав ки су они ко ји су де фи ни са ни у ре сор ним 
ЕУ ди рек ти ва ма о јав ним на бав ка ма, као што се по вре ме но об ја
вљу је у Слу жбе ном гла сни ку Европ ске Уни је (СГЕУ). План на бав
ке (и би ло ко ја ажу ри ра на вер зи ја) ко ја са др жи ме то де на бав ке за 
сва ки спо ра зум би ће по слат БСЕ ра ди одо бре ња. На кон при је ма, 
БСЕ ће оба ве сти ти Зај мо прим ца о сво јим про це ду ра ма ве за ним за 
ре ви зи ју ових спо ра зу ма ко ју ће БСЕ спро ве сти.

Уко ли ко Зај мо при мац не бу де по сту пио у скла ду са оба ве за ма 
де фи ни са ним у Во ди чу за на бав ке, БСЕ (i) мо же да про гла си тро
шко ве ве за не за спо ра зум не при хва тљи вим за Рас по де лу по Про
јек ту; и/или (ii) мо же да при ме ни од ред бе пре ма усло ви ма из чла на 
3.3, 3.5 и 3.6 Про пи са за зај мо ве, што мо же до ве сти до об у ста ве, 
по ни шта ва ња или пре вре ме не от пла те Зај ма. 

4.1.4. Оба ве зи ва ње на ин те гри тет
Зај мо при мац га ран ту је да ни је по чи нио, као и да ни јед на осо

ба пре ма ње го вом са зна њу ни је по чи ни ла, и оба ве зу је са да не ће 
по чи ни ти, те да ни јед на осо ба, уз ње го ву са гла сност или прет ход
но са зна ње, не ће по чи ни ти би ло ко ји акт ко руп ци је, пре ва ре, при
ну де или тај ног до го ва ра ња у ве зи са по ступ ком на бав ке или спро
во ђе ња би ло ког уго во ра у ве зи са еле мен ти ма Про јек та на ве де ним 
у До дат ку 1.

За свр хе овог спо ра зу ма:
– „ко руп тив но по сту па ње под ра зу ме ва ну ђе ње, да ва ње, при

ма ње или тра же ње, ди рект но или ин ди рект но, би ло ка кве вред но
сти ра ди не до зво ље ног ути ца ја на по сту па ње дру ге стра не”; 

– „пре ва ра је та кво чи ње ње или про пу шта ње, укљу чу ју ћи и по
гре шно ин фор ми са ње, ко је с на ме ром или из не ха та до во ди у за блу
ду, или мо же до ве сти у за блу ду, дру гу стра ну са ци љем при ба вља ња 
фи нан сиј ске или ка кве дру ге ко ри сти, или ра ди из бе га ва ња оба ве за”; 

– „при ну да под ра зу ме ва оште ће ње или на но ше ње ште те, или 
прет њу оште ће њем или на но ше њем ште те ди рект но или ин ди
рект но, не ком ли цу или имо ви ни тог ли ца ра ди ути ца ња на по сту
па ње тог ли ца”; 

– „тај но до го ва ра ње под ра зу ме ва до го вор из ме ђу две или ви
ше стра на ра ди по сти за ња не до зво ље ног ци ља, укљу чу ју ћи и не
до зво ље ни ути цај на по сту па ње дру ге стра не”. 

У том по гле ду, са зна ње ко је има би ло ко ји члан ТИП или 
ЈУП, сма тра ће се са зна њем Зај мо прим ца. Зај мо при мац се оба ве зу
је да оба ве сти БСЕ уко ли ко са зна би ло ко ју чи ње ни цу или по да так 
ко ји ука зу је на по чи ње на го ре на ве де на де ла.

Зај мо при мац ће се по ста ра ти да ће ЈУП уста но ви ти, одр жа ва
ти и по сту па ти у скла ду са уну тра шњим про це ду ра ма или ме ра ма 
над зо ра ко је су пред ви ђе не на ци о нал ним за ко ни ма или од го ва ра
ју ћом прак сом по сту па ња, и обез бе ди ти да се не за кљу чи ни јед на 
тран сак ци ја: (i) са ци љем пра ња нов ца или (ii) фи нан си ра ња те ро
ри зма, од ко је мо же има ти ко рист би ло ко је ли це или ор га ни за ци ја 
ко ја се на во ди на об ја вље ној ли сти санк ци о ни са них ли ца од стра не 
Са ве та без бед но сти UN, или ње го вих ко ми те та, и у сла ду са Ре
зо лу ци ја ма Са ве та без бед но сти 1267 (1999), 1373 (2001) на (www.
un.org/ter ro rism), по вре ме но ажу ри ра ној, и/или Са ве та ЕУ у скла
ду са ње го вим за јед нич ким ста во ви ма 2001/931/CSFP i 2002/402/
CSFP, и дру гим или по ве за ним ре зо лу ци ја ма и/или дру гим ак ти ма 
за њи хо во спро во ђе ње у ве зи са фи нан си ра њем те ро ри зма. 

Сва ко од сту па ње од при др жа ва ња го ре на ве де них јем ста ва и 
оба ве за сма тра ће се кр ше њем чла на 3.3 (г) и/или чла на 3.3 (х) по
гла вља 3 Про пи са за зај мо ве и мо гу до ве сти до су спен зи је, по ни
ште ња или пре вре ме не от пла те Зај ма, у скла ду са чла но ви ма 3.3, 
3.5 и 3.6 Про пи са за зај мо ве.

ТИП, у име Зај мо прим ца, се оба ве зу је на сле де ће:
(а) Да пре ду зме та кве рад ње ко је БСЕ мо же ра зум но зах те ва

ти ра ди про ве ре или спре ча ва ња би ло ко је рад ње или ак та не при
др жа ва ња оба ве за из чла на 4.1.4. ко ји су на вод но или ве ро ват но 
по чи ње ни;

(б) Да олак ша ис тра гу ко ју БСЕ мо жда да по кре не у ве зи би ло 
ко је рад ње или ак та не при др жа ва ња оба ве за из чла на 4.1.4; и 

(ц) Да оба ве сте БСЕ о ме ра ма ко је су пред у зе те ра ди оства ри
ва ња на кна де ште те од ли ца ко ја су од го вор на за чи ње ње на ве де
них рад њи или ака та не при др жа ва ња оба ве за из чла на 4.1.4.

Ру ко во ди лац TИП је од го во ран за кон так те са БСЕ у свр ху 
чла на 4.1.4.

4.2. Оба ве зне ин фор ма ци је 
4.2.1. Ин фор ма ци је ве за не за Про је кат
ЈУП ће, у име Зај мо прим ца, во ди ти ра чу но вод стве ну еви ден

ци ју у ве зи са Про јек том ко ја ће би ти у скла ду са ме ђу на род ним 
стан дар ди ма и при ка зи ва ти у сва ком тре нут ку ста ње на прет ка 
Про јек та, и у њој ће би ти еви ден ти ра не све ак тив но сти и иден ти
фи ко ва на сва имо ви на и услу ге ко је су фи нан си ра не из овог зај ма. 

ЈУП се, у име Зај мо прим ца, оба ве зу је да у ра зум ном ро ку од
го во ри на сва ки зах тев БСЕ за ин фор ма ци ја ма и да ће да обез бе ди 
сва до ку мен та ко ја БСЕ мо же сма тра ти нео п ход ним и с раз ло гом 
тра жи ти, због про пи сне при ме не Спо ра зу ма у сми слу пра ће ња 
Про јек та и ко ри шће ња Зај ма. 

ЈУП ће, у име Зај мо прим ца, од мах оба ве сти ти БСЕ о свим 
из ме на ма за ко на или про пи са у еко ном ском сек то ру ко ји су ре
ле вант ни за Про је кат и уоп ште о свим по ја ва ма ко је мо гу штет но 
ути ца ти на из вр ше ње ње го вих оба ве за пре ма овом спо ра зу му. Сва
ки слу чај ко ји мо же штет но ути ца ти на спро во ђе ње оба ве за Зај мо
прим ца по овом спо ра зу му, пред ста вља ће слу чај на ве ден у чла ну 
3.3 (х) По гла вља 3 Про пи са о зај му, и мо же до ве сти до су спен зи је, 
по ни ште ња или пре вре ме не от пла те Зај ма у скла ду са чла но ви ма 
3.3, 3.5 и 3.6 Про пи са за зај мо ве. 

4.2.2. Из ве шта ји о пра ће њу
Сва ких шест (6) ме се ци, од по чет ка Про јек та па до ње го вог 

це ло куп ног за вр шет ка, ЈУП ће, у име Зај мо прим ца, до ста вља ти 
БСЕ по лу го ди шње и го ди шње из ве шта је о пра ће њу Про јек та. ЈУП 
ће та ко ђе сла ти БСЕу из ве штај о пра ће њу пре сва ке ис пла те, са 
из у зет ком пр ве ис пла те. Нео п ход но је да БСЕ сма тра на ве де не из
ве шта је за до во ља ва ју ћим, пре сва ке ис пла те. 

Из ве штај о пра ће њу ће са др жа ти:
– ста ње ало ка ци је по ву че них тран ши Зај ма;
– на пре дак Про јект ног фи нан си ра ња и пла но ва јав них на бав ки;
– на пре до ва ње са мог Про јек та, у фи зич ком сми слу и у сми

слу на ста лих тро шко ва;
– де та ље о упра вља њу Про јек том; и
– тех нич ке ин ди ка то ре (као што је на ве де но у До дат ку 4). 
У До дат ку 3 дат је обра зац јед ног из ве шта ја о пра ће њу про

јек та и то са ми ни му мом ин фор ма ци ја ко је БСЕ зах те ва у ова квом 
из ве шта ју. Мо гу се ко ри сти ти и дру га чи је фор ме из ве шта ја, али са
мо под усло вом да са др же тра же не информациje. 

4.2.3. Из ве штај о за вр шет ку Про јек та
По за вр шет ку ком плет ног Про јек та, ЈУП ће у име Зај мо прим

ца пре да ти ко нач ни из ве штај ко ји са др жи оце ну еко ном ских, фи
нан сиј ских, со ци јал них и еко ло шких ефе ка та Про јек та. БСЕ овај 
из ве штај мо ра сма тра ти за до во ља ва ју ћим. 

4.2.4. По сма трач ка ми си ја
ЈУП се, у име Зај мо прим ца, оба ве зу је да ће при ми ти све ми

си је за пра ће ње ко је спро во де за по сле ни у БСЕ или спољ ни кон
сул тан ти ко је ан га жу је БСЕ и да ће пру жи ти сву нео п ход ну са
рад њу њи хо вим ми си ја ма за пра ће ње, та ко што ће омо гу ћи ти све 
евен ту ал не по се те ло ка ци ји Про јек та. По себ но, БСЕ мо же да оба
ви ре ви зи ју ра чу но вод ства Про јек та на са мој ло ка ци ји, по мо ћу јед
ног или ви ше кон сул та на та по свом из бо ру и то о тро шку Зај мо
прим ца у слу ча ју ње го вих про пу ста у по гле ду из вр ша ва ња би ло 
ко је оба ве зе по овом зај му. 

Члан 5. Га ше ње оба ве за Зај мо прим ца

На кон пла ћа ња пу ног из но са глав ни це Зај ма и це ло куп не ка
ма те и дру гих тро шко ва про ис те клих из истог, по себ но оних из но
са из чла но ва 6. и 7. у да љем тек сту, Зај мо при мац ће у пот пу но сти 
би ти осло бо ђен сво јих оба ве за пре ма БСЕ, из у зев оних ко је су де
фи ни са не у чла но ви ма 4.2.1 и 4.2.4 у прет ход ном тек сту, у ци љу 
евен ту ал не на кнад не оце не Про јек та. 

Члан 6. За те зна ка ма та

За по вла че ња сред ста ва у еври ма, и упр кос свим дру гим мо
гућ но сти ма ко је сто је на рас по ла га њу БСЕ пре ма Спо ра зу му и 
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Про пи си ма за зај мо ве или на дру ги на чин, уко ли ко Зај мо при мац не 
пла ти сву ка ма ту или не ки дру ги из нос ко ји тре ба да пла ти пре ма 
Спо ра зу му, нај ка сни је на утвр ђе ни да тум до спе ћа, Зај мо при мац ће 
мо ра ти да пла ти до дат ну ка ма ту на из нос ко ји ду гу је, а ни је пла тио 
у це ло сти, по јед но ме сеч ној сто пи EURI BOR од да ту ма до спе ћа у 
11.00 са ти (по ло кал ном вре ме ну у Бри се лу), плус 2,5% го ди шње, 
од да ту ма до спе ћа овог из но са до да ту ма ка да из вр ши пла ћа ње. 

При мен љи ва јед но ме сеч на сто па EURI BOR би ће ажу ри ра на 
сва ких 30 да на. 

Члан 7. По ве за ни тро шко ви

Све да жби не и так се свих вр ста, ко је до спе ва ју и ко је су пла ће
не, и сви тро шко ви на ста ли би ло за кљу че њем, из вр ше њем, ли кви да
ци јом, от ка зи ва њем или об у ста вом Спо ра зу ма, у це ло сти или де ли
мич но или из га ран ци је или да тог Зај ма, за јед но са свим суд ским или 
ван суд ским ак ти ма про ис те клим из овог зај ма, сно си ће Зај мо при мац. 

Ме ђу тим, од ред бе чла на 4.7 По гла вља 4 Про пи са за зај мо ве, 
при ме ни ће се ве за но за тро шко ве ар би тра жног по ступ ка по ме ну
тог у на ве де ном По гла вљу 4.

Члан 8. Pa ri pas su и не га тив на за ло га

Зај мо при мац из ја вљу је да ни је пре у зео ни ка кве дру ге оба ве зе 
ни ти ће их пре у зе ти убу ду ће, ко је би мо гле да ти не кој тре ћој стра
ни по вла шће ни по ло жај, пра во пре чег пла ћа ња, обез бе ђе ње или га
ран ци ју би ло ко је при ро де, ко ја би мо гла да ти ве ћа пра ва тре ћим 
ли ци ма (у да љем тек сту: Сред ство обез бе ђе ња). 

Уко ли ко су та ква сред ства обез бе ђе ња већ да та не ком тре ћом 
ли цу, Зај мо при мац је са гла сан да обез бе ди или из да иден тич но 
Сред ство обез бе ђе ња у ко рист БСЕ или, уко ли ко по сто ји пре пре
ка да то учи ни, екви ва лент но Сред ство обез бе ђе ња, и да обез бе ди 
уста но вља ва ње та квих сред ста ва обез бе ђе ња у ко рист БСЕ. 

Не по што ва ње ових од ред би пред ста вља ло би слу чај, ка ко је 
де фи ни са но у чла ну 3.3. (х) По гла вља 3 Про пи са за зај мо ве и мо же 
да до ве де до су спен зи је, по ни ште ња или пре вре ме не от пла те Зај ма 
пре ма усло ви ма из чла но ва 3.3, 3.5 и 3.6 Про пи са за зај мо ве. 

Члан 9. Из ја ве и га ран ци је

Зај мо при мац из ја вљу је и га ран ту је:
– да су га над ле жни ор га ни овла сти ли да скло пи овај спо ра

зум и да су пот пи сни ку/пот пи сни ци ма да ли овла шће ње за то, у 
скла ду са за ко ни ма, од лу ка ма, про пи си ма, ста ту ти ма и дру гим ак
ти ма при мен љи вим на ње га; 

– да са др жај и из вр ше ње Спо ра зу ма ни су у су прот но сти са за
ко ни ма, од лу ка ма, про пи си ма, ста ту ти ма и дру гим ак ти ма при мен
љи вим на ње га, као и да су обез бе ђе не све нео п ход не до зво ле, ли цен
це и овла шће ња, ко ја ће ва жи ти то ком це лог пе ри о да тра ја ња Зај ма.

БСЕ мо ра од мах би ти оба ве штен о свим из ме на ма ве за ним за 
го ре на ве де не из ја ве и га ран ци је за цео пе ри од тра ја ња Зај ма, уз 
обез бе ђи ва ње свих нео п ход них про прат них до ку ме на та. 

Члан 10. Од но си са тре ћим стра на ма

Зај мо при мац не мо же да се по зо ве на би ло ка кву чи ње ни цу, у 
окви ру гра ни ца ко ри шће ња Зај ма, ве за ну за ње го ве од но се са тре
ћим стра на ма у ци љу из бе га ва ња да ис пу ни, би ло у це ло сти или 
де ли мич но, оба ве зе про ис те кле из Спо ра зу ма. 

БСЕ се не мо же укљу чи ти у спо ро ве ко ји мо гу на ста ти из ме
ђу Зај мо прим ца и тре ћих стра на, а тро шко ве, би ло ка кве при ро де, 
ко је би БСЕ има ла услед би ло ка квих по тра жи ва ња, а на ро чи то све 
прав не или суд ске тро шко ве, сно си ће Зај мо при мац. 

Члан 11. Ту ма че ње Спо ра зу ма 

Зај мо при мац из ја вљу је да је при мио ко пи ју Про пи са за зај
мо ве, и да је то при мио к зна њу. Ка да по сто је кон тра дик тор но сти 
из ме ђу би ло ка квих од ре да ба Про пи са за зај мо ве и би ло ка квих од
ре да ба Спо ра зу ма, пред ност ће има ти од ред бе Спо ра зу ма. 

На сло ви ста во ва, оде ља ка и по гла вља Спо ра зу ма не ће слу жи
ти за ње го во ту ма че ње. 

Ни у ком слу ча ју не ће се прет по ста ви ти да се БСЕ пре ћут
но од ре кла би ло ко јих сво јих пра ва ко ја су јој за га ран то ва на овим 
спо ра зу мом. 

Члан 12. Над ле жно пра во

За Спо ра зум, ње го ве До дат ке и Пра те ћа пи сма би ће ме ро дав
ни про пи си БСЕ, као што је на зна че но у од ред ба ма чла на 1. став 3. 
Тре ћег про то ко ла (од 6. мар та 1959. год.) Оп штег спо ра зу ма о при
ви ле ги ја ма и иму ни те ти ма Са ве та Евро пе (од 2. сеп тем бра 1949. 
год.) и суп си ди јар но, по по тре би, фран цу ским пра вом. 

Спо ро ви из ме ђу стра на у Спо ра зу му под ле жу ар би тра жи под 
усло ви ма ко ји су пред ви ђе ни у По гла вљу 4 Про пи са за зај мо ве.

Члан 13. Из вр ше ње ар би тра жне од лу ке

Стра не у Спо ра зу му су се спо ра зу ме ле да не ће ко ри сти ти 
пред но сти би ло ка кве при ви ле ги је, иму ни те та или за ко но дав ства 
пред суд ским или дру гим вла сти ма, би ло до ма ћим или ме ђу на род
ним, да би оспо ри ле спро во ђе ње од лу ке до не те под усло ви ма на
зна че ним у По гла вљу 4 Про пи са за зај мо ве. 

Члан 14. Оба ве ште ња

Сва оба ве ште ња или дру ге вр сте ко му ни ка ци је оба вље не у 
ве зи са овим спо ра зу мом из ме ђу БСЕ и Зај мо прим ца би ће са чи
ње на у пи са ној фор ми и сма тра ће се да су уред но пре да ти или са
чи ње ни уко ли ко се ис по ру че лич но, пу тем ави он ске по ште или 
пу тем фак са, упу ће ним од јед не стра не у Спо ра зу му ка дру гој, на 
до ле на зна че ну адре су уго вор не стра не. 
За Зај мо прим ца: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је

Кне за Ми ло ша 20 – 11000 Бе о град, Ср би ја
Н/р ми ни стра фи нан си ја и/или др жав ног се
кре та ра 
Факс: (+381 11) 361 89 61 [или] 
(+381 11) 364 26 32

За БСЕ: Бан ка за раз вој Са ве та Евро пе
Аве ни ја Kléber 55 – 75116 Па риз, Фран цу ска
За: Ге не рал ни ди рек то рат за зај мо ве и со ци
јал ни раз вој
Факс: (+33 1) 47 55 37 52

Ком плет на ко му ни ка ци ја би ће са чи ње на и оба вље на на ен гле
ском или фран цу ском је зи ку. У слу ча ју да су до ку мен ти на пи са ни 
или са ста вље ни на не ком дру гом је зи ку мо ра ју би ти про пра ће ни 
ове ре ним пре во дом на ен гле ски или фран цу ски је зик ако то за тра
жи БСЕ. 

Члан 15. Сту па ње на сна гу

Спо ра зум ће сту пи ти на сна гу на кон по твр ђи ва ња од стра не 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је и с тим у ве зи од го ва ра ју ће 
пи са не по твр де ко ју БСЕ при ми од Зај мо прим ца. 

Члан 16. Ори ги на ли Спо ра зу ма

Спо ра зум је са чи њен на ен гле ском је зи ку у два (2) ори ги нал
на при мер ка јед на ке ва жно сти. Сва ка стра на у Спо ра зу му за др жа
ва по је дан ори ги нал ни при ме рак. 

Бе о град, да на 25. ју на 2015. го ди не
За Републику Србију 
………………………………………..
Име др Ду шан Ву јо вић, с.р.
Звање Министар финансија

Па риз, да на 15. ју на 2015. го ди не
За Бан ку за раз вој Са ве та Евро пе
………………………………………..
Mi ko laj Dow gi e le wicz, s.r.
Вицегувернер
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ЛИ СТА ДО ДА ТА КА

ДО ДА ТАК 1 ОПИС ПРО ЈЕК ТА
ДО ДА ТАК 2 ПРА ТЕ ЋЕ ПИ СМО (ОБРАЗ ЦИ):
– До да так 2 а: Пра те ће пи смо за за јам у еври ма са фик сном ка мат ном сто пом
– До да так 2 б: Пра те ће пи смо за за јам у еври ма са ва ри ја бил ном ка мат ном  сто пом
ДО ДА ТАК 3 ИЗ ВЕ ШТА ЈИ О ПРА ЋЕ ЊУ (ОБРА СЦИ):
– На ра тив ни из ве штај о пра ће њу
– Та бе ла 1: Тро шко ви/из во ри фи нан си ра ња
– Та бе ла 2: Го ди шњи план на бав ке
– Та бе ла 3: Ли ста до де ље них уго во ра
– Та бе ла 4: Ко ри шће ње зај ма
– Та бе ла 5: Фи нан сиј ски из во ри
– Та бе ла 6: Пре глед при мље них сред ста ва
ДО ДА ТАК 4 ТЕХ НИЧ КИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПРО ЈЕК ТА
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Страна 28 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.



3. октобар 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 18 – Страна 29 



Страна 30 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.
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Страна 32 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.
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Страна 34 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.
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Страна 36 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.



3. октобар 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 18 – Страна 37 



Страна 38 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.
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Страна 40 – Број 18 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 3. октобар 2015.
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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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М И Н И С ТА Р С Т ВА
102

AGRE E MENT  
bet we en the Euro pean Union and the Re pu blic of Ser bia 

on the par ti ci pa tion of the Re pu blic of Ser bia in the Euro
pean Union Pro gram me for Em ployment and So cial In no va tion 

(”EaSI”) 

THE EURO PEAN COM MIS SION, he re i naf ter re fer red to as 
”the Com mis sion”, on be half of the Euro pean Union 

on the one part, and
THE GO VERN MENT OF THE RE PU BLIC OF SER BIA, 

he re i naf ter re fer red to as the Re pu blic of Ser bia,
on the ot her part,
Whe re as: 
(1) Ar tic le 132 of the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment 

bet we en the Euro pean Com mu ni ti es and the ir Mem ber Sta tes, of the 
one part, and Ser bia,1 of the ot her part, sti pu la tes that the Fra me work 
Agre e ment bet we en the Euro pean Com mu nity and Ser bia and Mon te
ne gro on the ge ne ral prin ci ples for the par ti ci pa tion of the Re pu blic of 
Ser bia in Com mu nity pro gram mes2 sig ned on 22 No vem ber 2004 esta
blis hes the ge ne ral prin ci ples for the par ti ci pa tion of Ser bia in Union 
pro gram mes le a ving the Com mis sion and the com pe tent aut ho ri ti es of 
the Re pu blic of Ser bia to de ter mi ne the spe ci fic terms and con di ti ons, 
in clu ding the fi nan cial con tri bu tion, with re gard to such par ti ci pa tion in 
each par ti cu lar pro gram me.

(2) the Euro pean Union Pro gram me for Em ployment and So cial 
In no va tion (”EaSI”) was esta blis hed by Re gu la tion (EU) No 1296/2013 
of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 11 De cem ber 20133

HA VE AGREED AS FOL LOWS:

Ar tic le 1 
Pro gram me

The Re pu blic of Ser bia shall par ti ci pa te in the Euro pean Union 
Pro gram me for Em ployment and So cial In no va tion (”EaSI”) (he re i
naf ter cal led ”the Pro gram me”), in ac cor dan ce with the con di ti ons laid 
down in the Fra me work Agre e ment bet we en the Euro pean Com mu nity 
and the Re pu blic of Ser bia on the ge ne ral prin ci ples for the par ti ci pa
tion of the Re pu blic of Ser bia in EU pro gram mes.

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

in the Pro gram me

1. The Re pu blic of Ser bia shall par ti ci pa te in the Pro gram me in 
con for mity with the ob jec ti ves, cri te ria, pro ce du res and de a dli nes as de
fi ned in Re gu la tion (EU) No 1296/2013 of the Euro pean Par li a ment and 
of the Co un cil, and ac cor ding to the Ar tic les 16 and 27 of the Re gu la tion.

2. Not withstan ding pa ra graph 1, the Re pu blic of Ser bia shall not par
ti ci pa te in ac ti vi ti es of the Pro gram me if the re are li mi ta ti ons due to le gal or 
re gu la tory con stra ints, or due to the ir su bject mat ter, as shall be ap pro ved 
by the Com mit tee un der Ar tic le 36 of the Re gu la tion (EU) No 1296/2013.

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

4. To par ti ci pa te in the Pro gram me, the Re pu blic of Ser bia shall 
pay every year a fi nan cial con tri bu tion to the Ge ne ral Bud get of the 
Euro pean Union in ac cor dan ce with Ar tic le 3 be low. The fi nan cial con
tri bu tion of the Re pu blic of Ser bia in re spect of its par ti ci pa tion and 
im ple men ta tion of the Pro gram me shall be ad ded to the amo unt ear
mar ked each year in the Ge ne ral Bud get of the Euro pean Union for 
com mit ment ap pro pri a ti ons to me et the fi nan cial obli ga ti ons ari sing 
out of dif fe rent forms of me a su res ne ces sary for the exe cu ti on, ma na
ge ment and ope ra tion of the Pro gram me.
––––––––––––––
1 OJ L 278, 18.10.2013, p. 14
2 OJ L 192, 22.7.2005, p.28
3 OJ L 347, 20.12.2013, p. 238

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

Ar tic le 3 
Fi nan cial con tri bu tion

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

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

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

In ac cor dan ce with Re gu la ti ons (EU, Eura tom) No 966/2012 of 
25 Oc to ber 2012 and (EU) No 1268/2012 of 29 Oc to ber 2012 and with 
the ot her ru les re fer red to in this Agre e ment, the con tracts con clu ded 
with be ne fi ci a ri es of the pro gram mes esta blis hed in the Re pu blic of 
Ser bia shall pro vi de for fi nan cial or ot her audits, on the ba sis of do
cu ments and on the spot, to be con duc ted at any ti me by Com mis sion 
agents or by ot her per sons man da ted by the Com mis sion.

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

Ar tic le 5 
Fi nal pro vi si ons

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

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

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

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

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

Do ne at Bel gra de  
on Ju ne 5th, 2015
For the Go vern ment  
of the Re pu blic of Ser bia
Alek san dar Vu lin 
Mi ni ster of La bo ur, Em ployment,
Ve te rans and So cial Af fa irs

Do ne at Bru sell  
on July 22nd 2015.
For the Com mis sion,  
on be half of the Euro pean Union
Ma ri an ne Thyssen
Mem ber of the Com mis sion
for Em ployment, So cial Af fa irs, 
Skills and La bo ur Mo bi lity

An nex I 
Ru les go ver ning the fi nan cial con tri bu tion of the Re pu blic  
of Ser bia to Euro pean Union Pro gram me for Em ployment  

and So cial In no va tion (”EaSI”)

1. The fi nan cial con tri bu tion to be paid by the Re pu blic of  Ser bia 
to the Ge ne ral Bud get of the Euro pean Union to par ti ci pa te in the Pro
gram me shall be the fol lo wing:

EUR 200.000 per year for the years 20152020,
Whe re 2015 is the first year of pos si ble ac tual par ti ci pa tion in 

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

2. Tra vel costs and sub si sten ce costs in cur red by re pre sen ta ti ves 
and ex perts of the Re pu blic of Ser bia for the pur po ses of ta king part as 
ob ser vers in the work of the com mit tee re fer red to in Ar tic le 36 of the 
Re gu la tion (EU) No 1296/2013 or ot her me e tings re la ted to the im ple
men ta tion of the Pro gram me shall be re im bur sed by the Com mis sion 
on the sa me ba sis as and in ac cor dan ce with the pro ce du res cur rently in 
for ce for re pre sen ta ti ves of the Mem ber Sta tes of the Euro pean Union.

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

4. When this Agre e ment en ters in to for ce and at the be gin ning of 
each sub se qu ent bud ge tary year, the Com mis sion shall send to the Re
pu blic of Ser bia a call for funds cor re spon ding to its con tri bu tion of the 
costs co ve red by this Agre e ment.

5. That con tri bu tion shall be paid in euro to a euro de no mi na ted 
bank ac co unt of the Com mis sion.

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

7. The Re pu blic of Ser bia will ta ke all ne ces sary me a su res, as ap
pro pri a te, to en su re that go ods and ser vi ce, pur cha sed in the Re pu blic 
of Ser bia or im por ted in to the Re pu blic of Ser bia, which are par ti ally 
or en ti rely fi nan ced to the grant agre e ments and/or con tracts con clu ded 
for the re a li sa tion of the ac ti vi ti es un der this Agre e ment, are exemp ted 
from cu stom du ti es, im port du ti es and ot her fi scal char ges, in clu ding 
the VAT, that are ap pli ca ble in the Re pu blic of Ser bia.

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

I.ControlsandantifraudmeasuresbytheUnion

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

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

3. Wit hin the fra me work of this Agre e ment, the Euro pean An
tiFraud Of fi ce (OLAF) shall be aut ho ri sed to ca rry out onthespot 
checks and in spec ti ons on ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia, in ac
cor dan ce with the pro ce du ral pro vi si ons of Re gu la tion (EU, Eura tom) 
No 883/2013 of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 11 

Sep tem ber 2013 and Re gu la tion (Eura tom, EC) 2185/69 of 11 No vem
ber 1996.

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

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

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

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

II.Informationandconsultation

1. For the pur po ses of pro per im ple men ta tion of this An nex, the 
com pe tent aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia and EU aut ho ri ti es 
shall re gu larly ex chan ge in for ma tion and, at the re qu est of one of the 
Par ti es, shall con duct con sul ta ti ons.

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

III.Administrativemeasuresandpenalties

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

IV.Recovery

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

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

V.Directcommunication

The Com mis sion shall com mu ni ca te di rectly with the par ti ci pants 
and con trac tors in the Euro pean Union Pro gram me for Em ployment 
and So cial In no va tion esta blis hed in the Re pu blic of Ser bia. They may 
sub mit di rectly to the Com mis sion all re le vant in for ma tion and do cu
men ta tion which they are re qu i red to sub mit on the ba sis of the in stru
ments re fer red to in this Agre e ment and of the con tracts and grant agre
e ments con clu ded to im ple ment them.
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СПО РА ЗУМ  
Из ме ђу Европ ске уни је и Ре пу бли ке Ср би је о уче шћу  

Ре пу бли ке Ср би је у Про гра му Европ ске уни је  
за за по шља ва ње и со ци јал не ино ва ци је 

Европ ска ко ми си ја, у да љем тек сту „Ко ми си ја”, у име Европ
ске уни је са јед не стра не, и 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је, у да љем тек сту „Ре пу бли ка Ср би ја”, 
са дру ге стра не,
С об зи ром на то да:
(1) У чла ну 132. 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 Ср би је и Цр не Го ре,1 са дру ге стра не, пре ци зи ра но је да 
се Оквир ним спо ра зу мом из ме ђу Европ ске за јед ни це и Ср би је и 
Цр не Го ре о оп штим на че ли ма за уче шће Ср би је и Цр не Го ре у 
про гра ми ма2 ко ји је пот пи сан 21. но вем бра 2004. го ди не, утвр ђу ју 
оп шта на че ла за уче шће Ср би је и Цр не Го ре у про гра ми ма Уни је 
при че му се Ко ми си ји и над ле жним ор га ни ма Ср би је и Цр не Го ре 
пре пу шта да утвр де усло ве, укљу чу ју ћи фи нан сиј ски до при нос, у 
по гле ду уче шћа у сва ком по себ ном про гра му.

(2) Про грам Европ ске уни је за за по шља ва ње и со ци јал не 
ино ва ци је („EaSI”) осно ван је Уред бом ЕУ број 1296/2013 Европ
ског пар ла мен та и Са ве та од 11. де цем бра 20133.

СПО РА ЗУ МЕ ЛЕ СУ СЕ О СЛЕ ДЕ ЋЕМ:

Члан 1. 
Про грам

Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у Про гра му Европ ске уни је за за
по шља ва ње и со ци јал не ино ва ци је („EaSI”) у да љем тек сту „Про
грам”, у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним у Оквир ном спо ра зу му из
ме ђу Европ ске за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре о оп штим на че ли ма 
за уче шће Ср би је и Цр не Го ре у про гра ми ма ЕУ. 

Члан 2. 
Усло ви у по гле ду уче шћа у Про гра му

1. Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у Про гра му у скла ду са ци ље
ви ма, кри те ри ју ми ма, по ступ ци ма и ро ко ви ма ко ји су утвр ђе ни 
у Уред би ЕУ број 1296/2013 Европ ског пар ла мен та и Са ве та, и у 
скла ду са чла но ви ма 16. и 27. Уред бе.

2. И по ред ста ва 1, Ре пу бли ка Ср би ја не уче ству је у ак тив но
сти ма Про гра ма ако по сто је прав на или ре гу ла тор на огра ни че ња, 
или због при ро де ма те ри је, ка ко одо бра ва Ко ми тет у скла ду са чла
ном 36. Уред бе ЕУ број 1296/2013.

3. Усло ви ко ји се при ме њу ју на под но ше ње, про це ну и из бор 
при ја ва ко је под не су  ин сти ту ци је, ор га ни за ци је и по је дин ци из 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји ис пу ња ва ју усло ве за уче шће исти су као и 
они ко ји се при ме њу ју на ин сти ту ци је, ор га ни за ци је и по је дин це 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је.

4. Да би уче ство ва ла у Про гра му, Ре пу бли ка Ср би ја упла ћу је 
сва ке го ди не фи нан сиј ски до при нос у Оп шти бу џет Европ ске уни
је у скла ду са чла ном 3. у на став ку. Фи нан сиј ски до при нос  Ре пу
бли ке Ср би је у по гле ду уче шћа и ре а ли за ци је про гра ма до да ју се 
на из нос ко ји се сва ке го ди не опре де љу је у Оп штем бу џе ту Европ
ске уни је за оба ве за на сред ства ра ди ис пу ње ња фи нан сиј ских оба
ве за ко је про ис ти чу из раз ли чи тих ви до ва ме ра нео п ход них за из
вр ше ње, во ђе ње и функ ци о ни са ње про гра ма. 

5. Је дан од зва нич них је зи ка ЕУ упо тре бља ва се у по ступ ци
ма у ве зи са зах те ви ма, уго во ри ма и из ве шта ји ма, као и за дру ге 
ад ми ни стра тив не аспек те Про гра ма. 

Члан 3. 
Фи нан сиј ски до при нос

Пра ви ла ко ји ма се уре ђу је фи нан сиј ски до при нос Ср би је 
утвр ђе на су у Анек су I.
––––––––––––––
1 Сл. лист Л 278, 18.10.2013, стр. 14
2 Сл. лист Л 192, 22.7.2005, стр. 28
3 Сл. лист Л 347, 20.12.2013, стр. 238

Члан 4. 
Из ве шта ва ње и ева лу а ци ја

Не до во де ћи у пи та ње оба ве зе Ко ми си је и Европ ског ре ви
зор ског су да у ве зи са пра ће њем и ева лу а ци јом Про гра ма, уче шће 
Ре пу бли ке Ср би је у Про гра му се не пре кид но пра ти на парт нер ској 
осно ви у че му уче ству ју Ко ми си ја и Ре пу бли ка Ср би ја. Ре пу бли ка 
Ср би ја под но си ре ле вант не из ве шта је Ко ми си ји и узи ма уче шће у 
дру гим спе ци фич ним ак тив но сти ма ко је ЕУ пред ви ди у том кон
тек сту. 

У скла ду са Уред ба ма (ЕУ, Евра том) број 966/2012 од 25. ок
то бра 2012. и (ЕУ) број 1268/2012 од 29. ок то бра 2012. и са дру гим 
пра ви ли ма ко ја се по ми њу у овом Спо ра зу му, уго во ри за кљу че ни 
са ко ри сни ци ма про гра ма осно ва ним у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра
ју да пред ви де фи нан сиј ске и дру ге ре ви зи је, на осно ву до ку мен
та ци је и на ли цу ме ста, ко је у сва ком тре нут ку мо гу да спро ве ду 
пред став ни ци Ко ми си је или дру га ли ца ко је од ре ди Ко ми си ја.

Пред став ни ци Ко ми си је и дру га ли ца ко је од ре ди Ко ми си ја 
мо ра ју има ти од го ва ра ју ћи при ступ до ку мен та ци ји и свим ин фор
ма ци ја ма нео п ход ним за спро во ђе ње та квих ре ви зи ја, укљу чу ју ћи 
и у елек трон ској фор ми. Ово пра во при сту па се мо ра екс пли цит но 
на ве сти у уго во ри ма за кљу че ним ра ди при ме не ин стру ме на та ко ји 
се по ми њу у Спо ра зу му. Европ ски ре ви зор ски суд има иста пра ва 
као и Ко ми си ја.

Члан 5. 
За вр шне одредбe

Овај спо ра зум ва жи у пе ри о ду у ко јем тра је Про грам. Ипак, у 
слу ча ју да Европ ска уни ја од лу чи да про ду жи тра ја ње без знат не 
про ме не јед ног или ви ше Про гра ма, овај спо ра зум би се сход но то
ме и ауто мат ски про ду жио ако га ни ти јед на Спо ра зум на стра на не 
от ка же у ро ку од ме сец да на од од лу ке о про ду жет ку.

Про јек ти и ак тив но сти у то ку у тре нут ку рас ки да се на ста
вља ју до њи хо вог ис пу ње ња у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним у 
овом спо ра зу му, као и уго вор них аран жма на ко ји се при ме њу ју на  
про јек те и ак тив но сти и од ред ба ма Анек са II. 

Анек си су са став ни део овог спо ра зу ма.
Овај спо ра зум мо же да се из ме ни са мо у пи са ној фор ми за јед

нич ком са гла сно шћу стра на.
Овај спо ра зум сту па на сна гу на дан ка да Ре пу бли ка Ср би ја 

оба ве сти Ко ми си ју да су ње ни уну тра шњи за кон ски зах те ви у по
гле ду сту па ња овог спо ра зу ма на сна гу ис пу ње ни.

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

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Алек сан дар Ву лин
Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
Бо рач ка и со ци јал на пи та ња

Са чи ње но у Бри се лу,  
22. ју ла 2015. го ди не
За Ко ми си ју 
у име Европ ске уни је
Ма ри јан Ти сен
Члан Ко ми си је 
за за по шља ва ње, со ци јал на 
пи та ња, ве шти не и кре та ње 
рад ни ка

Анекс I. 
Пра ви ла ко ји ма се уре ђу је фи нан сиј ски до при нос Ре пу бли ке 

Ср би је у Про гра му Европ ске уни је за за по шља ва ње  
и со ци јал не ино ва ци је 

1. Фи нан сиј ски до при нос ко ји Ср би ја тре ба да упла ти у Оп
шти бу џет Европ ске уни је ра ди уче шћа у Про гра му из но си 200.000 
евра по го ди ни за го ди не 2015–2020. при че му је 2015. пр ва го ди на 
мо гу ћег ствар ног уче шћа у Про гра му.

До при нос Ре пу бли ке Ср би је сно се се тро шко ви у по гле ду 
при пре ме, оправ да но сти, раз во ја и из во ђе ња про је ка та од за јед
нич ког ин те ре са, као и за раз вој и спро во ђе ње хо ри зон тал них ме ра 
на на чин пред ви ђен Про гра мом.

2. Пут ни тро шко ви и тро шко ви жи во та ко је на пра ве пред
став ни ци и екс пер ти  Ре пу бли ке Ср би је у свр ху уче шћа као по сма
тра чи у ра ду од бо ра ко ји се по ми ње у чла ну 36. Уред бе ЕУ број 
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1296/2013 или дру гих са ста на ка у ве зи са ре а ли за ци јом Про гра ма 
ре фун ди ра Европ ска ко ми си ја по ис тој осно ви као за пред став ни ке 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, и у скла ду са по ступ ком ко ји је 
тре нут но на сна зи за њих.

3. Фи нан сиј ска уред ба ко ја се при ме њу је на Оп шти бу џет 
Европ ске уни је при ме њу је се на рас по ла га ње до при но сом Ре пу
бли ке Ср би је.

4. Ка да овај спо ра зум сту пи на сна гу и на по чет ку сва ке на
ред не бу џет ске го ди не, Европ ска ко ми си ја Ре пу бли ци Ср би ји упу
ћу је по зив за упла ћи ва ње сред ста ва ко ји од го ва ра ју ње ном до при
но су у тро шко ви ма са гла сно овом спо ра зу му.

5. До при нос се упла ћу је у eврима на ра чун  Европ ска ко ми си
је отво рен у бан ци де но ми но ван у евре.

6. Ре пу бли ка Ср би ја упла ћу је свој до при нос у го ди шњим тро
шко ви ма у скла ду са по зи вом за упла ту сред ста ва нај ка сни је три 
ме се ца од да ту ма по зи ва. Сва ко ка шње ње са упла том до при но са 
да је по вод да Ре пу бли ка Ср би ја пла ти ка ма ту за доц њу на не из
ми рен из нос од да ту ма до спе ћа. За ка мат ну сто пу узи ма се сто па 
ко ју Европ ска цен трал на бан ка на пла ћу је на глав не опе ра ци је ре
фи нан си ра ња, ка ко се об ја вљу је у се ри ји Ц Слу жбе ног гла сни ка 
Европ ске уни је, на сна зи од пр вог ка лен дар ског да на у ме се цу у 
ко ји па да рок, уве ћан за 3.5 про цент них по е на. Ако је ка шње ње 
упла те до при но са та кве при ро де да зна чај но угро жа ва спро во ђе
ње про гра ма и ње го во ру ко во ђе ње, у од су ству упла те у тра ја њу од 
20 рад них да на по што Европ ска ко ми си ја зва нич но упу ти опо ме ну 
Ре пу бли ци Ср би ји, уче шће Ре пу бли ке Ср би је у про гра му ће се за 
ре ле вант ну го ди ну су спен до ва ти.

7. Ре пу бли ка Ср би ја ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре, по 
по тре би, да обез бе ди да се ро ба и услу ге, ку пље ни у Ре пу бли ци 
Ср би ји или уве зе ни у Ре пу бли ку Ср би ју, ко ји су де ли мич но или у 
це ло сти фи нан си ра ни у ци љу спо ра зу ма, од но сно уго во ра о бес
по врат ној по мо ћи ра ди ре а ли за ци је ак тив но сти пре ма овом спо
ра зу му, из у зму од на пла те ца ри на, уво зних да жби на и дру гих фи
скал них на ме та, укљу чу ју ћи ПДВ, ко ји се при ме њу ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Анекс II. 
Фи нан сиј ска кон тро ла, на пла та и ме ре за шти те  

од про тив прав них рад њи

I.Контролеимерезаштитеодпротивправнихрадњи
којепримењујеУнија

1. У скла ду са фи нан сиј ским про пи си ма ко ји се при ме њу ју на 
ге не рал ни бу џет Европ ске уни је, и са дру гим пра ви ли ма ко ја се по
ми њу у овом спо ра зу му, уго во ри ма и спо ра зу ми ма о бес по врат ној 
по мо ћи ко ји се за кљу че са ко ри сни ци ма про гра ма за кљу че ним у 
Ре пу бли ци Ср би ји мо же да се пред ви ди се фи нан сиј ске и дру ге ре
ви зи је мо гу спро ве сти у би ло ком тре нут ку у то ку из вр ше ња уго
во ра или спо ра зу ма о до де ли бес по врат не по мо ћи и за пе ри од од 5 
го ди на, по чев ши од да ту ма пла ћа ња пре о ста лог из но са.

2. Пред став ни ци Европ ска ко ми си је и дру га ли ца ко је од ре
ди Европ ска ко ми си ја мо ра ју има ти од го ва ра ју ћи при ступ про сто
ри ја ма из во ђа ча и њи хо вих по ди зво ђа ча, ло ка ци ја ма, ра до ви ма и 
до ку мен та ци ји и свим ин фор ма ци ја ма нео п ход ним за спро во ђе ње 
фи нан сиј ских ре ви зи ја, укљу чу ју ћи у елек трон ској фор ми. Ово 
пра во при сту па се мо ра екс пли цит но на ве сти у уго во ри ма и спо ра
зу ми ма о до де ли бес по врат не по мо ћи ко ји се за кљу чу ју ра ди при
ме не ин стру ме на та ко ји се по ми њу у овом спо ра зу му. Европ ски ре
ви зор ски суд има иста пра ва као и Ко ми си ја. 

3. У окви ру овог спо ра зу ма, Европ ски би ро за бор бу про тив 
пре ва ра (ОЛАФ) овла шћен је да вр ши про ве ре на ли цу ме ста и ин
спек циј ске пре гле де на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са 
про це сним од ред ба ма Уред бе (ЕУ, Евро а том) број 883/2013 Европ
ског пар ла мен та и Са ве та од 11. сеп тем бра 2013. и Уред бе (Евро а
том, ЕЗ) 2185/69 од 11. но вем бра 1996.

Про ве ре и ин спек циј ски пре гле ди се мо ра ју при пре ми ти и из
вр ши ти у бли ској са рад њи са над ле жним ор га ни ма Ре пу бли ке Ср
би је ко је су име но ва ли ор га ни Ре пу бли ке Ср би је, ко ји се мо ра ју 
бла го вре ме но оба ве сти ти о пред ме ту, свр хи и прав ној осно ви про
ве ра и ин спек циј ских пре гле да, да би мо гли да пру же сву по треб ну 
по моћ. 

Ако за ин те ре со ва ни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је та ко же ле, про
ве ре на ли цу ме ста и ин спек циј ски пре гле ди мо гу да се из ве ду за
јед но са њи ма.

Ка да се уче сни ци у про гра му опи ру про ве ри и на ли цу ме ста 
и ин спек циј ском пре гле ду, ор га ни Ре пу бли ке Ср би је су, по сту па
ју ћи у скла ду са до ма ћим про пи си ма, оба ве зни да ин спек то ри ма 
Ко ми си је/ОЛАФа да ју по моћ ко ја им је по треб на да би мо гли да 
из вр ше сво ју ду жност у оба вља њу про ве ра на ли цу ме ста и ин
спек циј ског пре гле да.  

Ко ми си ја/ОЛАФ је оба ве зан да што пре ор га ни ма Ре пу бли ке 
Ср би је под не се из ве штај о свим чи ње ни ца ма и сум ња ма у по гле ду 
не пра вил но сти ко је су при ме ти ли у то ку про ве ре на ли цу ме ста и 
ин спек циј ског пре гле да. У сва ком слу ча ју Ко ми си ја/ОЛАФ је ду
жан да оба ве сти го ре по ме нут ор ган о ре зул та ту тих про ве ра и ин
спек циј ских пре гле да. 

II.Информисањеиконсултовање

1. Ра ди нео ме та ног из вр ше ња овог Анек са, над ле жни ор га ни 
Ре пу бли ке Ср би је и ор га ни ЕУ су ду жни да ре дов но раз ме њу ју ин
фор ма ци је и, на зах тев јед не од Стра на, одр же кон сул та ци је.

2. Над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је су ду жни да оба ве сте 
Ко ми си ју без од ла га ња о свим чи ње ни ца ма или сум ња ма ко је се 
при ме ти ли у по гле ду не пра вил но сти у ве зи са за кљу чи ва њем и из
вр ше њем уго во ра или спо ра зу ма о бес по врат ној по мо ћи за кљу че
ним ра ди при ме не ин стру ме на та ко ји се по ми њу у овом спо ра зу му.

III.Административнемереисанкције

Не до во де ћи у пи та ње при ме ну кри вич ног пра ва Ре пу бли ке 
Ср би је, Ко ми си ја мо же да из рек не ад ми ни стра тив не ме ре и санк
ци је у скла ду са фи нан сиј ским про пи си ма ко ји се при ме њу ју на 
оп шти бу џет Европ ске уни је.

IV.Наплата

Од лу ка ко ју до не се Ко ми си ја ко ја се ти че пред ме та овог спо
ра зу ма ко јом се из ри че нов ча на оба ве за ли ци ма ко ја ни су др жа ве 
из вр ша ва се у Ре пу бли ци Ср би ји. Из вр ша ва ње од лу ке се од ви ја по 
пра ви ли ма гра ђан ског по ступ ка на сна зи у др жа ви на те ри то ри ји 
на ко јој се из вр ша ва. На лог за из вр ше ње се до да је од лу ци, без дру
гих фор мал но сти осим по твр де ве ро до стој но сти од лу ке, ко ју вр ши 
на ци о нал ни ор ган ко јег мо ра да од ре ди Вла да Ср би је за те свр хе, 
и о ко јем се Ко ми си ја мо ра оба ве сти ти. Ка да се ове фор мал но сти 
из вр ше на зах тев Ко ми си је, ова по след ња мо же да из вр ши од лу
ку у скла ду са до ма ћим пра вом, из но се ћи пред мет ди рект но пред 
над ле жни ор ган. За ко ни тост од лу ке Ко ми си је пред мет је кон тро ле 
Су да прав де Европ ске уни је.

Пре су де ко је до не се Суд прав де Европ ске уни је у скла ду са 
кла у зу лом о ар би тра жи у уго во ру ко ја се ти че пред ме та овог спо
ра зу ма из вр ша ва ју се по истим усло ви ма.

V.Директнакомуникација

Ко ми си ја ди рект но ко му ни ци ра са уче сни ци ма и из во ђа чи ма 
у Про гра му Европ ске уни је за за по шља ва ње и со ци јал не ино ва
ци је. Они мо гу ди рект но да под но се Ко ми си ји све ре ле вант не ин
фор ма ци је и до ку мен та ци ју ко ју су оба ве зни да под не су на осно ву 
ин стру ме на та ко ји се по ми њу у овом спо ра зу му и уго во ра и спо
ра зу ма о бес по врат ној по мо ћи за кљу че ним ра ди њи хо ве при ме не.
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AD DEN DUM NO. 2 

to the Agre e ment bet we en 
the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia 

and 
the Nor we gi an Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs  

con cer ning bi la te ral Pro gram me

Ha ving ta ken in to ac co unt that:
(a) the Nor we gi an Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs (he re i naf ter MFA) has sup por ted pro jects in the Re pu blic of Ser bia sin ce the sig ning of the Jo

int Sta te ment on De ve lop ment Co o pe ra tion in Oc to ber 2000,
(b) the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia thro ugh the Ser bian Euro pean In te gra tion Of fi ce (he re i naf ter SE IO) and MFA ha ve ex pres sed 

the ir com mit ment to con ti nued co o pe ra tion,
(c) the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and MFA sig ned the Agre e ment con cer ning the bi la te ral Pro gram me (he re i naf ter Agre e ment) 

on No vem ber 18, 2013,
The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia, re pre sen ted by SE IO, and MFA (he re i naf ter the Par ti es) agreed on the fol lo wing:

Ar tic le 1

In ac cor dan ce with Ar tic le 1, Pa ra graph 5 of the Agre e ment, this Ad den dum de fi nes the first pro ject wit hin the list of pro jects to be fi nan ced 
wit hin the bi la te ral Pro gram me for 2015. 

Ar tic le 2
List of pro jects to be fi nan ced wit hin the bi la te ral Pro gram me for 2015

Pro ject  
num ber Be ne fi ci ary Pro ject ti tle

Bud get for the 1st 

year of pro ject 
im ple men ta tion 
– MFA fi nan cial 

sup port*

Bud get for the 2nd 
year of pro ject 
im ple men ta tion 
– MFA financial 

support*

Bud get for the 3rd 
year of pro ject 
im ple men ta tion 
– MFA financial 

support*

Na ti o nal cofi
nan cing amo unt 
for the 1st year 

of pro ject im ple
men ta tion*

Na ti o nal cofi
nan cing amo unt 
for the 2nd year 

of pro ject im ple
men ta tion*

POV012015

 Com mis si o ner for In for
ma tion of Pu blic Im por
tan ce and Per so nal Da ta 

Pro tec tion

 Ca pa city bu il ding of the 
Com mis si o ner for In for ma

tion of Pu blic Im por tan ce and 
Per so nal Da ta Pro tec tion to 
ef fec ti vely and ade qu a tely 
per form its le gal du ti es and 
en su re the exer ci se of the 
right of ac cess to in for ma
tion and the right to da ta 

pro tec tion in ac cor dan ce with 
Euro pean stan dards

1.278.184,43 NOK
(17.764.334,94 RSD)

1.744.051,46 NOK
(24.239.001,60 RSD) 

296.482,15 NOK
(4.120.538.46 RSD)

163.691,44 NOK
(2.275.000 RSD)

337.276,32 NOK
(4.687.500 RSD)

TO TAL: 1.278.184,43 NOK
(17.764.334,94 RSD)

1.744.051,46 NOK
(24.239.001,60 RSD) 

296.482,15 NOK
(4.120.538.46 RSD)

163.691,44 NOK
(2.275.000 RSD)

337.276,32 NOK
(4.687.500 RSD)

* ex chan ge ra te used – the mid dle ex chan ge ra te of the Na ti o nal Bank of Ser bia on 02. April 2015 (1 NOK = 13,8981 RSD)

Ar tic le 3

1. The Ad den dum shall en ter in to for ce on the da te of its sig na tu re, and shall re main in for ce un til the Par ti es ha ve ful fil led all obli ga ti ons ari
sing from it. Whet her the obli ga ti ons ha ve been ful fil led shall be de ter mi ned in con sul ta ti ons bet we en the Par ti es. 

2. Upon en try in to for ce, this Ad den dum shall be co me an in te gral part of the Agre e ment.
3. The Ad den dum is sig ned in fo ur co pi es in Belgrade, 3. august 2015, two in Ser bian and two in En glish lan gu a ge. In the event of in con si

sten ci es bet we en the Ser bian and the En glish lan gu a ge ver sion, the En glish lan gu a ge ver sion will pre vail.

On be half of the Go vern ment 
of the Re pu blic of Ser bia
Ja dran ka Jok si mo vić,
Mi ni ster wit ho ut port fo lio re spon si ble 
for Euro pean in te gra tion

 On be half of the Nor we gi an Mi ni stry 
of Fo re ign Af fa irs 
Håkon Blan ken borg,
Di rec tor
Sec tion for So uth East Euro pe
Nor we gi an Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs

ПРИ ЛОГ БР. 2 
Спо ра зу ма из ме ђу  

Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и 

Ми ни стар ства спољ них по сло ва Кра ље ви не Нор ве шке  
ко ји се од но си на  

Би ла те рал ни про грам

Има ју ћи у ви ду:
(а) Да Ми ни стар ство спољ них по сло ва Кра ље ви не Нор ве шке (у да љем тек сту: МСП) по др жа ва про гра ме у Ре пу бли ци Ср би ји од 

пот пи си ва ња За јед нич ке из ја ве о раз вој ној са рад њи у ок то бру 2000. го ди не,
(б) Да су Вла да Ре пу бли ке Ср би је, кроз Кан це ла ри ју за европ ске ин те гра ци је Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: КЕИ) и МСП из ра

зи ли сво ју по све ће ност кон ти ну и ра ној са рад њи,
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(в) Да је 18. но вем бра 2013. го ди не за кљу чен Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства спољ них по сло ва Кра ље ви
не Нор ве шке ко ји се од но си на Би ла те рал ни про грам (у да љем тек сту: Спо ра зум),

Вла да Ре пу бли ке Ср би је ко ју пред ста вља КЕИ и МСП (у да љем тек сту: Уго вор не стра не) су до го во ри ле сле де ће:

Члан 1.

У скла ду са чла ном 1. став 5. Спо ра зу ма, овим при ло гом се де фи ни ше пр ви про је кат из ли сте про је ка та ко ји ће би ти фи нан си ра ни у 
окви ру Би ла те рал ног про гра ма за 2015. го ди ну. 

Члан 2.
Ли ста про је ка та ко ји ће би ти фи нан си ра ни у окви ру Би ла те рал ног про гра ма за 2015. го ди ну

Озна ка про
јек та

Ко ри сник про
јек та На зив про јек та

Бу џет за 1. го ди ну 
спро во ђе ња про јек
та – фи нан си ра ње 
од стра не МСП*

Бу џет за 2. го ди ну 
спро во ђе ња про јек
та – фи нан си ра ње 
од стра не МСП*

Бу џет за 3. го ди ну 
спро во ђе ња про
јек та – фи нан си
ра ње од стра не 

МСП*

Из нос на ци о
нал ног су фи

нан си ра ња за 1. 
го ди ну спро во
ђе ња про јек та*

Из нос на ци о нал
ног су фи нан си

ра ња за 2. го ди ну 
спро во ђе ња 
про јек та*

ПОВ012015

По ве ре ник за 
ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја и 

за шти ту по да та ка 
о лич но сти

 Из град ња ка па ци те та По
ве ре ни ка за ин фор ма ци је 

од јав ног зна ча ја и за шти ту 
по да та ка о лич но сти за 

ефек тив но и аде кват но из вр
ша ва ње ње го вих за кон ских 
овла шће ња и обез бе ђи ва ње 

оства ри ва ња пра ва на сло бо
дан при ступ ин фор ма ци ја ма 
и пра ва на за шти ту по да та ка 
у скла ду са европ ским стан

дар ди ма

1.278.184,43 НОК
(17.764.334,94 РСД)

1.744.051,46 НОК
(24.239.001,60 РСД) 

296.482,15 НОК
(4.120.538.46 РСД)

163.691,44 НОК
(2.275.000 РСД)

337.276,32 НОК
(4.687.500 РСД)

Укуп но: 1.278.184,43 НОК
(17.764.334,94 РСД)

1.744.051,46 НОК
(24.239.001,60 РСД) 

296.482,15 НОК
(4.120.538.46 РСД)

163.691,44 НОК
(2.275.000 РСД)

337.276,32 НОК
(4.687.500 РСД)

* за об ра чун је ко ри шћен сред њи курс На род не бан ке Ср би је на дан 2. априла 2015. (1 НОК = 13,8981 РСД)

Члан 3.

4. Овај при лог сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња и при ме њу је се до ис пу ње ња свих оба ве за Уго вор них стра на ко је из ње га про ис ти
чу. Ис пу ње ње уго вор них оба ве за са гла сно по твр ђу ју Уго вор не стра не.

5. Сту па њем на сна гу, овај при лог по ста је са став ни део Спо ра зу ма.
6. При лог је пот пи сан у че ти ри ори ги нал на при мер ка у Бе о гра ду, 3. ав гу ста 2015. го ди не, два на срп ском и два на ен гле ском је зи ку. 

У слу ча ју не сла га ња срп ске и ен гле ске вер зи је, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је

Ја дран ка Јок си мо вић, с.р.
Ми ни стар без порт фе ља 
задужен за европске интеграције

У име Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва Кра ље ви не Нор ве шке
Ха кон Блан кен борг, с.р. 
Ди рек тор
Оде ље ње за Ју го и сточ ну Евро пу 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Нор ве шке

104
На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о утвр ђи ва њу гра нич не про це ду ре за же ле знич ки гра
нич ни пре лаз Пре ше во–Та ба нов це, са чи њен 16. фе бру а ра 2015. го ди не у Ско пљу, сту пио на сна гу 11. сеп тем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 15. сеп тем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће 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 чла ни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо
вих сна га, 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 чла ни ца у Парт нер ству за 
мир о ста ту су њи хо вих сна га, са чи ње ни 19. ју на 1995. го ди не у Бри се лу и 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 чла ни ца у Парт нер ству за мир о ста ту су њи хо вих сна га, об ја вље ни у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 14 од 8. ју ла 2015. го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју 3. ок то бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 24. сеп тем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




