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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  
аманд ма на на Ста тут Свет ске ту ри стич ке ор га ни за ци је 

A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI) 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу аманд ма на на Ста тут 
Свет ске ту ри стич ке ор га ни за ци је A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) 
и A/RES/512(XVI), ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Првој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 
5. октобра 2015. године.

ПР број 118
У Бе о гра ду, 6. 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 аманд ма на на Ста тут Свет ске  
ту ри стич ке ор га ни за ци је A/RES/422(XIV),  

A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI) 

Члан 1.
По твр ђу ју се аманд ма ни A/RES/422(XIV), на Ста тут Свет ске 

ту ри стич ке ор га ни за ци је: усво јен у Се у лу, Ре пу бли ка Ко ре ја и у 
Оса ки, Ја пан, сеп тем бар 2001. го ди не, A/RES/511(XVI), усво јен у 
Да ка ру, но вем бар–де цем бар 2005. го ди не и A/RES/ 512(XVI), усво
јен у Да ка ру, но вем бар–де цем бар 2005. го ди не, у ори ги на лу на ен
гле ском је зи ку.

Члан 2.
Тек сто ви аманд ма на на Ста тут свет ске ту ри стич ке ор га ни за

ци је A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI) у ори ги
на лу на ен гле ском је зи ку и пре во ду на срп ски је зик гла се:

A/RES/422(XIV) 
XIV Ge ne ral As sembly

Se oul, Re pu blic of Ko rea / Osa ka, Ja pan, 2429 Sep tem ber 2001

The Ge ne ral As sembly,
Ha ving con si de red the re port of the Exe cu ti ve Co un cil, sub mit ted 

by its cur rent Cha ir man pur su ant to Ar tic les 19(a) and 20 of the Sta tu tes,

1. Ta kes no te with in te rest of the in for ma tion pre sen ted con cer
ning the Co un cil’s ac ti vi ti es, and in par ti cu lar the re sults of its 62nd, 
63rd, 64th, 65th and 66th or di nary ses si ons, as well as its 1st ex tra or di
nary ses sion held in Ja nu ary 2000;

2. Thanks the Co un cil for the work it has di li gently car ried out 
sin ce the last As sembly ses sion;

3. Subscri bes to the idea of the Cha ir man of the Exe cu ti ve Co un
cil to in sti tu te WTO awards;

4. Pays tri bu te to the energy, de di ca tion and wis dom dis played by 
its Cha ir man H.E. the la te Dhar ma si ri Se na nayake, Mi ni ster of To u rism 
and Ci vil Avi a tion of Sri Lan ka, in 2000, and by his suc ces sors H.E. Mr 
Lakshman Ki ri el la, Mi ni ster of To u rism and Sport of Sri Lan ka, and 
Mr Ca io Lu iz de Car val ho, Pre si dent of EM BRA TUR (Bra zil) in 2001;

5. De ci des to adopt as a so lemn tri bu te to its de ce a sed Cha ir man, 
the text of the fu ne ral ora tion de li ve red by the Sec re taryGe ne ral on 29 
July 2000 and which is at tac hed to this re so lu tion;

25 A/14/RES
Con si de ring the pro po sal to amend pa ra graph 4 of the Fi nan cing 

Ru les at tac hed to the Sta tu tes and Fi nan cial Re gu la ti ons 4(2) and 14(3) 
in or der to esta blish the euro as the Or ga ni za tion’s ac co un ting and bud
ge tary cur rency, as well as for the payment of Mem bers’ con tri bu ti ons, 
which the Co un cil ap pro ved in de ci sion 10(LXI IILXIV), 

Con si de ring that as from 2002 the bulk of WTO’s ex pen di tu re 
may be in cur red in euros in sa tis fac tory con di ti ons,

Ha ving re gard to the advan ta ges for both the Mem bers and the 
Sec re ta ri at of adop ting the euro as the Or ga ni za tion’s so le cur rency of 
ac co unt and payment,

6. De ci des to adopt by the re qu i red ma jo rity, that is to say, twothirds 
of the Full Mem bers pre sent and vo ting, the fol lo wing texts for pa ra graph 
4 of the Fi nan cing Ru les and Fi nan cial Re gu la ti ons 4(2) and 14(3):

Fi nan cing Ru les at tac hed to the Sta tu tes
“4. The bud get shall be for mu la ted in euros. The cur rency used 

for the payment of con tri bu ti ons shall be the euro or any ot her cur rency 
or com bi na tion of cur ren ci es sti pu la ted by the As sembly. This shall not 
prec lu de ac cep tan ce by the Sec re taryGe ne ral, to the ex tent aut ho ri zed 
by the As sembly, of ot her cur ren ci es in payment of Mem bers’ con tri
bu ti ons.”

Fi nan cial Re gu la ti ons
“4.2. The pro gram me bud get shall be ex pres sed in euros.” “14.3. 

The ac co unts of the Or ga ni za tion shall be drawn up in euros. The com
po si tion of the li qu id as sets shall be in di ca ted by the cur ren ci es in 
which they are held. The ac co unt bo oks shall show li qu id as sets held 
in cur ren ci es ot her than the euro. The Sec re taryGe ne ral shall in clu de 
in the sta te ments of ac co unts the in for ma tion on cur rency col lec tion 
and uti li za tion and the pa rity of cur ren ci es with the euro. Ac co unts and 
ac co un ting re cords may, ho we ver, be kept in ot her cur ren ci es when de
e med ne ces sary by the Sec re taryGe ne ral, pro vi ded that this en ta ils no 
ex tra cost to the Or ga ni za tion´s Mem bers.”

7. Al so de ci des, ex cep ti o nally, that the new pa ra graph 4 of the Fi
nan cing Ru les shall apply im me di a tely, on a pro vi si o nal ba sis, pen ding 
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its en try in to for ce in ac cor dan ce with pa ra graph 3 of Ar tic le 33 of the 
Sta tu tes.

A/RES/422(XIV) 
XIV Ге не рал на скуп шти на 

Се ул, Ре пу бли ка Ко ре ја / Оса ка, Ја пан, 24–29. сеп тем бар 2001. 
го ди не

Ге не рал на скуп шти на,
раз мо трив ши из ве штај Ге не рал ног са ве та, ко ји је ак ту ел ни 

пред се да ва ју ћи истог до ста вио у скла ду са чла но ви ма 19(a) и 20. 
Ста ту та,

1. са за ин те ре со ва но шћу при ма к зна њу из не те ин фор ма ци је 
о ак тив но сти ма Са ве та, а по себ но о ре зул та ти ма ње го вог 62, 63, 
64, 65. и 66. ре дов ног за се да ња, као и 1. ван ред ног за се да ња одр
жа ног у ја ну а ру 2000. го ди не;

2. за хва љу је се Са ве ту на ра ду ко ји је мар љи во оба вио од по
след њег за се да ња Скуп шти не;

3. по др жа ва иде ју пред се да ва ју ћег Из вр шног са ве та о уво ђе
њу на гра да Свет ске ту ри стич ке ор га ни за ци је;

4. ода је при зна ње енер ги ји, по све ће но сти и му дро сти ко ју је 
ис по љио по кој ни пред се да ва ју ћи Њ.Е. Дар ма си ри Се на на ја ке, Ми
ни стар ту ри зма и ци вил ног ва зду хо плов ства Шри Лан ке, у 2000. 
го ди ни, као и ње го ви на след ни ци Њ.Е. Лак шман Ки ри је ла, Ми ни
стар ту ри зма и спор та Шри Лан ке, и г. Ка јо Лу ис де Кар ва љо, пред
сед ник EM BRA TUR (Од бо ра за ту ри зам Бра зи ла) у 2001. го ди ни;

5. од лу чу је да ода по част свом пре ми ну лом пред се да ва ју ћем, 
тек стом по смрт ног го во ра ко ји је Ге не рал ни се кре тар одр жао на 
са хра ни 29. ју ла 2000. го ди не и ко ји је дат у при ло гу ове ре зо лу
ци је;

25 A/14/RES
узев ши у об зир пред лог из ме не и до пу не ста ва 4. Пра ви ла о 

фи нан си ра њу ко ја се на ла зе у при ло гу Ста ту та, као и Фи нан сиј ске 
про пи се 4(2) и 14(3), у ци љу уста но вља ва ња евра као ра чу но вод
стве не и бу џет ске ва лу те Ор га ни за ци је, као и ва лу те за упла ту до
при но са чла но ва, ко ји је Са вет одо брио од лу ком 10(LXI IILXIV),

узев ши у об зир чи ње ни цу да би од 2002. го ди не ве ћи на рас хо
да СТО мо гла да бу де ис ка за на у еври ма ако усло ви бу ду по вољ ни,

има ју ћи у ви ду пред но сти ко је за чла но ве и за Се кре та ри јат 
мо же да има усва ја ња евра као је дин стве не ва лу те Ор га ни за ци је у 
об ра чу ну и пла ћа њи ма,

6. од лу чу је да по треб ном ве ћи ном, од но сно дво тре ћин ском 
ве ћи ном при сут них пу но прав них чла но ва ко ји уче ству ју у гла са
њу, усво ји сле де ћи текст ста ва 4. Пра ви ла о фи нан си ра њу и Фи
нан сиј ских про пи са 4(2) и 14(3):

Пра ви ла о фи нан си ра њу из при ло га Ста ту та
„4. Бу џет се ис ка зу је у еври ма. Ва лу та ко ја се ко ри сти за 

упла ту до при но са је евро или би ло ко ја дру га ва лу та, од но сно ком
би на ци ја ва лу та ко ју Скуп шти на од ре ди. То не спре ча ва ге не рал
ног се кре та ра да, уз овла шће ње Скуп шти не, при хва ти дру ге ва лу те 
при ли ком пла ћа ња чла на ри на.”

Фи нан сиј ски про пи си
„4.2. Про грам ски бу џет се ис ка зу је у еври ма.” „14.3. Ра чу ни 

Ор га ни за ци је се са ста вља ју у еври ма. Са став ли квид не ак ти ве се 
ис ка зу је у ва лу ти у ко јој се во ди. У по слов ним књи га ма при ка зу
ју се ли квид на сред ства у дру гим ва лу та ма осим евра. Ге не рал ни 
се кре тар у из ве шта ји ма о ра чу ни ма на во ди по дат ке о на пла ти и 
ис ко ри шће њу ва лу та, као и па ри тет тих ва лу та у од но су на евро. 
Ме ђу тим, ра чу ни и ра чу но вод стве не еви ден ци је мо гу да се во де 
и у дру гим ва лу та ма ка да Ге не рал ни се кре тар сма тра да је то по
треб но, под усло вом да то не по вла чи за со бом ни ка кве до дат не 
тро шко ве за чла но ве Ор га ни за ци је.“

7. та ко ђе од лу чу је да, из у зет но, но ви став 4. Пра ви ла о фи
нан си ра њу по чи ње да се при ме њу је од мах, на пре ла зној осно ви, до 
ње го вог сту па ња на сна гу у скла ду са ста вом 3. чла на 33. Ста ту та.

A/RES/511(XVI)
Amend ments to the Sta tu tes
(a) Amend ments to Ar tic les 6 and 7 of the Sta tu tes
Agen da item 25(a)
(do cu ments A/16/25(a) and A/16/25(a) Add.1)
The Ge ne ral As sembly,
Ha ving ta ken cog ni zan ce of the pro po sal of the Wor king Gro up on 

the amend ment of the Sta tu tes, which the Exe cu ti ve Co un cil, de ci ded 
to pro po se to the As sembly inac cor dan ce with its de ci sion 10(LXXIV),

Ha ving exa mi ned the re port of the Sec re taryGe ne ral on the con
se qu en ces of the amend ments en vi sa ged on the re gu la tory texts in for ce, 

Ha ving ta ken cog ni zan ce of a sup ple men tary draft amend ment to 
Ar tic le 6 of the Sta tu tes, which re af firms the Or ga ni za tion’s con stant 
po si tion re gar ding the ad mis sion of Af fi li a te and As so ci a te Mem bers 
that de pend on ter ri to ri es who se le gal sta tus is the su bject of dis pu tes 
be fo re the Uni ted Na ti ons,

1. Thanks the Wor king Gro up for its con tri bu tion;
2. Adopts the amend ments to Ar tic les 1, 4 to 7, 9 and 14 of the 

Sta tu tes and to the last pa ra graph of the Fi nan cing Ru les, who se text ap
pe ars in the an nex to the pre sent re so lu tion;

3. Re calls that the se amend ments will ta ke ef fect on the da te when 
the ir ra ti fi ca tion oc curs in ac cor dan ce with Ar tic le 33 of the Sta tu tes;

4. Ap pro ves the mo di fi ca ti ons to be in tro du ced in its own Ru les of 
Pro ce du re stem ming from the amend ments, with the un der stan ding that 
such mo di fi ca ti ons will only co me in to for ce on the da te of en try in to 
for ce of the afo re men ti o ned amend ments; and

5. De ci des to esta blish, wit ho ut wa i ting for the pen ding ra ti fi ca tion, 
un der the de sig na tion of „De sti na tion Co un cil“, the bo ard pro vi ded for in 
the re vi sed Ar tic le 7 of the Sta tu tes, cal ling upon the As so ci a te Mem bers 
and the Af fi li a te Mem bers cor re spon ding to the de fi ni tion gi ven in Ar tic le 
7, pa ra graph 2(i) of the amen ded Sta tu tes to sit on such co un cil, and to al
low Full Mem bers that so de si re to par ti ci pa te in the work of this co un cil.

A N N E X

Ar tic le 1
The World To u rism Or ga ni za tion, he re i naf ter re fer red to as “the Or

ga ni za tion”, is he reby esta blis hed as an in ter na ti o nal or ga ni za tion of in ter
go vern men tal cha rac ter. It is a spe ci a li zed agency of the Uni ted Na ti ons.

Ar tic le 4
Mem ber ship of the Or ga ni za tion shall be open to:
(a) Full Mem bers
(b) As so ci a te Mem bers
Ar tic le 5
1. Full mem ber ship of the Or ga ni za tion shall be open to all so ve

re ign Sta tes that are mem bers of the Uni ted Na ti ons. 
2. Such Sta tes may be co me Full Mem bers of the Or ga ni za tion if 

the ir can di da tu res are ap pro ved by the Ge ne ral As sembly by a ma jo rity 
of twothirds of the Full Mem bers pre sent and vo ting pro vi ded that said 
ma jo rity is a ma jo rity of the Full Mem bers of the Or ga ni za tion.

3. Sta tes that ha ve wit hdrawn from the Or ga ni za tion in ac cor dan
ce with the pro vi si ons of Ar tic le 35 shall ha ve the right to be co me Full 
Mem bers of the Or ga ni za tion again, wit ho ut re qu i re ment of vo te, on 
for mally dec la ring that they adopt the Sta tu tes of the Or ga ni za tion and 
ac cept the obli ga ti ons of mem ber ship.

Ar tic le 6
1. Ter ri to ri es al ready hol ding as so ci a te mem ber ship on 24 Oc to ber 

2003 shall ma in tain the sta tus, rights and obli ga ti ons be lon ging to them 
as at such da te. The list of such ter ri to ri es is an ne xed to the se Sta tu tes.

2. Mem bers enjoying the sta tus of Af fi li a tes, up to at the da te of 
en try in to for ce of the Amend ments to the pre sent Sta tu tes adop ted on 29 
No vem ber 2005 shall be co me as of right As so ci a te Mem bers at that da te.

3. As so ci a te mem ber ship of the Or ga ni za tion shall be open to in
ter go vern men tal and nongo vern men tal or ga ni za ti ons, to u rism bo di es 
wit ho ut po li ti cal com pe ten ce sub or di na te to ter ri to rial en ti ti es, pro fes
si o nal and la bo ur or ga ni za ti ons, aca de mic, edu ca ti o nal, vo ca tion tra i
ning and re se arch in sti tu ti ons and to com mer cial en ter pri ses and as so
ci a ti ons who se ac ti vi ti es are re la ted to the aims of the Or ga ni za tion or 
fall wit hin its com pe ten ce. The par ti ci pa tion of As so ci a te Mem bers in 
the work of the Or ga ni za tion shall be of a tec hni cal na tu re, with de ci si
ons and vo tes be ing the ex clu si ve pre ro ga ti ve of the Full Mem ber.
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4. Such en ti ti es may be co me As so ci a te Mem bers of the Or ga ni za
tion pro vi ded that the ir re qu ests for mem ber ship are pre sen ted in wri
ting to the Sec re tary Ge ne ral and that the can di da tu re is ap pro ved by 
the Ge ne ral As sembly by a ma jo rity of twothirds of the Full Mem bers 
pre sent and vo ting pro vi ded that said ma jo rity is a ma jo rity of the Full 
Mem bers of the Or ga ni za tion. Ex cept in the ca ses of in ter na ti o nal or
ga ni za ti ons, the can di da tu res of the en ti ti es men ti o ned in pa ra graph 3 
abo ve shall be in tro du ced by the Uni ted Na ti ons mem ber Sta te on who
se ter ri tory the ir he a dqu ar ters is lo ca ted.

5. The Ge ne ral As sembly shall ab stain from con si de ring the can
di da tu re of such en ti ti es if the ir he a dqu ar ters is lo ca ted in a ter ri tory 
that is the su bject of a dis pu te, of so ve re ignty or ot her, be fo re the Uni
ted Na ti ons, or if the ir ac ti vity is re la ted to such a ter ri tory, un less no 
Full Mem ber ob jects to the in tro duc tion of the can di da tu re of said en
tity or to its ad mis sion to the Or ga ni za tion. 

Ar tic le 7
1. A Com mit tee of As so ci a te Mem bers shall be con sti tu ted which 

shall esta blish its own ru les and sub mit them to the As sembly for ap
pro val by a ma jo rity of twothirds of the Full Mem bers pre sent and 
vo ting pro vi ded that said ma jo rity is a ma jo rity of the Full Mem bers 
of the Or ga ni za tion. The Com mit tee may be re pre sen ted at me e tings of 
the Or ga ni za tion’s or gans.

2. The Com mit tee of As so ci a te Mem bers shall be com po sed of 
three bo ards:

(i) a bo ard of de sti na ti ons, com po sed of the to u rism bo di es, wit
ho ut po li ti cal com pe ten ce sub or di na te to ter ri to rial en ti ti es;

(ii) an edu ca tion bo ard com po sed of aca de mic, edu ca ti o nal, vo ca
ti o nal tra i ning and re se arch in sti tu ti ons; and

(iii) a pro fes si o nal bo ard com po sed of all the ot her As so ci a te 
Mem bers.

In ter go vern men tal and nongo vern men tal or ga ni za ti ons may par
ti ci pa te in whic he ver bo ard or bo ards cor re spond to the ir com pe ten ces.

Ge ne ral As sembly

Ar tic le 9
1. The As sembly is the su pre me or gan of the Or ga ni za tion and 

shall be com po sed of de le ga tes re pre sen ting Full Mem bers.
2. At each ses sion of the As sembly each Full Mem ber shall be 

re pre sen ted by not mo re than fi ve de le ga tes, one of whom shall be de
sig na ted by the Mem ber as Chi ef De le ga te.

3. As so ci a te Mem bers as of 24 Oc to ber 2003, the list of which is 
an ne xed to the pre sent Sta tu tes, shall be re pre sen ted by not mo re than 
fi ve de le ga tes, one of whom shall be de sig na ted as Chi ef De le ga te. 
The se de le ga tes may par ti ci pa te, wit ho ut the right to vo te, in the work 
of the As sembly. They shall ha ve the right to spe ak but may not par ti ci
pa te in de ci sionma king.

4. The Com mit tee of As so ci a te Mem bers may de sig na te three 
spo ke sper sons, one re pre sen ting the bo ard of de sti na ti ons, one re pre
sen ting the pro fes si o nal bo ard and the ot her re pre sen ting the edu ca tion 
bo ard, who shall par ti ci pa te in the work of the As sembly, wit ho ut the 
right to vo te. Each As so ci a te Mem ber may de sig na te one ob ser ver, who 
may at tend the de li be ra ti ons of the As sembly. 

Exe cu ti ve Co un cil

Ar tic le 14
1. The Co un cil shall con sist of Full Mem bers elec ted by the As

sembly in the ra tio of one Mem ber for every fi ve Full Mem bers, in ac
cor dan ce with the Ru les of Pro ce du re laid down by the As sembly, with 
a vi ew to ac hi e ving a fa ir and equ i ta ble ge o grap hi cal di stri bu tion.

2. As so ci a te Mem bers as of 24 Oc to ber 2003 may ha ve a spo ke
sper son who may par ti ci pa te, wit ho ut the right to vo te, in the work of 
the Co un cil. Such spo ke sper son may not par ti ci pa te in de ci sionma king.

3. The three spo ke sper sons of the Com mit tee of As so ci a te Mem
bers may par ti ci pa te, wit ho ut the right to vo te, in the work of the Co un
cil. Such spo ke sper sons may not par ti ci pa te in de ci sionma king.

Last pa ra graph of the Fi nan cing Ru les
In cal cu la ting the as ses sments of As so ci a te Mem bers, ac co unt 

shall be ta ken of the dif fe rent ba ses of the ir mem ber ship and the li mi ted 
rights they enjoy wit hin the Or ga ni za tion.

A/RES/511 (XVI)
Из ме не и до пу не Ста ту та
(a) Из ме не и до пу не чла но ва 6. и 7. Ста ту та
Тач ка днев ног ре да 25(a)
(до ку мен ти A/16/25(a) и A/16/25(a) Add.1)
Ге не рал на скуп шти на,
узев ши у об зир пред лог Рад не гру пе за из ме ну и до пу ну Ста

ту та ко је је Из вр шни са вет од лу чио да пред ло жи Скуп шти ни у 
скла ду са сво јом ре зо лу ци јом 10(LXXIV),

раз мо трив ши из ве штај Ге не рал ног се кре та ра о по сле ди ца ма 
пред ви ђе них из ме на и до пу на на ре гу ла тор не ак те ко ји су тре нут
но на сна зи,

узев ши у об зир до пун ски на црт из ме на и до пу на чла на 6. Ста
ту та, ко ји ма се по твр ђу је не про ме њен став Ор га ни за ци је о при
је му спољ них и при дру же них чла но ва ко ји за ви се од те ри то ри ја 
чи ји за кон ски ста тус је пред мет спо ра пред Ује ди ње ним на ци ја ма,

1. за хва љу је се Рад ној гру пи на ње ном до при но су;
2. усва ја из ме не и до пу не чл. 1, 4. до 7, 9. и 14. Ста ту та и по

след њег ста ва Пра ви ла о фи нан си ра њу, чи ји текст је дат у при ло гу 
ове ре зо лу ци је;

3. под се ћа да ће ове из ме не и до пу не сту пи ти на сна гу да ном 
њи хо вог по твр ђи ва ња у скла ду са чла ном 33. Ста ту та;

4. одо бра ва уно ше ње из ме на у њен По слов ник на осно ву по ме
ну тих из ме на и до пу на, с тим да ће из ме не По слов ни ка сту пи ти на 
сна гу тек на кон да на сту па ња на сна гу по ме ну тих из ме на и до пу на; и

5. од лу чу је да, без че ка ња на по твр ђи ва ње, под на зи вом „Са
вет де сти на ци ја“ осну је од бор из ре ви ди ра ног чла на 7. Ста ту та, 
по зи ва ју ћи при дру же не чла но ве и спољ не чла но ве ко ји за до во
ља ва ју де фи ни ци ју из чла на 7, став 2(i) из ме ње ног и до пу ње ног 
Ста ту та да бу ду чла но ви тог са ве та, као и да одо бре пу но прав ним 
чла но ви ма, ко ји то же ле, да уче ству ју у ра ду тог са ве та.

ПРИ ЛОГ

Члан 1. 
Осни ва се Свет ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја (у да љем тек сту: 

Ор га ни за ци ја) као ме ђу на род на ор га ни за ци ја ме ђу вла ди ног ка рак
те ра. Ор га ни за ци ја је спе ци ја ли зо ва на аген ци ја Ује ди ње них на ци ја.

Члан 4.
Члан ство у Ор га ни за ци ји мо гу да оства ре:
(а) пу но прав ни чла но ви
(б) при дру же ни чла но ви
Члан 5.
1. Пу но прав но члан ство у ор га ни за ци ји мо гу да оства ре све 

су ве ре не др жа ве ко је су чла ни це Ује ди ње них на ци ја.
2. Др жа ве из прет ход ног ста ва мо гу да по ста ну пу но прав ни 

чла но ви Ор га ни за ци је ако њи хо ву кан ди да ту ру одо бри Ге не рал на 
скуп шти на дво тре ћин ском ве ћи ном при сут них пу но прав них чла но
ва ко ји уче ству ју у гла са њу, под усло вом да је та ве ћи на исто вре ме
но и ве ћи на од укуп ног бро ја пу но прав них чла но ва Ор га ни за ци је.

3. Др жа ве ко је су от ка за ле члан ство у Ор га ни за ци ји у скла ду с 
од ред ба ма чла на 35. има ју пра во да по но во по ста ну пу но прав ни чла
но ви Ор га ни за ци је, без гла са ња, на кон што фор мал но по твр де да при
хва та ју Ста тут Ор га ни за ци је и оба ве зе ко је члан ство под ра зу ме ва.

Члан 6.
1. Те ри то ри је ко је су за кључ но са 24. ок то бром 2003. го ди не 

има ле ста тус при дру же ног чла на за др жа ва ју до та да шњи ста тус, пра
ва и оба ве зе. Спи сак тих те ри то ри ја дат је у при ло гу овог Ста ту та.

2. Чла но ви ко ји су до да на сту па ња на сна гу из ме на и до пу
на овог ста ту та усво је них 29. но вем бра 2005. го ди не има ли ста тус 
спољ ног чла на ауто мат ски од тог да на по ста ју при дру же ни чла но ви.

3. При дру же но члан ство у Ор га ни за ци ји мо гу да оства ре 
ме ђу вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци је, ту ри стич ка те ла без по
ли тич ких над ле жно сти под ре ђе на те ри то ри јал ним ен ти те ти ма, 
стру ков на и син ди кал на удру же ња, ака дем ске и обра зов не ин сти
ту ци је, ин сти ту ци је за струч но обра зо ва ње, на уч ноис тра жи вач
ке ин сти ту ци је и пред у зе ћа и ор га ни за ци је чи је су ак тив но сти у 
ве зи са ци ље ви ма Ор га ни за ци је, или спа да ју у ње ну над ле жност. 
При дру же ни чла но ви уче ству ју у ра ду ор га ни за ци је у тех нич ком 
свој ству, док је до но ше ње од лу ка и гла са ње ис кљу чи ви пре ро га тив 
пу но прав них чла но ва.
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4. Ти су бјек ти мо гу да по ста ну при дру же ни чла но ви Ор га ни
за ци је ако под не су пи са ни зах тев за члан ство Ге не рал ном се кре та
ру и ако њи хо ву кан ди да ту ру одо бри Ге не рал на скуп шти на дво тре
ћин ском ве ћи ном при сут них пу но прав них чла но ва ко ји уче ству ју 
у гла са њу, под усло вом да је та ве ћи на исто вре ме но и ве ћи на од 
укуп ног бро ја пу но прав них чла но ва. Из у зев у слу ча ју ме ђу на род
них ор га ни за ци ја, кан ди да ту ре су бје ка та из ста ва 3. овог чла на 
под но си др жа ва чла ни ца Ује ди ње них на ци ја на чи јој те ри то ри ји 
се на ла зи њи хо во се ди ште.

5. Ге не рал на скуп шти на ће се уз др жа ти од раз ма тра ња кан ди
да ту ре та квих су бје ка та ако им се се ди ште на ла зи на те ри то ри ји ко ја 
је пред мет спо ра око су ве ре ни те та или дру гог спо ра пред Ује ди ње
ним на ци ја ма или ако се њи хо ве ак тив но сти од но се на та кву те ри то
ри ју, осим у слу ча ју да ни је дан пу но прав ни члан не из ја ви при го вор 
на кан ди да ту ру тог су бјек та или на ње гов при јем у Ор га ни за ци ју.

Члан 7.
1. Осни ва се Ко ми тет при дру же них чла но ва, ко ји усва ја свој 

пра вил ник о ра ду и под но си га Скуп шти ни на одо бра ва ње дво тре
ћин ском ве ћи ном при сут них пу но прав них чла но ва ко ји уче ству ју 
у гла са њу, под усло вом да је та ве ћи на исто вре ме но и ве ћи на од 
укуп ног бро ја пу но прав них чла но ва. Ко ми тет мо же да бу де за сту
пљен на са стан ци ма ор га на Ор га ни за ци је.

2. Ко ми тет при дру же них чла но ва чи не три од бо ра:
(i) од бор де сти на ци ја, ко ји чи не ту ри стич ка те ла без по ли тич

ких над ле жно сти ко ја су под ре ђе на те ри то ри јал ним ен ти те ти ма;
(ii) од бор за обра зо ва ње, ко ји чи не ака дем ске и обра зов не ин

сти ту ци је, ин сти ту ци је за струч но обра зо ва ње и на уч ноис тра жи
вач ке ин сти ту ци је; и

(iii) струч ни обор, ко ји чи не сви оста ли при дру же ни чла но ви.
Ме ђу вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци је мо гу да уче ству ју у 

сва ком од бо ру ко ји од го ва ра њи хо вим над ле жно сти ма.

Ге не рал на скуп шти на

Члан 9.
1. Скуп шти на је вр хов ни ор ган Ор га ни за ци је са ста вљен од 

де ле га та ко ји пред ста вља ју пу но прав не чла но ве.
2. На сва ком за се да њу Скуп шти не, сва ког пу но прав ног чла на 

за сту па нај ви ше пет де ле га та, од ко јих ће члан јед ног од ре ди ти као 
глав ног де ле га та.

3. При дру же не чла но ве ко ји су тај ста тус има ли за кључ но са 
24. ок то бром 2003. го ди не, а чи ји спи сак је дат у при ло гу овог ста
ту та, за сту па нај ви ше пет де ле га та, од ко јих се је дан од ре ђу је за 
глав ног де ле га та. Ти де ле га ти мо гу да уче ству ју у ра ду Скуп шти
не, али без пра ва гла са. Они има ју пра во да го во ре, али не мо гу да 
уче ству ју у од лу чи ва њу.

4. Ко ми тет при дру же них чла но ва мо же да име ну је три порт
па ро ла, јед ног као пред став ни ка од бо ра де сти на ци ја, јед ног као 
пред став ни ка струч ног од бо ра и јед ног као пред став ни ка од бо ра за 
обра зо ва ње, ко ји ће уче ство ва ти у ра ду Скуп шти не без пра ва гла
са. Сва ки при дру же ни члан мо же да име ну је по јед ног по сма тра ча, 
ко ји мо же да при су ству је гла са њу Скуп шти не.

Из вр шни са вет

Члан 14.
1. Са вет чи не пу но прав ни чла но ви ко је Скуп шти на би ра у 

од но су је дан члан на сва ких пет пу но прав них чла но ва, у скла ду с 
Пра вил ни ком ко ји утвр ђу је Скуп шти на, ка ко би се обез бе ди ла пра
вед на и рав но мер на ге о граф ска за сту пље ност.

2. При дру же ни чла но ви ко ји су тај ста тус има ли за кључ но са 
24. ок то бром 2003. го ди не мо гу да од ре де порт па ро ла ко ји ће без 
пра ва гла са уче ство ва ти у ра ду Са ве та. Тај порт па рол не мо же да 
уче ству је у од лу чи ва њу.

3. Три порт па ро ла Ко ми те та при дру же них чла но ва мо гу да 
уче ству ју у ра ду Са ве та без пра ва гла са. Ти порт па ро ли не мо гу да 
уче ству ју у од лу чи ва њу.

По след њи став Пра ви ла о фи нан си ра њу
При ли ком из ра чу на ва ња чла на ри на при дру же них чла но ва, у 

об зир се узи ма ју раз ли чи ти осно ви њи хо вог члан ства и огра ни че
на пра ва ко ја ужи ва ју уну тар Ор га ни за ци је.

A/RES/512(XVI)
Amend ments to the Sta tu tes
(a) Amend ments to Ar tic le 22 of the Sta tu tes pro po sed by Spain
Agen da item 25(b)
(do cu ment A/16/25(b))
The Ge ne ral As sembly,
Ha ving con si de red the Sec re taryGe ne ral’s do cu ment re la ti ve to 

the draft amend ment pro po sed by Spain, as well as the no te by the Le
gal Advi ser on the sub stan ce of the draft amend ment,

Ha ving ta ken no te of the po si tion of the Exe cu ti ve Co un cil on this 
su bject,

Awa re that this amend ment will only en ter in to for ce on the da te 
of its ra ti fi ca tion,

1. Adopts the amend ment who se text ap pe ars in the pre sent re so
lu tion;

2. De ci des that pen ding the co ming in to for ce of this amend ment, 
the term of of fi ce of the Sec re taryGe ne ral shall be re ne wa ble only on
ce; 3. Spe ci fi es that wha te ver pe riod du ring which a fu tu re Sec re tary
Ge ne ral may ha ve ser ved as in ter im Sec re taryGe ne ral pri or to his ap
po int ment by the Ge ne ral As sembly, in ac cor dan ce with Ar tic le 22 of 
the Sta tu tes, shall not be ta ken in to ac co unt in the ap pli ca tion of the 
pro vi si ons of pa ra graph 3 abo ve;

And
4. Re qu ests the Exe cu ti ve Co un cil to study in depth the mat ter 

of the pro ce du re for the ap po int ment of the De puty Sec re taryGe ne ral, 
de ci des to in clu de an item con cer ning this mat ter at its se ven te enth ses
sion, and in vi tes the Full Mem bers that so de si re to tran smit the ir sug
ge sti ons and com ments on this po int wit hin a pe riod of three months.

A N N E X

Ar tic le 22
The Sec re taryGe ne ral shall be ap po in ted by a twothirds ma jo

rity of Full Mem bers pre sent and vo ting in the As sembly, on the re com
men da tion of the Co un cil, for a term of fo ur years. His ap po int ment 
shall be re ne wa ble only on ce.

A/RES/512(XVI)
Из ме не и до пу не Ста ту та 
(a) Из ме на и до пу на чла на 22. Ста ту та на пред лог Шпа ни је 
тач ка днев ног ре да 25(b) 
(до ку мент А/16/25(b))
Ге не рал на скуп шти на,
раз мо трив ши до ку мент Ге не рал ног се кре та ра о на цр ту из ме

не и до пу не ко ју је пред ло жи ла Шпа ни ја, као и на по ме ну Прав ног 
са вет ни ка о са др жа ју на цр та из ме не и до пу не,

узев ши у об зир став Из вр шног са ве та о овом пи та њу,
све сна да ће ова из ме на и до пу на сту пи ти на сна гу тек да ном 

ње ног по твр ђи ва ња,
1. усва ја из ме ну и до пу ну чи ји текст је дат у овој од лу ци;
2. од лу чу је да ће, до сту па ња ове из ме не и до пу не на сна гу, 

ман дат Ге не рал ног се кре та ра мо ћи да бу де про ду жен са мо јед ном; 
3. Од ре ђу је да се пе ри од у ко јем је бу ду ћи Ге не рал ни се кре

тар оба вљао ду жност при вре ме ног Ге не рал ног се кре та ра пре име
но ва ња од стра не Ге не рал не скуп шти не у скла ду са чла ном 22. 
Ста ту та, не узи ма у об зир при ли ком при ме не од ред би ста ва 3;

и
4. зах те ва од Из вр шног са ве та да те мељ но про у чи пи та ње 

про це ду ре име но ва ња за ме ни ка Ге не рал ног се кре та ра, од лу чу је да 
тач ку о овом пи та њу увр сти у днев ни ред свог се дам на е стог за се
да ња и по зи ва пу но прав не чла но ве ко ји то же ле да до ста ве сво је 
пред ло ге и ко мен та ре о овом пи та њу у ро ку од три ме се ца.

ПРИ ЛОГ

Члан 22.
Ге не рал ни се кре тар се име ну је дво тре ћин ском ве ћи ном при

сут них пу но прав них чла но ва ко ји уче ству ју у гла са њу на Скуп
шти ни, на пре по ру ку Из вр шног са ве та, на ман дат од че ти ри го ди
не. Но си лац функ ци је мо же са мо јед ном да бу де по но во иза бран.
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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”.

107
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

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

о са рад њи у обла сти ту ри зма

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о са рад њи у 
обла сти ту ри зма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је на Првој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 5. 
октобра 2015. године.

ПР број 119
У Бе о гра ду, 6. 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 Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о са рад њи  

у обла сти ту ри зма

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

Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о са рад њи у обла сти ту ри зма, пот пи
сан 16. фе бру а ра 2015. го ди не у Ско пљу, у ори ги на лу на срп ском, 
ма ке дон ском и ен гле ском је зи ку.

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

пу бли ке Ма ке до ни је о са рад њи у обла сти ту ри зма у ори ги на лу на 
срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни

је о са рад њи у обла сти у ту ри зма

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

у же љи да до при не су раз во ју од но са у обла сти ту ри зма из
ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ма ке до ни је и ја ча њу са рад ње 
ме ђу над ле жним ор га ни ма две ју др жа ва,

уви ђа ју ћи да од но си у обла сти ту ри зма пред ста вља ју ва жан и 
нео п хо дан аспект ја ча ња при ја тељ ских од но са из ме ђу др жа ва Стра на,

у же љи да ство ре основ за про ши ре ње од но са у обла сти ту ри
зма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ма ке до ни је,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Стра не ће, у скла ду с на ци о нал ним за ко но дав ством сво јих 
др жа ва и ме ђу на род но пре у зе тим оба ве за ма, пред у зе ти све по
треб не ме ре за про мо ви са ње и под сти ца ње раз во ја ту ри стич ких 
од но са из ме ђу др жа ва Стра на и за олак ша ва ње то ко ва ту ри зма, уз 
по др шку ту ри стич ких аген ци ја и дру гих струк ту ра и ор га ни за ци ја 
ко је оба вља ју де лат ност у обла сти ту ри зма.

Члан 2.

Стра не ће ство ри ти по во љан оквир за ула га ња у област ту ри
зма у сво јим др жа ва ма, у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав стви ма 

две ју др жа ва. Стра не ће про мо ви са ти раз вој ту ри стич ких про из во
да, у скла ду са ме ђу на род ном прак сом и за ко но дав ством ко је је на 
сна зи у др жа ва ма Стра на.

Члан 3.

Стра не ће раз ме њи ва ти ин фор ма ци је, укљу чу ју ћи и ста ти
стич ке по дат ке ко ји се од но се на област туризмa у њи хо вим др
жа ва ма, и под сти ца ће уза јам но уче шће на сај мо ви ма ту ри зма, на 
осно ву ме ђу соб ног до го во ра Стра на.

Члан 4.

Стра не ће под сти ца ти по се ћи ва ње ту ри стич ких по тен ци ја ла 
обе ју др жа ва.

Члан 5.

Стра не ће до при но си ти раз ме ни ис ку ства у обла сти обу ке 
струч ног ка дра у обла сти ту ри зма у сво јим др жа ва ма.

Члан 6.

Стра не ће под сти ца ти раз вој са рад ње у обла сти ту ри зма у 
скла ду с пра ви ли ма Свет ске ту ри стич ке ор га ни за ци је (UN WTO) и 
дру гих ме ђу на род них ту ри стич ких ор га ни за ци ја.

Члан 7.

Стра не ће до при но си ти раз ме ни ис ку ства и ин фор ма ци ја о 
ак тив но сти ма ту ри стич ких ор га ни за ци ја њи хо вих др жа ва, у скла
ду с на ци о нал ним за ко но дав ством др жа ва Стра на.

Стра не ће раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о ту ри стич ком по тен ци
ја лу две ју др жа ва и под сти ца ће ор га ни зо ва ње по се та за пред став
ни ке ме ди ја и струч ња ке из обла сти ту ри зма.

Члан 8.

Стра не ће пру жи ти по др шку на ци о нал ним ту ри стич ким ор
га ни за ци ја ма у раз во ју кон цеп та за јед нич ког пред ста вља ња де сти
на ци ја на тре ћим, а пре све га пре ко мор ским тр жи шти ма, укљу чу
ју ћи из ра ду за јед нич ког про мо тив ног ма те ри ја ла у елек трон ској 
и штам па ној фор ми, за јед нич ке кам па ње, за јед нич ког на сту па на 
сај мо ви ма.

Стра не ће под сти ца ти са рад њу на ци о нал них ту ри стич ких ор
га ни за ци ја на из ра ди про је ка та у окви ру пре ко гра нич не и дру гих 
вр ста ме ђу на род не са рад ње у ци љу ја ча ња ка па ци те та по ди за ња 
ни воа обра зо ва ња и ви дљи во сти обе ту ри стич ке де сти на ци је.

Члан 9.

Стра не са мо стал но сно се све тро шко ве на ста ле при ли ком 
спро во ђе ња овог спо ра зу ма, у окви ру огра ни че ња утвр ђе них на ци
о нал ним за ко но дав стви ма др жа ва Стра на.

Члан 10.

Овај спо ра зум не ути че на ме ђу на род не оба ве зе ко је су Стра
не пре у зе ле.

Члан 11.

Сва не сла га ња у ту ма че њу и при ме ни овог спо ра зу ма ре ша
ва ће се спо ра зум но пу тем пре го во ра и кон сул та ци ја ди пло мат ским 
пу тем.

Члан 12.

Овла шће ни ор га ни за ду же ни за спро во ђе ње од ред би овог 
спо ра зу ма су:

за Ре пу бли ку Ср би ју – ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ту
ри зма,

за Ре пу бли ку Ма ке до ни ју – ми ни стар ство над ле жно за по сло
ве ту ри зма.

Стра не ће се ме ђу соб но ди пло мат ским пу тем оба ве шта ва ти о 
сва кој про ме ни овла шће них ор га на.
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Члан 13.

Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма вр ше се обо стра ном са гла
сно шћу Стра на. Из ме не и до пу не сту па ју на сна гу у скла ду с од
ред ба ма чла на 14. овог спо ра зу ма.

Члан 14.

Овај спо ра зум сту па на сна гу на дан по след њег оба ве шта ва ња 
ко јим јед на од Стра на оба ве шта ва дру гу о за вр шет ку ин тер них за
кон ских по сту па ка по треб них за сту па ње овог спо ра зу ма на сна гу.

Овај спо ра зум се за кљу чу је на рок од пет (5) го ди на. Ње го
во ва же ње се пре ћут ном са гла сно шћу сва ки пут про ду жа ва за још 
пет (5) го ди на, под усло вом да ни јед на од Стра на не оба ве сти дру гу 
Стра ну у пи са ном об ли ку нај ма ње шест ме се ци пре да на пре стан ка 
ва же ња овог спо ра зу ма о сво јој на ме ри да рас ки не овај спо ра зум.

Оба ве ште ње о рас ки ду овог спо ра зу ма ко је је упу ти ла јед на 
Стра на не ути че на спро во ђе ње ак тив но сти ко је су за по че те пре 
рас ки да овог спо ра зу ма.

Пот пи са но да на 16. 2. 2015. у Ско пљу, у два исто вет на при
мер ка на срп ском, ма ке дон ском и ен гле ском је зи ку, од ко јих су сви 
под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју не са гла сно сти у ту ма че њу или 
спро во ђе њу, ме ро дав на је вер зи ја на ен гле ском је зи ку.

за Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Ра сим Ља јић

за Вла ду Ре пу бли ке Ма ке до ни је
Вла ди мир Пе шев ски

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Споразумa  
о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је  

и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa о еко ном
ској са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
на Првој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 5. ок
тобра 2015. године.

ПР број 120
У Бе о гра ду, 6. 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 Споразумa о еко ном ској са рад њи из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла де 

Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Македонијe, са чи њен у Ско
пљу, 16. фе бру а ра 2015. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, ма ке дон
ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о еко ном ској са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу

бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је у ори ги на лу на срп
ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

О ЕКО НОМ СКОЈ СА РАД ЊИ

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

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

УЗИ МА ЈУ ЋИ у об зир зна чај тр го вин ских и еко ном ских од
но са из ме ђу Уго вор них стра на,

ВО ЂЕ НЕ за јед нич ком же љом за раз ви ја њем од но са ко ји су у 
за јед нич ком ин те ре су и у ду ху уза јам ног раз у ме ва ња,

ИЗ РА ЖА ВА ЈУ ЋИ сво ју спрем ност за са рад њу у про на ла же
њу сред ста ва и на чи на за ја ча ње и раз ви ја ње уза јам но ко ри сне са
рад ње,

УВЕ РЕ НЕ да ће овај спо ра зум до при не ти раз ви ја њу ме ђу соб
них еко ном ских од но са, 

до го во ри ле су се као што сле ди:

Члан 1.
Уго вор не стра не ће до при но си ти раз во ју и про ши ри ва њу уза

јам но ко ри сне еко ном ске са рад ње.

Члан 2.
Уго вор не стра не ће уло жи ти на по ре да на ши ро кој осно ви 

раз ви ју би ла те рал ну еко ном ску са рад њу, по себ но у сле де ћим обла
сти ма:

1. ин ду стри ја,
2. по љо при вре да,
3. шу мар ство,
4. во до при вре да,
5. енер ге ти ка,
6. ис тра жи ва ње и раз вој,
7. гра ђе вин ска ин ду стри ја,
8. са о бра ћај и ло ги сти ка,
9. за шти та жи вот не сре ди не,
10. ту ри зам,
11. уна пре ђе ње ин ве сти ци ја,
12. са рад ња ма лих и сред њих пред у зе ћа.

Члан 3.
Уго вор не стра не ће раз ви ја ти и про ши ри ва ти еко ном ску са

рад њу пу тем спро во ђе ња сле де ћих ме ра:
1. Ја ча ње еко ном ске са рад ње из ме ђу над ле жних ор га на, по

слов них и про фе си о нал них ор га ни за ци ја, ко мо ра и удру же ња, ре
ги о нал них и ло кал них ор га на, укљу чу ју ћи и раз ме ну еко ном ских 
ин фор ма ци ја од за јед нич ког ин те ре са, као и уза јам не по се те пред
став ни ка при вре де и ин сти ту ци ја др жа ва Уго вор них стра на;

2. Пру жа ње под стре ка за ства ра ње но вих и по бољ ша ње по
сто је ћих по слов них ве за, уна пре ђе ње уза јам них кон та ка та и раз ме
ну по се та фи зич ких ли ца и пред у зет ни ка;

3. Раз ме на по слов них ин фор ма ци ја, уче шће на ме ђу на род ним 
сај мо ви ма и из ло жба ма, пру жа ње по мо ћи у ор га ни за ци ји су сре та 
пред став ни ка при вре де, се ми на ра, кон фе рен ци ја, сим по зи ју ма;

4. Пру жа ње до при но са уна пре ђи ва њу уло ге ма лих и сред њих 
пред у зе ћа у би ла те рал ним еко ном ским од но си ма;

5. Са рад ња на по љу мар ке тин га, кон сал тин га и екс перт ских 
услу га у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са;

6. Ус по ста вља ње и уна пре ђе ње од но са и са рад ње фи нан сиј
ских и бан кар ских ин сти ту ци ја;

7. Под сти ца ње раз во ја би ла те рал них ин ве сти ци о них ак тив
но сти;

8. Пру жа ње по мо ћи у отва ра њу пред став ни шта ва и огра на ка 
ком па ни ја из др жа ва Уго вор них стра на;

9. По бољ ша ва ње са рад ње на тр жи шти ма тре ћих зе ма ља;
10. Раз ме на ин фор ма ци ја о про гра ми ма и про јек ти ма, уз 

охра бри ва ње пред у зет ни ка да уче ству ју у њи хо вој ре а ли за ци ји.
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Члан 4.

Уго вор не стра не ће осно ва ти Ме шо ви ту ко ми си ју за еко ном
ску са рад њу (у да љем тек сту: Ко ми си ја) са чи ње ну од пред став ни ка 
над ле жних ор га на др жа ва Уго вор них стра на.

Ко ми си ја ће се са ста ја ти нај ма ње јед ном го ди шње, на из ме
нич но у Ре пу бли ци Ср би ји и Ре пу бли ци Ма ке до ни ји са сле де ћим 
за да ци ма:

– раз ма тра ње пи та ња раз во ја би ла те рал них еко ном ских од но са;
– из на ла же ње но вих мо гућ но сти за раз вој би ла те рал них еко

ном ских од но са;
– иден ти фи ко ва ње про бле ма ко ји огра ни ча ва ју раз вој еко

ном ске са рад ње и пред ла га ње од го ва ра ју ћих ме ра у ци љу њи хо вог 
от кла ња ња;

– раз ра да пред ло га за по бољ ша ње усло ва за еко ном ску са рад
њу из ме ђу ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја из др жа ва Уго вор них стра на;

– под но ше ње пред ло га у ве зи са спро во ђе њем овог спо ра зу ма.
Сва ка од Уго вор них стра на ће име но ва ти пред се да ва ју ћег са 

сво је стра не (у да љем тек сту: ко пред се да ва ју ћи). Сва ки ко пред се
да ва ју ћи ће име но ва ти се кре та ра за свој део Ко ми си је.

Ра ди раз ма тра ња по је ди них пи та ња, Ко ми си ја мо же од лу чи ти 
да осну је рад не гру пе, на во де ћи њи хо ве за дат ке и ро ко ве за спро
во ђе ње тих за да та ка.

Члан 5.

Овај спо ра зум не ће ути ца ти на пра ва и оба ве зе Уго вор них 
стра на ко је про из ла зе из дру гих ме ђу на род них спо ра зу ма чи је су 
Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Ма ке до ни ја стра не и/или из њи хо
вог члан ства у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма.

Члан 6.
Уго вор не стра не ће пу тем пре го во ра ре ши ти све евен ту ал не 

спо ро ве ко ји мо гу да на ста ну из ме ђу њих, у ве зи са спро во ђе њем и 
ту ма че њем овог спо ра зу ма.

Члан 7.
До пу не овог спо ра зу ма би ће до не се не пу тем уза јам ног до го

во ра Уго вор них стра на, ко ји ће би ти ре а ли зо ван кроз про то ко ле за 
сва ку до пу ну.

Члан 8.
При ло зи и про то ко ли уз овај спо ра зум пред ста вља ће ње гов 

са став ни део.

Члан 9.
Овај спо ра зум сту па на сна гу на дан при је ма по след њег оба

ве ште ња, ко јим Уго вор не стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу да су 
ис пу ње не све уну тра шње про це ду ре ко је су нео п ход не за ње го во 
сту па ње на сна гу.

Овај спо ра зум за кљу чу је се на пе ри од од три (3) го ди не, а по 
ис те ку тог ро ка ауто мат ски ће се об на вља ти сва ке го ди не, осим ако 
јед на од Уго вор них стра на не рас ки не овај спо ра зум сла њем пи
сме ног оба ве ште ња дру гој Уго вор ној стра ни о сво јој на ме ри да га 
рас ки не, нај ка сни је че ти ри (4) ме се ца пре ис те ка ње го вог ва же ња.

Са чи ње но у Ско пљу, да на 16. фе бру а ра 2015. го ди не, у два 
ори ги нал на при мер ка на срп ском, ма ке дон ском и ен гле ском је зи ку, 
при че му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз
ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА ВЛА ДУ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Иви ца Да чић, с.р.
пр ви пот пред сед ник Вла де

и ми ни стар спољ них по сло ва

ЗА ВЛА ДУ
РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

др Вла ди мир Пе шев ски, с.р.
потпредседник Владе задужен 

за економске односе

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Про то ко ла  
о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни 

из ме ђу др жа ва ЕФ ТА и Ре пу бли ке Ср би је 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о из ме на ма и 
до пу на ма Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу др жа ва ЕФ ТА 
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 Првој седници Другог редовног заседања у 2015. годи
ни, 5. октобра 2015. године.

ПР број 121
У Бе о гра ду, 6. 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 Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма  
Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу др жа ва ЕФ ТА  

и Ре пу бли ке Ср би је 

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о сло

бод ној тр го ви ни из ме ђу др жа ва ЕФ ТА и Ре пу бли ке Ср би је, са чи њен у 
Бе о гра ду, 20. ма ја 2015. го ди не у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.  

Члан 2.
Текст Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о сло бод

ној тр го ви ни из ме ђу др жа ва ЕФ ТА 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:

PRO TO COL AMEN DING THE FREE TRA DE AGRE E MENT 
BET WE EN THE EF TA STA TES AND THE RE PU BLIC  

OF SER BIA

Ice land, the Prin ci pa lity of Li ec hten stein, the King dom of Nor
way, the Swiss Con fe de ra tion (he re i naf ter re fer red to as “the EF TA Sta
tes”), on the one part,

and the Re pu blic of Ser bia (he re i naf ter re fer red to as “Ser bia”), 
on the ot her,

he re i naf ter each in di vi dual Sta te re fer red to as a “Party” or col lec
ti vely re fer red to as the “Par ti es”:

Ha ving re gard to the Free Tra de Agre e ment bet we en the EF TA 
Sta tes and the Re pu blic of Ser bia, sig ned in Ge ne va on 17 De cem ber 
2009, he re i naf ter re fer red to as “the Agre e ment”,

Ha ving re gard to the ir com mit ment to pur sue the ob jec ti ve of su
sta i na ble de ve lop ment and re cog ni zing the im por tan ce of co he ren ce 
and mu tual sup por ti ve ness of tra de, en vi ron ment and la bo ur po li ci es 
in this re spect,

Ha ving re gard to di scus si ons at the first me e ting of the EF TA
Ser bia Jo int Com mit tee held in Ge ne va on 25 Oc to ber 2012, as well as 
sub se qu ent ex chan ges, on the ad di tion of a chap ter on tra de and su sta i
na ble de ve lop ment to the Agre e ment,

Ha ving re gard to Ar tic le 40 of the Agre e ment,
AGREE TO THE FOL LO WING AMEND MENTS TO THE 

AGRE E MENT:

Ar tic le 1

The fol lo wing text shall re pla ce the PRE AM BLE of the Agre e
ment in its en ti rety:

“PRE AM BLE

Ice land, the Prin ci pa lity of Li ec hten stein, the King dom of Nor
way, the Swiss Con fe de ra tion (he re i naf ter re fer red to as “the EF TA Sta
tes”), on the one part,
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and the Re pu blic of Ser bia (he re i naf ter re fer red to as “Ser bia”), 
on the ot her,

he re i naf ter each in di vi dual Sta te re fer red to as a “Party” or col lec
ti vely re fer red to as the “Par ti es”:

RE COG NI SING the com mon wish to strengthen the links bet
we en the EF TA Sta tes on the one part and Ser bia on the ot her by esta
blis hing clo se and la sting re la ti ons;

RE CAL LING the ir in ten tion to par ti ci pa te ac ti vely in the pro cess of 
EuroMe di ter ra nean eco no mic in te gra tion and ex pres sing the ir pre pa red
ness to coope ra te in se e king ways and me ans to strengthen this pro cess;

RE AF FIR MING the ir com mit ment to de moc racy, hu man rights 
and fun da men tal fre e doms, and to the po li ti cal and eco no mic fre e doms, 
in ac cor dan ce with the ir obli ga ti ons un der in ter na ti o nal law, in clu ding the 
Uni ted Na ti ons Char ter and the Uni ver sal Dec la ra tion of Hu man Rights;

RE AF FIR MING the ir com mit ment to pur sue the ob jec ti ve of 
su sta i na ble de ve lop ment and re cog ni zing the im por tan ce of co he ren ce 
and mu tual sup por ti ve ness of tra de, en vi ron ment and la bo ur po li ci es in 
this re spect;

RE AF FIR MING the ir rights and obli ga ti ons un der mul ti la te ral 
en vi ron men tal agre e ments to which they are a party and the re spect for 
the fun da men tal rights of wor kers, in clu ding the prin ci ples set out in 
the re le vant In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni za tion (ILO) Con ven ti ons to 
which they are a party; 

AIMING to cre a te new em ployment op por tu ni ti es and im pro ve 
he alth and li ving stan dards, along with high le vels of pro tec tion of he
alth and sa fety and of the en vi ron ment in the ir re spec ti ve ter ri to ri es;

DE SI RING to cre a te fa vo u ra ble con di ti ons for the de ve lop ment 
and di ver si fi ca tion of tra de bet we en them and for the pro mo tion of com
mer cial and eco no mic coope ra tion in are as of com mon in te rest on the ba
sis of equ a lity, mu tual be ne fit, nondi scri mi na tion and in ter na ti o nal law;

DE TER MI NED to pro mo te and furt her strengthen the mul ti la
te ral tra ding system, bu il ding on the ir re spec ti ve rights and obli ga ti ons 
un der the Mar ra kesh Agre e ment esta blis hing the World Tra de Or ga ni
za tion (he re i naf ter re fer red to as “the WTO”) and the ot her agre e ments 
ne go ti a ted the re un der, the reby con tri bu ting to the har mo ni o us de ve
lop ment and ex pan si on of world tra de;

CON SI DE RING that no pro vi sion of this Agre e ment may be in
ter pre ted as exemp ting the Par ti es from the ir obli ga ti ons un der ot her 
in ter na ti o nal agre e ments, espe ci ally the Mar ra kesh Agre e ment esta blis
hing the WTO and the ot her agre e ments ne go ti a ted the re un der;

DE TER MI NED to im ple ment this Agre e ment with the ob jec ti
ves to pre ser ve and pro tect the en vi ron ment thro ugh en vi ron men tally 
so und ma na ge ment and to en su re the op ti mal use of the world’s re so ur
ces in ac cor dan ce with the ob jec ti ve of su sta i na ble de ve lop ment;

AF FIR MING the ir com mit ment to the ru le of law, to pre vent and 
com bat cor rup tion in in ter na ti o nal tra de and in vest ment and to pro mo te 
the prin ci ples of tran spa rency and good go ver nan ce;

AC KNOW LED GING the sig ni fi can ce of re spon si ble cor po ra te 
con duct and its con tri bu tion to su sta i na ble eco no mic de ve lop ment and 
af fir ming the ir sup port to ef forts for the pro mo tion of re le vant in ter na
ti o nal stan dards;

DEC LA RING the ir re a di ness to exa mi ne the pos si bi lity of de ve
lo ping and de e pe ning the ir eco no mic re la ti ons in or der to ex tend them 
to fi elds not co ve red by this Agre e ment;

CON VIN CED that this Agre e ment will en han ce the com pe ti ti ve
ness of the ir firms in glo bal mar kets and cre a te con di ti ons en co u ra ging 
eco no mic, tra de and in vest ment re la ti ons bet we en them;

AC KNOW LED GING the im por tan ce of good cor po ra te go ver
nan ce and cor po ra te so cial re spon si bi lity for su sta i na ble de ve lop ment, 
and af fir ming the ir aim to en co u ra ge en ter pri ses to ob ser ve, in ter na ti
o nally re cog ni zed gu i de li nes and prin ci ples in this re spect, such as the 
OECD Gu i de li nes for Mul ti na ti o nal En ter pri ses, the OECD Prin ci ples 
of Cor po ra te Go ver nan ce and the UN Glo bal Com pact;

HA VE DE CI DED, in pur su it of the abo ve, to con clu de the fol lo
wing Agre e ment (he re i naf ter re fer red to as “this Agre e ment”):”.

Ar tic le 2

Pa ra graph 1 of Ar tic le 1 “Ob jec ti ves” of the Agre e ment shall be 
re pla ced in its en ti rety by the fol lo wing new wor ding:

“1. The EF TA Sta tes and Ser bia shall esta blish a free tra de area by 
me ans of this Agre e ment and the com ple men tary agre e ments on tra de 

in agri cul tu ral pro ducts, con cur rently con clu ded bet we en each in di vi
dual EF TA Sta te and Ser bia, with a vi ew to spur ring pro spe rity and 
su sta i na ble de ve lop ment in the ir ter ri to ri es.”

Sub pa ra graph 2 (e) of Ar tic le 1 “Ob jec ti ves” of the Agre e ment 
shall be re pla ced by sub pa ra graph 2 (f) of the sa me Ar tic le with the fol
lo wing wor ding:

“(f) to con tri bu te in this way to the har mo ni o us de ve lop ment and 
ex pan si on of world tra de.”

Sub pa ra graph (e), shall be ad ded to pa ra graph 2 of Ar tic le 1 “Ob
jec ti ves” of the Agre e ment, with the fol lo wing wor ding: 

“(e) to de ve lop in ter na ti o nal tra de in such a way as to con tri bu te 
to the ob jec ti ve of su sta i na ble de ve lop ment and to en su re that this ob
jec ti ve is in te gra ted and re flec ted in the Par ti es’ tra de re la ti on ship; and”.

Ar tic le 3

Af ter Ar tic le 31, a new CHAP TER 6 with the ti tle “Tra de and Su
sta i na ble De ve lop ment” con ta i ning Ar tic les 32–41 shall be ad ded to the 
Agre e ment, with the fol lo wing text:

“CHAP TER 6  
TRA DE AND SU STA I NA BLE DE VE LOP MENT

Ar tic le 32

Con text and Ob jec ti ves

1. The Par ti es re call the Stoc kholm Dec la ra tion on the Hu man En
vi ron ment of 1972, the Rio Dec la ra tion on En vi ron ment and De ve lop
ment of 1992, Agen da 21 on En vi ron ment and De ve lop ment of 1992, 
the Jo han nes burg Plan of Im ple men ta tion on Su sta i na ble De ve lop ment 
of 2002, the Rio+20 Out co me Do cu ment “The Fu tu re We Want” of 2012, 
the ILO Dec la ra tion on Fun da men tal Prin ci ples and Rights at Work and 
its Fol lowup of 1998, the Mi ni ste rial Dec la ra tion of the UN Eco no mic 
and So cial Co un cil on Full Em ployment and De cent Work of 2006 and 
the ILO Dec la ra tion on So cial Ju sti ce for a Fa ir Glo ba li za tion of 2008.

2. The Par ti es re cog ni ze that eco no mic de ve lop ment, so cial de ve
lop ment and en vi ron men tal pro tec tion are in ter de pen dent and mu tu ally 
sup por ti ve com po nents of su sta i na ble de ve lop ment. They un der li ne the 
be ne fit of co o pe ra tion on tra dere la ted la bo ur and en vi ron men tal is su es 
as part of a glo bal ap pro ach to tra de and su sta i na ble de ve lop ment.

3. The Par ti es re af firm the ir com mit ment to pro mo te the de ve lop
ment of in ter na ti o nal tra de in such a way as to con tri bu te to the ob
jec ti ve of su sta i na ble de ve lop ment and to en su re that this ob jec ti ve is 
in te gra ted and re flec ted in the Par ti es’ tra de re la ti on ship.

Ar tic le 33

Sco pe

Ex cept as ot her wi se pro vi ded in this Chap ter, this Chap ter ap pli es 
to me a su res adop ted or ma in ta i ned by the Par ti es af fec ting tra dere la
ted and in vest mentre la ted aspects of la bo ur1 and en vi ron men tal is su es.

Ar tic le 34

Right to Re gu la te and Le vels of Pro tec tion

1. Re cog ni zing the right of each Party, su bject to the pro vi si ons 
of this Agre e ment, to esta blish its own le vel of en vi ron men tal and la
bo ur pro tec tion, and to adopt or mo dify ac cor dingly its re le vant laws 
and po li ci es, each Party shall se ek to en su re that its laws, po li ci es and 
prac ti ces pro vi de for and en co u ra ge high le vels of en vi ron men tal and 
la bo ur pro tec tion, con si stent with stan dards, prin ci ples and agre e ments 
re fer red to in Ar tic les 36 and 37 and shall stri ve to furt her im pro ve the 
le vel of pro tec tion pro vi ded for in tho se laws and po li ci es.

2. The Par ti es re cog ni ze the im por tan ce, when pre pa ring and im
ple men ting me a su res re la ted to the en vi ron ment and la bo ur con di ti ons 
that af fect tra de and in vest ment bet we en them, of ta king ac co unt of sci
en ti fic, tec hni cal and ot her in for ma tion, and re le vant in ter na ti o nal stan
dards, gu i de li nes and re com men da ti ons.
–––––––––––––––
1 When la bo ur is re fer red to in this Chap ter, it in clu des the is su es re le vant to the De cent 

Work Agen da as agreed on in the ILO.
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Ar tic le 35

Up hol ding Le vels of Pro tec tion in the Ap pli ca tion  
and En for ce ment of Laws, Re gu la ti ons or Stan dards

1. A Party shall not fail to ef fec ti vely en for ce its en vi ron men tal 
and la bo ur laws, re gu la ti ons or stan dards in a man ner af fec ting tra de or 
in vest ment bet we en the Par ti es. 

2. Su bject to Ar tic le 34, a Party shall not:
(a) we a ken or re du ce the le vel of en vi ron men tal or la bo ur pro

tec tion pro vi ded by its laws, re gu la ti ons or stan dards with the so le in
ten tion to en co u ra ge in vest ment from anot her Party or to se ek or to en
han ce a com pe ti ti ve tra de advan ta ge of pro du cers or ser vi ce pro vi ders 
ope ra ting in its ter ri tory; or

(b) wa i ve or ot her wi se de ro ga te from, or of fer to wa i ve or ot her wi se 
de ro ga te from, such laws, re gu la ti ons or stan dards in or der to en co u ra ge 
in vest ment from anot her Party or to se ek or to en han ce a com pe ti ti ve tra de 
advan ta ge of pro du cers or ser vi ce pro vi ders ope ra ting in its ter ri tory.

Ar tic le 36

In ter na ti o nal La bo ur Stan dards and Agre e ments

1. The Par ti es re call the obli ga ti ons de ri ving from mem ber ship of 
the ILO and the ILO Dec la ra tion on Fun da men tal Prin ci ples and Rights 
at Work and its Fol lowup adop ted by the In ter na ti o nal La bo ur Con
fe ren ce at its 86th Ses sion in 1998, to re spect, pro mo te and re a li ze the 
prin ci ples con cer ning the fun da men tal rights, na mely:

(a) the fre e dom of as so ci a tion and the ef fec ti ve re cog ni tion of the 
right to col lec ti ve bar ga i ning; 

(b) the eli mi na tion of all forms of for ced or com pul sory la bo ur; 
(c) the ef fec ti ve abo li tion of child la bo ur; and 
(d) the eli mi na tion of di scri mi na tion in re spect of em ployment 

and oc cu pa tion. 
2. The Par ti es re af firm the ir com mit ment, un der the Mi ni ste rial Dec

la ra tion of the UN Eco no mic and So cial Co un cil on Full Em ployment and 
De cent Work of 2006, to re cog ni zing full and pro duc ti ve em ployment and 
de cent work for all as a key ele ment of su sta i na ble de ve lop ment for all co
un tri es and as a pri o rity ob jec ti ve of in ter na ti o nal co o pe ra tion and to pro
mo ting the de ve lop ment of in ter na ti o nal tra de in a way that is con du ci ve 
to full and pro duc ti ve em ployment and de cent work for all.

3. The Par ti es re call the obli ga ti ons de ri ving from mem ber ship of 
the ILO to ef fec ti vely im ple men ting the ILO Con ven ti ons which they 
ha ve ra ti fied and to ma ke con ti nued and su sta i ned ef forts to wards ra
tifying the fun da men tal ILO Con ven ti ons as well as the ot her Con ven
ti ons that are clas si fied as “uptoda te” by the ILO.

4. The vi o la tion of fun da men tal prin ci ples and rights at work shall 
not be in vo ked or ot her wi se used as a le gi ti ma te com pa ra ti ve advan ta
ge. La bor stan dards shall not be used for pro tec ti o nist tra de pur po ses.

Ar tic le 37

Mul ti la te ral En vi ron men tal Agre e ments and En vi ron men tal  
Prin ci ples

1. The Par ti es re call the ir obli ga ti ons de ri ving from mul ti la te
ral en vi ron men tal agre e ments to which they are a party, re af firm the ir 
com mit ment to the ef fec ti ve im ple men ta tion in the ir laws, re gu la ti ons, 
stan dards and prac ti ces of the se agre e ments, as well as the ir ad he ren ce 
to en vi ron men tal prin ci ples re flec ted in the in ter na ti o nal in stru ments 
re fer red to in Ar tic le 32.

2. The Par ti es al so re call the ir obli ga tion to ef fec ti vely en for ce 
the ir do me stic en vi ron men tal laws, re gu la ti ons and stan dards.

Ar tic le 38

Pro mo tion of Tra de and In vest ment Fa vo u ring Su sta i na ble  
De ve lop ment

1. The Par ti es shall stri ve to fa ci li ta te and pro mo te fo re ign in
vest ment, as well as tra de in and dis se mi na tion of go ods and ser vi
ces be ne fi cial to the en vi ron ment, in clu ding thro ugh ad dres sing re la
ted nonta riff bar ri ers. This may furt her in clu de the fo ste ring of so und 

en vi ron men tal tec hno logy, re se arch, de ve lop ment and in no va tion in 
sup port of green eco nomy, su sta i na ble re ne wa ble energy, energy ef fi ci
ent and ecola bel led go ods and ser vi ces.

2. The Par ti es shall stri ve to fa ci li ta te and pro mo te fo re ign in vest
ment, tra de in and dis se mi na tion of go ods and ser vi ces that con tri bu te 
to su sta i na ble de ve lop ment, in clu ding go ods and ser vi ces that are the 
su bject of sche mes such as fa ir and et hi cal tra de.

3. To this end, the Par ti es agree to ex chan ge vi ews and may con si
der, jo intly or bi la te rally, co o pe ra tion in this area.

4. The Par ti es shall en co u ra ge co o pe ra tion bet we en en ter pri ses in 
re la tion to go ods, ser vi ces and tec hno lo gi es that con tri bu te to su sta i na
ble de ve lop ment and are be ne fi cial to the en vi ron ment.

Ar tic le 39

Co o pe ra tion in In ter na ti o nal Fo ra

The Par ti es shall stri ve to strengthen the ir co o pe ra tion on tra de 
and in vest ment re la ted la bor and en vi ron men tal is su es of mu tual in te
rest in re le vant bi la te ral, re gi o nal and mul ti la te ral fo ra in which they 
par ti ci pa te.

Ar tic le 40

Im ple men ta tion and Con sul ta ti ons

1. The Par ti es shall de sig na te the ad mi ni stra ti ve en ti ti es which shall 
ser ve as con tact po int(s) for the pur po se of im ple men ting this Chap ter.

2. A Party may thro ugh the con tact po int(s) re fer red to in pa ra graph 
1 re qu est ex pert con sul ta ti ons or con sul ta ti ons wit hin the Jo int Com mit
tee re gar ding any mat ter ari sing un der this Chap ter. The Par ti es shall ma
ke every at tempt to ar ri ve at a mu tu ally sa tis fac tory re so lu tion of the mat
ter. Whe re re le vant, su bject to the agre e ment of the Par ti es, they can se ek 
advi ce of the re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons or bo di es.

3. If a Party con si ders that a me a su re of anot her Party do es not 
comply with the obli ga ti ons un der this Chap ter, it may ha ve re co ur se to 
con sul ta ti ons ac cor ding to Ar tic le 43.

Ar tic le 41

Re vi ew

The Par ti es shall pe ri o di cally re vi ew in the Jo int Com mit tee pro
gress ac hi e ved in pur su ing the ob jec ti ves set out in this Chap ter, and 
con si der re le vant in ter na ti o nal de ve lop ments to iden tify are as whe re 
furt her ac tion co uld pro mo te the se ob jec ti ves.”

The num bers of all exi sting chap ters and ar tic les fol lo wing the 
new CHAP TER 6 shall be re num be red ac cor dingly.

Ar tic le 4 

The re fe ren ce to “Ar tic le 34” in pa ra graph 3 of Ar tic le 33 “Con
sul ta ti ons” of the Agre e ment shall be re pla ced by “Ar tic le 44”.

Ar tic le 5

The re fe ren ce to “Ar tic le 36” in sub pa ra graph (b) of An nex VII 
“Re gar ding Tran si ti o nal Ru les co ve ring cer tain Ar tic les of the Free 
Tra de Agre e ment bet we en the EF TA Sta tes and the Re pu blic of Ser bia” 
shall be re pla ced by “Ar tic le 46”.

Ar tic le 6

The re fe ren ce to “Chap ter 7” in Ar tic le 7 of the Bi la te ral Agre
e ments on Agri cul tu re bet we en Ice land and Ser bia, the King dom of 
Nor way and Ser bia, and the Swiss Con fe de ra tion and Ser bia shall be 
re pla ced by “Chap ter 8”.

Ar tic le 7

The abo ve amend ments shall en ter in to for ce on the first day of 
the third month fol lo wing the de po sit of the last in stru ment of ra ti fi ca
tion, ac cep tan ce or ap pro val with the De po si tary, who shall no tify all 
the ot her Par ti es.
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Ar tic le 8

The Sec re taryGe ne ral of the Euro pean Free Tra de As so ci a tion 
shall de po sit the text of this Pro to col with the De po si tary.

IN WIT NESS WHE RE OF the un der sig ned, be ing duly aut ho ri
zed the re to, ha ve sig ned this Pro to col to amend the Agre e ment.

Do ne at Bel gra de, this 20th day of May 2015, in one ori gi nal in 
En glish, which shall be de po si ted with the De po si tary, who shall tran
smit cer ti fied co pi es to all the Par ti es.

For Ice land
……………………………..........

For the Prin ci pa lity  
of Li ec hten stein
……………………………..........

For the King dom of Nor way
……………………………..........

For the Swiss Con fe de ra tion
……………………………..........

For the Re pu blic of Ser bia
……………………………..........

ПРО ТО КОЛ О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА  
СПО РА ЗУ МА О СЛО БОД НОЈ ТР ГО ВИ НИ  

ИЗ МЕ ЂУ ДР ЖА ВА ЕФ ТА И  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

Исланд, Кне же ви на Лих тен штајн, Кра ље ви на Нор ве шка, Швај
цар ска Кон фе де ра ци ја (у да љем тек сту: др жа ве  ЕФ ТА), с јед не стра не,

и Ре пу бли ка Ср би ја (у да љем тек сту: Ре пу бли ка Ср би ја), с 
дру ге стра не,

у да љем тек сту сва ка по је ди на др жа ва на зи ва се: Стра на, или 
за јед но: Стра не,

Има ју ћи у ви ду Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу др
жа ва ЕФ ТА и Ре пу бли ке Ср би је, пот пи сан у Же не ви 17. де цем бра 
2009. го ди не (у да љем тек сту: Спо ра зум),

Има ју ћи у ви ду њи хо во опре де ље ње за одр жи ви раз вој и пре
по зна ју ћи зна чај по ве за но сти и уза јам не по др шке тр го ви не, жи
вот не сре ди не и по ли ти ка ра да у том по гле ду,

Има ју ћи у ви ду ди ску си је на пр вом са стан ку Ме шо ви тог ко
ми те та ЕФ ТА–Ср би ја одр жа ном у Же не ви 25. ок то бра 2012. го ди
не, као и ка сни је раз ме не, у ве зи са до да ва њем Гла ве о тр го ви ни и 
одр жи вом раз во ју Спо ра зу му,

На осно ву чла на 40. Спо ра зу ма,
СА ГЛА СНЕ СУ СА СЛЕ ДЕ ЋИМ ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА

МА СПО РА ЗУ МА:

Члан 1.

Пре ам бу ла у Спо ра зу му ме ња се и гла си:

„ПРЕ АМ БУ ЛА

Исланд, Кне же ви на Лих тен штајн, Кра ље ви на Нор ве шка, Швај
цар ска Кон фе де ра ци ја (у да љем тек сту: др жа ве  ЕФ ТА), с јед не стра не,

и Ре пу бли ка Ср би ја (у да љем тек сту: Ре пу бли ка Ср би ја), с 
дру ге стра не,

у да љем тек сту сва ка по је ди на др жа ва на зи ва се: Стра на, или 
за јед но: Стра не,

ПРЕ ПО ЗНА ЈУ ЋИ за јед нич ку же љу за ја ча њем ве за из ме ђу 
др жа ва ЕФ ТА, с јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је с дру ге стра не, 
ус по ста вља њем бли ских и трај них од но са;

ПОД СЕ ЋА ЈУ ЋИ на сво ју на ме ру да ак тив но уче ству ју у 
про це су евроме ди те ран ске еко ном ске ин те гра ци је и из ра жа ва ју ћи 
сво ју спрем ност да са ра ђу ју у тра же њу на чи на и сред ста ва да се 
овај про цес оја ча;

ПО НО ВО ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ сво ју при вр же ност де мо кра
ти ји, људ ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма, и по ли тич ким и 
еко ном ским сло бо да ма, у скла ду са сво јим оба ве за ма пре ма ме ђу
на род ном пра ву, укљу чу ју ћи По ве љу Ује ди ње них на ци ја и Уни
вер зал ну де кла ра ци ју о људ ским пра ви ма;

ПО НО ВО ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ сво је опре де ље ње да стре ме 
ци љу одр жи вог раз во ја и пре по зна ва ња зна ча ја по ве за но сти и уза
јам не по др шке тр го ви не, жи вот не сре ди не и рад них по ли ти ка у 
том по гле ду;

ПО НО ВО ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ сво ја пра ва и оба ве зе из мул ти
ла те рал них спо ра зу ма о за шти ти жи вот не сре ди не чи је су пот пи
сни це и по што ва ње основ них пра ва рад ни ка, укљу чу ју ћи и прин
ци пе у ре ле вант ним кон вен ци ја ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да 
(МОР) чи је су пот пи сни це;

У ЦИ ЉУ ства ра ња но вих мо гућ но сти за за по шља ва ње и по
бољ ша ње здрав стве них и жи вот них стан дар да, за јед но са ви со ким 
ни во ом за шти те здра вља и без бед но сти и за шти те жи вот не сре ди
не на сво јим те ри то ри ја ма;

У ЖЕ ЉИ да ство ре по вољ не усло ве за раз вој и ди вер си фи
ка ци ју тр го ви не ме ђу њи ма и за про мо ци ју ко мер ци јал не и еко
ном ске са рад ње у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са на осно ву 
рав но прав но сти, уза јам не ко ри сти, не ди скри ми на ци је и ме ђу на
род ног пра ва;

ОД ЛУЧ НЕ да про мо ви шу и да ље ја ча ју мул ти ла те рал ни тр
го вин ски си стем, гра де ћи на сво јим пра ви ма и оба ве за ма пре ма 
Спо ра зу му из Ма ра ке ша о осни ва њу Свет ске тр го вин ске ор га ни
за ци је (у да љем тек сту: СТО) и дру гим спо ра зу ми ма до го во ре ним 
у окви ру ње га, чи ме се до при но си склад ном раз во ју и екс пан зи ји  
свет ске тр го ви не;

БУ ДУ ЋИ да се ни јед на од ред ба овог спо ра зу ма не мо же ту
ма чи ти та ко да осло ба ђа Стра не од њи хо вих оба ве за пре ма дру гим 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, по себ но пре ма Спо ра зу му из Ма ра ке
ша о осни ва њу СТО и дру гим спо ра зу ми ма до го во ре ним у окви ру 
ње га;

ОД ЛУЧ НИ да при ме не овај спо ра зум са ци ље ви ма очу ва ња 
и за шти те жи вот не сре ди не кроз еко ло шки здра во упра вља ње и да 
оси гу ра ју оп ти мал ну упо тре бу свет ских ре сур са у скла ду са ци
љем одр жи вог раз во ја;

ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ сво ју по све ће ност вла да ви ни пра ва, да 
спре че и бо ре се про тив ко руп ци је у ме ђу на род ној тр го ви ни и ин
ве сти ци ја ма и да про мо ви шу прин ци пе тран спа рент но сти и до
брог упра вља ња;

ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ зна чај од го вор ног кор по ра тив ног по на ша
ња и ње гов до при нос одр жи вом еко ном ском раз во ју и афир ми шу
ћи сво ју по др шку на по ри ма за про мо ви са ње ре ле вант них ме ђу на
род них стан дар да;

ИС КА ЗУ ЈУ ЋИ сво ју спрем ност да раз мо тре мо гућ ност раз
ви ја ња и про ду бљи ва ња ме ђу соб них еко ном ских од но са ка ко би 
их про ши ри ли на обла сти ко је ни су об у хва ће не овим спо ра зу мом;

УВЕ РЕ НЕ да ће овај спо ра зум уна пре ди ти кон ку рент ност 
њи хо вих фир ми на гло бал ним тр жи шти ма и ство ри ти усло ве под
сти ца ња при вред них, тр го вин ских и ин ве сти ци о них од но са ме ђу 
њи ма;

ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ ва жност до брог кор по ра тив ног упра вља ња 
и кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти за одр жи ви раз вој, по твр
ђу ју ћи свој циљ да под стак не пред у зе ћа да по шту ју, ме ђу на род но 
при зна те смер ни це и прин ци пе у том сми слу, као што су Смер ни це 
ОЕЦД за мул ти на ци о нал на пред у зе ћа, Прин ци пи ОЕЦД о кор по
ра тив ном упра вља њу и Гло бал ни до го вор УН;

ОД ЛУ ЧИ ЛЕ СУ, у те жњи за го ре на ве де ним, да за кљу че 
сле де ћи спо ра зум (у да љем тек сту: Спо ра зум):”.

Члан 2.

У чла ну 1. Спо ра зу ма, „Ци ље ви”, став 1. ме ња се и гла си:
„1. Др жа ве ЕФ ТА и Ре пу бли ка Ср би ја ће ус по ста ви ти зо ну 

сло бод не тр го ви не пу тем овог спо ра зу ма и ком пле мен тар них уго
во ра о тр го ви ни по љо при вред ним про из во ди ма, исто вре ме но за
кљу че них из ме ђу сва ке по је ди нач не др жа ве ЕФ ТА и Ре пу бли ке 
Ср би је, у ци љу под сти ца ња про спе ри те та и одр жи вог раз во ја на 
њи хо вим те ри то ри ја ма.”

У чла ну 1. Спо ра зу ма, „Ци ље ви”, у ста ву 2, тач ка (д) за ме њу
је се тач ком (ђ), ко ја гла си:

„(ђ) да на овај на чин до при не се склад ном раз во ју и екс пан зи
ји свет ске тр го ви не.”
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У чла ну 1. Спо ра зу ма, „Ци ље ви”, у ста ву 2, до да је се тач ка 
(д), ко ја гла си:

„(д) да раз ви је ме ђу на род ну тр го ви ну на та кав на чин да до
при не се ци љу одр жи вог раз во ја и да оси гу ра да се овај циљ ин те
гри ше и од ра жа ва у тр го вин ским од но си ма уго вор них стра на; и”.

Члан 3.

По сле чла на 31, до да је се но ва Гла ва 6 Тр го ви на и одр жи ви 
раз вој, са чл. 32–41, ко ји гла се:

„ГЛА ВА 6  
ТР ГО ВИ НА И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Члан 32. 

Кон текст и ци ље ви

1. Стра не се по зи ва ју на Сток холм ску Де кла ра ци ју о чо ве ко вој 
сре ди ни из 1972. го ди не, Де кла ра ци ју о жи вот ној сре ди ни и раз во ју 
из Ри ја де Жа не и ра из 1992. го ди не, Аген ду 21 о жи вот ној сре ди ни и 
раз во ју из 1992. го ди не, Јо ха нес бур шки план им пле мен та ци је о одр
жи вом раз во ју из 2002. го ди не, До ку мент Рио +20 „Бу дућ ност ка кву 
же ли мо” из 2012. го ди не, Де кла ра ци ју МОР о основ ним прин ци пи
ма и пра ви ма на ра ду и њен Пра те ћи до ку мент  из 1998. го ди не, Ми
ни стар ску де кла ра ци ју Еко ном ског и со ци јал ног са ве та УН о пу ној 
за по сле но сти и до сто јан стве ном ра ду из 2006. го ди не и Де кла ра ци ју 
МОР о со ци јал ној прав ди за фер гло ба ли за ци ју из 2008. го ди не.

2. Стра не при зна ју да су еко ном ски раз вој, дру штве ни раз вој 
и за шти та жи вот не сре ди не ме ђу соб но за ви сне и уза јам но по др жа
не ком по нен те одр жи вог раз во ја. Оне на гла ша ва ју ко рист од са рад
ње на пи та њи ма ра да по ве за ног с тр го ви ном и за шти том жи вот не 
сре ди не као део гло бал ног при сту па тр го ви ни и одр жи вом раз во ју.

3. Стра не по твр ђу ју сво ју по све ће ност про мо ви са њу раз во ја 
ме ђу на род не тр го ви не на на чин ко ји до при но си ци љу одр жи вог 
раз во ја и оси гу ра њу да овај циљ бу де ин те гри сан и од ра жен у тр
го вин ским од но си ма Стра на.

Члан 33.

Об у хват 

Осим уко ли ко ни је дру га чи је пред ви ђе но у овој гла ви, ова 
гла ва се од но си на ме ре ко је су Стра не усво ји ле или их за др жа ва ју, 
а ко је ути чу на аспек те пи та ња ра да2 и за шти те жи вот не сре ди не 
ко ји су по ве за ни са тр го ви ном и ин ве сти ци ја ма.

Члан 34.

Пра во на уре ђе ње и ни во за шти те

1. Ува жа ва ју ћи пра во сва ке од Стра на, у скла ду са од ред ба
ма овог спо ра зу ма, да ус по ста ви соп стве ни ни во за шти те жи вот не 
сре ди не и ра да, као и да с тим у скла ду усво ји или при ла го ди сво је 
ре ле вант не за ко не и по ли ти ке, сва ка од Стра на ће на сто ја ти да обез
бе ди да ње ни за ко ни, по ли ти ке и прак се обез бе ђу ју и под сти чу ви
сок ни во за шти те жи вот не сре ди не и ра да, у скла ду са стан дар ди ма, 
прин ци пи ма и спо ра зу ма из чл. 36. и 37. и на сто ја ће да до дат но по
бољ ша ни во за шти те обез бе ђен тим за ко ни ма и по ли ти ка ма.

2. Стра не по твр ђу ју ва жност, при ли ком при пре ме и спро во
ђе ња ме ра ко је се од но се на усло ве жи вот не сре ди не и ра да ко ји 
ути чу на тр го ви ну и ин ве сти ци је из ме ђу њих, узи ма ња у об зир на
уч них, тех нич ких и дру гих ин фор ма ци ја, и ре ле вант них ме ђу на
род них стан дар да, смер ни ца и пре по ру ка.

Члан 35.

При др жа ва ње ни воа за шти те у при ме ни и спро во ђе њу за ко на, 
про пи са и стан дар да 

1. Стра на не ће про пу сти ти да ефи ка сно спро во ди сво је за ко
не, про пи се или стан дар де о жи вот ној сре ди ни и ра ду, на на чин 
ко ји ути че на тр го ви ну или ин ве сти ци је из ме ђу Стра на.
–––––––––––––––
2 Ка да се у овој гла ви по зи ва на рад, то об у хва та пи та ња ко ја су ре ле вант на за 

Аген ду о до сто јан стве ном ра ду МОР.

2. Сход но чла ну 34. Стра на не сме да:
(а) осла би или сма њи ни во за шти те жи вот не и рад не сре ди не 

ко ји обез бе ђу ју ње ни за ко ни, про пи си или стан дар ди са је ди ном 
на ме ром да под стак не ин ве сти ци је дру ге Стра не, или да тра жи или 
да по бољ ша кон ку рент ску тр го вин ску пред ност про из во ђа ча или 
пру жа ла ца услу га ко ји ра де на ње ној те ри то ри ји; или

(б) да се од рек не или на дру ги на чин од сту па од, или да по ну
ди да се од рек не или на дру ги на чин од сту пи од ових за ко на, про
пи са или стан дар да, ка ко би под ста кла ин ве сти ци је дру ге Стра не 
или да тра жи или да по бољ ша кон ку рент ску тр го вин ску пред ност 
про из во ђа ча или пру жа ла ца услу га ко ји ра де на ње ној те ри то ри ји.

Члан 36.

Ме ђу на род ни стан дар ди ра да и уго во ри 

1. Стра не се по зи ва ју на оба ве зе ко је про из и ла зе из члан ства у 
МОР и Де кла ра ци ју МОР о основ ним прин ци пи ма и пра ви ма на ра
ду и њен Пра те ћи до ку мент ко је је усво ји ла Ме ђу на род на кон фе рен
ци ја ра да на свом 86. за се да њу 1998. го ди не, да по шту ју, про мо ви шу 
и оства ру ју прин ци пе ко ји се од но се на основ на пра ва, а то су:

(а) сло бо да удру жи ва ња и де ло твор но при зна ва ње пра ва на 
ко лек тив но пре го ва ра ње;

(б) уки да ње свих об ли ка при сил ног или оба ве зног ра да; 
(в) ефек тив но уки да ње де чи јег ра да; и 
(г) ели ми ни са ње дис кри ми на ци је у по гле ду за по шља ва ња и 

за ни ма ња.
2. Стра не по твр ђу ју сво ју при вр же ност, пре ма Ми ни стар ској 

де кла ра ци ји Еко ном ског и со ци јал ног са ве та УН о пу ној за по сле
но сти и до сто јан стве ном ра ду из 2006. го ди не, при зна ва њу пу ног 
и про дук тив ног за по шља ва ња и до сто јан стве ног ра да за све као 
кључ ног еле мен та одр жи вог раз во ја за све зе мље и као при о ри тет
ног ци ља ме ђу на род не са рад ње и про мо ви са ње раз во ја ме ђу на род
не тр го ви не на на чин ко ји до при но си пу ном и про дук тив ном за по
шља ва њу и до сто јан стве ном ра ду за све.

3. Стра не се по зи ва ју на оба ве зе ко је про из и ла зе из члан ства 
у МОР да ефи ка сно спро во де кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за
ци је ра да ко је су ра ти фи ко ва ле и да чи не трај не и одр жи ве на по ре 
за ра ти фи ка ци ју основ них кон вен ци ја МОР, као и дру гих кон вен
ци ја ко је су у МОР кла си фи ко ва не као ажу ри ра не.

4. Кр ше ње основ них прин ци па и пра ва на ра ду се не ће по
зи ва ти или на дру ги на чин ко ри сти као ле ги тим на ком па ра тив на 
пред ност. Стан дар ди ра да не ће се ко ри сти ти као про тек ци о ни
стич ке ме ре у тр го ви ни.

Члан 37.

Мул ти ла те рал ни спо ра зу ми о жи вот ној сре ди ни и прин ци пи 
за шти те жи вот не сре ди не

1. Стра не се по зи ва ју на сво је оба ве зе ко је про из и ла зе из мул
ти ла те рал них спо ра зу ма о жи вот ној сре ди не ко јих су пот пи сни це, 
по твр ђу ју сво ју по све ће ност ефи ка сној при ме ни ових уго во ра у 
сво јим за ко ни ма, про пи си ма, стан дар ди ма и прак си, као и при вр
же ност прин ци пи ма за шти те жи вот не сре ди не ко ји се огле да ју у 
ме ђу на род ним ин стру мен ти ма из чла на 32.

2. Стра не се та ко ђе по зи ва ју на сво ју оба ве зу да ефи ка сно 
спро во де сво је за ко не, про пи се и стан дар де за за шти ту жи вот не 
сре ди не.

Члан 38.

Про мо ви са ње тр го ви не и ин ве сти ци ја ко је фа во ри зу ју  
одр жи ви раз вој 

1. Стра не ће на сто ја ти да олак ша ју и про мо ви шу стра не ин
ве сти ци је, тр го ви ну и ди стри бу ци ју ро бе и услу га ко ји до при но се 
очу ва њу жи вот не сре ди не, пу тем иден ти фи ко ва ња од го ва ра ју ћих 
не ца рин ских ба ри је ра. Ово мо же да ље укљу чи ти под сти ца ње чи
стих тех но ло ги ја за очу ва ње жи вот не сре ди не, ис тра жи ва ње, раз
вој и ино ва ци је, по др шку зе ле ној еко но ми ји, одр жи ву об но вљи ву 
енер ги ју, енер гет ски ефи ка сну и еко ло шки озна че ну ро бу и услу ге.
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2. Стра не ће на сто ја ти да олак ша ју и про мо ви шу стра не ин
ве сти ци је, тр го ви ну и ди стри бу ци ју ро бе и услу га ко је до при но се 
одр жи вом раз во ју, укљу чу ју ћи ро бе и услу ге ко је су пред мет ше ма 
као што су фер и етич ка тр го ви на.

3. У том ци љу, Стра не су са гла сне да раз ме не ми шље ња и мо
гу раз мо три ти, за јед нич ки или би ла те рал но, са рад њу у овој обла сти.

4. Стра не ће под сти ца ти са рад њу из ме ђу пред у зе ћа у од но су 
на ро бе, услу ге и тех но ло ги је ко је до при но се одр жи вом раз во ју и 
ко је су ко ри сне за жи вот ну сре ди ну.

Члан 39.

Са рад ња у ме ђу на род ним фо ру ми ма

Стра не ће на сто ја ти да ја ча ју са рад њу на пи та њи ма ра да и за
шти те жи вот не сре ди не ве за них за тр го ви ну и ин ве сти ци је од за
јед нич ког ин те ре са у ре ле вант ним би ла те рал ним, ре ги о нал ним и 
мул ти ла те рал ним фо ру ми ма у ко ји ма уче ству ју.

Члан 40.

Им пле мен та ци ја и кон сул та ци је 

1. Стра не ће од ре ди ти ад ми ни стра тив не ен ти те те ко ји ће по
слу жи ти као кон такт тач ка (тач ке) за по тре бе при ме не ове гла ве.

2.  Стра на мо же пре ко кон такт тач ке (та ча ка) из ста ва 1. зах
те ва ти струч не кон сул та ци је или кон сул та ци је у окви ру Ме шо ви
тог ко ми те та у ве зи са би ло ко јим пи та њем ко је про из и ла зи из ове 
гла ве. Стра не ће на сва ки на чин по ку ша ти да се до ђе до обо стра но 
за до во ља ва ју ћег ре ше ња ства ри. Где је то ре ле вант но, пре ма спо
ра зу му Стра на, оне мо гу да тра же са вет од ре ле вант них ме ђу на
род них ор га ни за ци ја или те ла.

3. Ако јед на Стра на сма тра да ме ра дру ге Стра не ни је у скла
ду са оба ве за ма из ове гла ве, она мо же да при бег не кон сул та ци ја ма 
у скла ду са чла ном 43.

Члан 41.

Пра ће ње

Стра не ће пе ри о дич но пре и спи ти ва ти на Ме шо ви том ко ми
те ту по стиг нут на пре дак у оства ри ва њу ци ље ва по ста вље них у 
овој гла ви, и раз ма тра ти ре ле ван тан ме ђу на род ни раз вој за иден ти
фи ко ва ње обла сти у ко ји ма се мо же спро ве сти да ља ак тив ност на 
про мо ви са њу ових ци ље ва.”

У свим по сто је ћим гла ва ма и чла но ви ма Спо ра зу ма ко ји сле
де на кон до да те Гла ве 6 вр ши се од го ва ра ју ћа пре ну ме ра ци ја.

Члан 4.

У чла ну 33. Спо ра зу ма, „Кон сул та ци је”, у ста ву 3, по зи ва ње 
на члан 34. за ме њу је се по зи ва њем на члан 44.

Члан 5.

У Анек су VII у под тач ки (б) ко ја се од но си на пре ла зна пра
ви ла ко ја по кри ва ју од ре ђе не чла но ве из Спо ра зу ма о сло бод ној 
тр го ви ни из ме ђу др жа ва ЕФ ТА и Ре пу бли ке Ср би је, по зи ва ње на 
члан 36. за ме њу је се по зи ва њем на члан 46.

Члан 6.

По зи ва ње на „Гла ву 7” у чла ну 7. Би ла те рал них спо ра зу ма о 
по љо при вре ди из ме ђу Ислан да и Ре пу бли ке Ср би је, Кра ље ви не 
Нор ве шке и Ре пу бли ке Ср би је, и Швај цар ске Кон фе де ра ци је и Ре
пу бли ке Ср би је, за ме њу је се по зи ва њем на „Гла ву 8”.

Члан 7.

Го ре на ве де не из ме не и до пу не сту па ју на сна гу пр вог да на 
тре ћег ме се ца на кон де по но ва ња по след њег ин стру мен та ра ти фи
ка ци је, при хва та ња или одо бра ва ња од стра не Де по зи та ра, ко ји ће 
о то ме оба ве сти ти све дру ге Стра не. 

Члан 8.

Ге не рал ни се кре тар Европ ског удру же ња за сло бод ну тр го ви
ну ду жан је да де по ну је текст овог про то ко ла код Де по зи та ра.

У ПО ТВР ДУ ЧЕ ГА,  до ле пот пи са ни овла шће ни пред став ни
ци пот пи са ли су овај Про то кол о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 20. ма ја 2015. го ди не, у јед ном ори ги
на лу на ен гле ском, ко ји ће би ти де по но ван код Де по зи та ра, ко ји ће 
ове ре не ко пи је до ста ви ти свим Стра на ма.

За Исланд 
……………………………..........

За Кне же ви ну Лих тен штајн 
……………………………..........

За Кра ље ви ну Нор ве шку 
……………………………..........

За Швај цар ску Кон фе де ра ци ју 
……………………………..........

За Ре пу бли ку Ср би ју 
……………………………..........

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”.

110
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 Про то ко ла  
о спре ча ва њу за га ђе ња во да про у зро ко ва ног пло вид бом 

уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о спре ча ва њу 
за га ђе ња во да про у зро ко ва ног пло вид бом уз Оквир ни спо ра зум о 
сли ву ре ке Са ве, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је на Првој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 5. 
октобра 2015. године.

ПР број 123
У Бе о гра ду, 6. 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 Про то ко ла о спре ча ва њу за га ђе ња во да 
про у зро ко ва ног пло вид бом уз Оквир ни спо ра зум  

о сли ву ре ке Са ве

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о спре ча ва њу за га ђе ња во да про у зро ко

ва ног пло вид бом уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве са чи њен у 
Бе о гра ду 1. ју на 2009. го ди не у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла о спре ча ва њу за га ђе ња во да про у зро ко ва ног 

пло вид бом уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, у ори ги на лу на 
ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

PRO TO COL

ON PRE VEN TION OF THE WA TER POL LU TION CA U SED BY 
NA VI GA TION TO THE FRA ME WORK AGRE E MENT ON THE 

SA VA RI VER BA SIN

Bo snia and Her ze go vi na, the Re pu blic of Cro a tia, the Re pu blic of 
Ser bia and the Re pu blic of Slo ve nia (he re i naf ter: Par ti es),
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Pur su ant to the pro vi si ons re fer red to in Ar tic le 30, Pa ra graph 1 of 
the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver Ba sin, do ne at Kranj ska 
Go ra, on De cem ber 3rd 2002 (he re i naf ter: FA SRB), 

Con si de ring that the Re com men da ti ons on tec hni cal re qu i re ments 
ap pli ca ble to in land na vi ga tion ves sels agreed at the Euro pean le vel, 
Euro pean Co de for In land Wa ter ways (CEV NI), and the Euro pean Agre
e ment con cer ning the In ter na ti o nal Car ri a ge of Dan ge ro us Go ods by In
land Wa ter ways (ADN) re pre sent a set of gu i ding re gu la ti ons with im
por tant ro le in con trol ling wa ter pol lu tion by in land na vi ga tion ves sels,

Be li e ving that, even if the wa ter pol lu tion ca u sed by in land wa ter 
tran sport is of mi nor sig ni fi can ce, the furt her im pro ve ment of its en vi
ron men tal per for man ce wo uld con tri bu te to ac hi e ving the en vi ron men
tal and na tu repro tec tion ob jec ti ves in using in land wa ter ways, Ha ve 
agreed as fol lows:

PART I 
GE NE RAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 1 
DE FI NI TI ONS

1. The terms de fi ned in Ar tic le 1 of the FA SRB shall ha ve the sa me 
me a ning for the pur po se of this Pro to col ex cept as ot her wi se spe ci fied.

2. For the pur po se of this Pro to col:
a) „FA SRB”  me ans the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver 

Ba sin, do ne at Kranj ska Go ra, Slo ve nia, on 3rd De cem ber 2002, in clu
ding amend ments sti pu la ted wit hin the Agre e ment on Amend ments to 
the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver Ba sin and Pro to col on 
Na vi ga tion Re gi me to the Fra me work Agre e ment on the Sa va Ri ver 
Ba sin, do ne at Lju blja na on 2nd April 2004;

b) „Sa va Com mis sion”  me ans the In ter na ti o nal Sa va Ri ver Ba sin 
Com mis sion esta blis hed by Ar tic le 15 of the FA SRB;

c) „ves sel”  me ans any in land wa ter way craft in tend for na vi ga
tion, in clu ding small craft and fe rrybo ats, as well as flo a ting equ ip ment;

d) „flo a ting esta blis hment”  me ans any flo a ting in stal la tion that 
is per ma nently mo o red, an cho red or laid on the ri ver bed, e.g. lan ding
pla ces, ac com mo da tionesta blis hment,re sta u rants, re pa irshops, wa re
ho u ses, pon toon brid ges, flo a ting han gars, wa ter mills;

e) „wa ste oc cur ring on bo ard”  me ans sub stan ces or ar tic les, of 
which the per son in char ge dis po ses or of which he in tends or is re qu i
red to dis po se in clu ding wa ste re sul ting from the ope ra tion of the ves
sel and car gore la ted wa ste;

f) „wa ste re sul ting from the ope ra tion of the ves sel”  me ans wa
ste and wa ste wa ter ge ne ra ted on bo ard as a re sult of the ope ra tion and 
ma in te nan ce of the ves sel; it in clu des oily and gre asy wa ste and ot her 
wa ste oc cur ring du ring the ope ra tion of the ves sel;

g) „oily and gre asy wa ste”  me ans wa ste oil, bil ge wa ter and ot her 
oily and gre asy wa ste such as wa ste gre a se, used fil ters, used rags, con
ta i ners and pac ka ging for such wa ste; 

h) „wa ste oil”  me ans used oil or ot her nonre u sa ble oil from en
gi nes, ge ars and hydra u lic equ ip ment;

i) „bil ge wa ter”  me ans oily wa ter from the en gi nero om bil ges, 
pe ak, cof fer dams or si de com part ments;

j) „wa ste gre a se”  me ans used gre a se col lec ted from runoff from 
gre a sers, be a rings and gre a sing fa ci li ti es and ot her nonre u sa ble gre a se;

k) „ho u se hold wa ste wa ter”  me ans wa ste wa ter from gal leys, 
mes ses, bat hro oms, to i lets and la un dri es and ot her hu man wa ste wa ter;

l) „ho u se hold re fu se”  me ans onbo ard or ga nic and inor ga nic ho u
se hold wa ste and food re ma ins, which do not, ho we ver, con tain com po
nents of the ot her types of wa ste;

m) „slud ge”  me ans re si du es oc cur ring on bo ard the ves sel du ring 
the ope ra tion of an onbo ard wa ste wa ter tre at ment plant;

n) „slops”  mean mix tu res of car go re si du es with swil lingout wa
ter, rust or mud, whet her or not su i ta ble for pum ping;

o) „ot her spe cial wa ste”  me ans wa ste oc cur ring du ring the ope
ra tion of the ves sel ot her than oily and gre asy wa ste and ot her than the 
wa ste de fi ned from (k) to (n) abo ve;

p) „car gore la ted wa ste”  me ans wa ste and wa ste wa ter oc cur ring 
on bo ard the ves sel and de ri ved from the car go, in clu ding car go re si du
es exempt car go rem nants;

q) „car go rem nants” mean li qu id car go re ma i ning in the car go 
tanks or in the pi pes af ter un lo a ding when a strip ping system in ac cor
dan ce with the Euro pean Agre e ment Con cer ning the In ter na ti o nal Car
ri a ge of Dan ge ro us Go ods by In land Wa ter ways (ADN) has not been 
used, and dry car go re ma i ning in the holds af ter un lo a ding be fo re ma
nual or mec ha ni cal swe e pers or suc tion fa ci li ti es are used;

r) „car go re si du es”  mean li qu id car go which can not be dischar
ged from tanks or pi pes using the strip ping system and dry car go which 
can not be re mo ved from the hold by the use of ma nual or mec ha ni cal 
swe e pers or suc tion fa ci li ti es;

s) „swept hold”  me ans hold from which the car go has been re mo
ved using me ans of cle a ning such as ma nual or mec ha ni cal swe e pers, 
but wit ho ut the use of suc tion or was hing ap pa ra tus and con ta i ning 
only car go re si du es;

t) „strip ped tank”  me ans tank from which car go rem nants ha ve 
been re mo ved using a strip ping system in ac cor dan ce with ADN and 
con ta i ning only car go re si du es;

u) „va cu umcle a ned hold”  me ans a hold from which car go rem
nants ha ve been re mo ved using a suc tion tec hni que and con ta i ning con
si de rably fe wer car go re si du es than a swept hold;

v) „swil ledout hold or tank”  me ans a hold or tank which fol lo
wing swil lingout is su i ta ble for any ca te gory of car go;

w) „dischar ge of rem nants”  me ans re mo val of car go rem nants 
from the holds and from the tanks and pi pes using su i ta ble me ans (e.g. 
ma nual or mo to ri zed swe e pers, suc tion fa ci lity, strip ping system) ena
bling the stan dard of „swept”  or „va cu u med”  clean for the hold or 
„strip ped”  clean for the car go tank to be ac hi e ved along with the re mo
val of han dling re si du es, pac ka ging and me ans of sto wa ge;

x) „swil lingout”  me ans re mo val of car go re si du es from swept or 
va cu u med holds using ste am or wa ter;

y) „swil lingout wa ter”  me ans wa ter from the swil lingout of 
swept or va cu u med holds or strip ped tanks; it al so in clu des bal last wa
ter or ra in wa ter from the se holds or tanks;

z) „re cep tion fa ci lity”  me ans a ves sel or a fa ci lity on land cer ti fied 
by the com pe tent aut ho ri ti es for the col lec tion of wa ste oc cur ring on bo ard;

aa) „oil”  me ans pe tro le um in any form, in clu ding cru de oil, fuel 
oil, slud ge, oil re fu se and re fi ned pro ducts;

bb) „ha zar do us sub stan ces”  mean sub stan ces with adver se ex tra or di
nary im pacts on the wa ter, wa ter re gi me and wa ter ecosystem and which 
are to xic, car ci no ge nic, mu ta ge nic, te ra to ge nic, bioac cu mu la ti ve or pos
sess ot her ha zar do us cha rac te ri stics, espe ci ally when they are per si stent;

cc) „na vi ga tionre la ted ac ci dent”  me ans ac ci dents in vol ving ex
cep ti o nal oc cur ren ce as col li sion, run ning agro und, di sa ster or ot her ex
ter nal for ce, which has the re sult of mec ha ni cal da ma ge of a ves sel and 
the re af ter dischar ge, po u ring out or dum ping of ha zar do us sub stan ces 
in to the wa ter way.

Ar tic le 2
SCO PE OF AP PLI CA TION

1. This Pro to col shall be ap plied on the Sa va Ri ver from the rkm 
0 to the town of Bre ži ce, Slo ve nia, on the Ko lu ba ra Ri ver from the rkm 
0 to the rkm 5, on the Ri ver Dri na from the rkm 0 to the rkm 15, on the 
Bo sna Ri ver from the rkm 0 to the rkm 5, on the Vr bas Ri ver from the 
rkm 0 to the rkm 3, on the Una Ri ver from the rkm 0 to the rkm 15, on 
the Ku pa Ri ver from the rkm 0 to the rkm 5, as well as to the ir port are
as, shel ters and lo a ding and un lo a ding sta ti ons.

2. The newly bu ilt ves sels and ves sels, which shall be star ting the 
pro cess of re con struc tion and mo der ni sa tion af ter en te ring in to for ce of 
this Pro to col, shall be equ ip ped with ca pa ci ti es and me ans for sto ra ge 
of wa ste in or der to col lect and de li ver it to the re cep tion fa ci li ti es.

3. All ot her ves sels shall be pro perly equ ip ped with ca pa ci ti es and 
me ans for sto ra ge of wa ste in or der to col lect and de li ver it to the re cep
tion fa ci li ti es, du ring the pe riod of eight years af ter en te ring in to for ce 
of this Pro to col.

PART II 
PRE VEN TION, CON TROL AND RE DUC TION OF POL LU

TION FROM VES SELS

Ar tic le 3
BA SIC OBLI GA TION

1. The Par ti es shall ta ke all ne ces sary me a su res to ef fec ti vely pre
vent, con trol and re du ce pol lu tion from ves sels in na vi ga tion and shall 
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exe cu te ne ces sary me a su res for ade qu a te pol lu tion re spon se, using the 
pol lu ter pays prin ci ple whe ne ver pos si ble.

2. The Par ti es shall esta blish a suf fi ci ently den se net work of re
cep tion fa ci li ti es on the wa ter way spe ci fied in Ar tic le 2 pa ra graph 1 of 
this Pro to col, and ac cor dingly co or di na te all re la ting ac ti vi ti es.

Ar tic le 4
PRE VEN TION OF POL LU TION

1. The dischar ge, po u ring out or dum ping from ves sels and flo
a ting esta blis hments, in to the wa ter way as spe ci fied in Ar tic le 2, pa
ra graph 1 of this Pro to col, of ar tic les or sub stan ces, in clu ding oil that 
may ca u se wa ter pol lu tion or cre a te ob stac les or ha zards for na vi ga tion 
shall be pro hi bi ted.

2. The bo at ma ster, crew mem bers or ot her per sons on bo ard shall 
exer ci se every ca re re qu i red by the cir cum stan ces in or der to avoid pol
lu tion of the wa ter way and to re strict the amo unt of wa ste oc cur ring on 
bo ard to the mi ni mum, as well as to avoid, as far as pos si ble, any mi
xing of the va ri o us ca te go ri es of wa ste.

3. In the event of dischar ge, po u ring out, or dum ping re fer red to 
in pa ra graph 1 of this Ar tic le or a thre at of dischar ge, po u ring out, or 
dum ping, the bo at ma ster shall no tify the ne a rest com pe tent aut ho rity 
wit ho ut de lay, in di ca ting the po si tion, qu an tity and sub stan ces of the 
dischar ge as pre ci sely as pos si ble. Any ves sel that has ca u sed pol lu tion 
or has de tec ted an in ci dent of pol lu tion of the wa ter of the Sa va Ri ver 
Ba sin, shall im me di a tely by all me ans no tify the com pe tent re spon se 
aut ho ri ti es and the ves sels that are in the vi ci nity of the spill area.

4. The bo at ma ster of a ves sel shall re port on any ob ser ved wa ter 
pol lu tion to the com pe tent aut ho ri ti es.

5. Wa ste oc cur ring on bo ard shall be col lec ted and de li ve red, in ac
cor dan ce with the na ti o nal le gi sla tion, to the re cep tion fa ci li ti es in ports 
or ot her po ints de sig na ted for re cep tion of wa ste oc cur ring on bo ard.

6. The bo at ma ster shall ke ep and re gu larly up da te the Used Oil 
Log, and shall pre sent it to the com pe tent aut ho ri ti es upon re qu est.

7. The dischar ge in to the wa ter of oily and gre asy wa ste shall be 
pro hi bi ted. Bil ge wa ter shall be de li ve red to the re cep tion fa ci li ti es. 
It shall be pos si ble to seal the clo sing val ve on the pi pe li ne for di rect 
dischar ge of the bil ge wa ter in the clo sed po si tion.

8. Dischar ge in to the wa ter way of wa ter from a se pa ra tion plant 
for the bil ge wa ter on the ves sels, who se ope ra tion is cer ti fied by the 
com pe tent aut ho ri ti es, shall be exempt from the pro hi bi tion spe ci fied in 
pa ra graph 7 of this Ar tic le if the ma xi mum con tent of oil re si du es af ter 
se pa ra tion is con si stently and wit ho ut pri or di lu tion in ac cor dan ce with 
na ti o nal re qu i re ments, but in any ca se less then 5 mg/l.

9. It shall be for bid den to dis po se or dischar ge parts of car go or 
car gore la ted wa ste from ves sels in to the wa ter way.

10. The pro hi bi tion spe ci fied in pa ra graph 9 shall not apply to 
swil lingout wa ter with car go re si du es from sub stan ces, which are ex
pli citly al lo wed to be dischar ged in to the wa ter way in ac cor dan ce with 
na ti o nal re gu la ti ons.

11. All ho u se hold re fu se ge ne ra ted on a ves sel shall be col lec ted 
and, when pos si ble, af ter sor ting to pa per, glass, ot her recycla ble ma te
ri als and ot her re fu se, de li ve red to the re cep tion fa ci li ti es.

12. It shall be pro hi bi ted to burn ho u se hold re fu se, slud ge, slops 
and spe cial wa ste on bo ard.

13. Dischar ge of ho u se hold wa ste wa ter shall be for bid den for:
a) ca bin pas sen ger ves sels with mo re than 50 berths, ef fec ti ve 

from 3 years af ter en te ring in to for ce of this Pro to col. The bo at ma ster 
shall ke ep and re gu larly up da te the Sa ni tary Wa ter Log and shall pre
sent it to the com pe tent aut ho ri ti es upon re qu est.

b) pas sen ger ves sels, cer ti fied (per mi ted) for ca rrying mo re than 50 
pas sen gers, ef fec ti ve from 8 years af ter en te ring in to for ce of this Pro to col.

14. The pro hi bi tion spe ci fied in pa ra graph 13 of this Ar tic le shall 
not apply to pas sen ger ves sels, which ha ve cer ti fied wa ste wa ter tre at
ment plants with li mit va lu es and con trol va lu es com plied with va lu es 
gi ven in An nex to this Pro to col.

15. The bo at ma ster of a ves sel tran spor ting ha zar do us sub stan ces 
shall no tify the com pe tent aut ho ri ti es of the Party in vol ved. The Party 
in qu e sti on may or ga ni ze an escort for the ves sel on the ter ri tory un der 
its ju ris dic tion.

Ar tic le 5 
TEC HNI CAL RE QU I RE MENTS FOR THE EQU IP MENT OF PORT 

FA CI LI TI ES AND OT HER RE CEP TION STA TI ONS

1. The Par ti es shall ta ke all ne ces sary steps to equ ip the ports 
open for in ter na ti o nal traf fic with re qu i red re cep tion fa ci li ti es wit hin 
fi ve years as of en try in to for ce of this Pro to col and, the re of, in form 
the Sa va Com mis sion of the lo ca tion of the re cep tion fa ci li ti es on the ir 
re spec ti ve ter ri to ri es.

2. Re cep tion fa ci li ti es shall be equ ip ped with flan ges on the pi pe
li ne for the re cep tion of the bil ge and ho u se hold wa ste wa ter in ac cor
dan ce with Euro pean Stan dard EN 1305 and EN 1306 and with con ta
i ners for the re cep tion of wa ste oil, wa ste gre a se and ho u se hold re fu se.

3. A list of re cep tion fa ci li ti es shall be draf ted and re gu larly up da
ted by the Sa va Com mis sion.

Ar tic le 6 
SPILL RE SPON SE

1. All ne ces sary me a su res for spill re mo val shall be used to con
tain the spill and re mo ve the spil led sub stan ces from the wa ter.

2. For suc cessful con trol of spills, the com pe tent aut ho ri ti es of 
each Party shall de ve lop and im ple ment a set of best ava i la ble tec hni
qu es and ot her me a su res, in or der to iden tify the struc tu re of spe cial 
and con trac ted tec hni cal fa ci li ti es, re qu i red for the re spon se to spills, 
as well as the struc tu re of the spill re spon se or ga ni za tion and, the re of, 
in form the Sa va Com mis sion.

Ar tic le 7
IM PLE MEN TA TION OF PRO VI SI ONS ON PRE VEN TION,  

CON TROL AND RE DUC TION OF WA TER POL LU TION FROM 
SHIP PING

1. The Par ti es shall de sig na te com pe tent aut ho ri ti es and as sign 
them ap pro pri a te po wers and re spon si bi li ti es with re gard to ful fil ment 
of the re qu i re ments for the pre ven tion of wa ter pol lu tion from ship ping.

2. The com pe tent aut ho ri ti es shall con trol the ob ser va tion of the 
pro vi si ons of this Pro to col on the wa ter way set out in Ar tic le 2 of this 
Pro to col un der the ir ju ris dic tion.

3. The com pe tent aut ho ri ti es shall in par ti cu lar:
a) en su re the ava i la bi lity of best ava i la ble tec hni qu es for pol lu tion 

pre ven tion and best ava i la ble tec hno lo gi es for con trol of wa ter pol lu
tion re sul ting from ship ping, 

b) esta blish, ra ti o nally lo ca te and ma in tain the re cep tion fa ci li ti es 
net work, 

c) esta blish spe cial port ser vi ces for ma na ge ment of the re cep tion 
fa ci li ti es, for ma na ge ment of the re cep tion of wa ste from ves sels, with 
the obli ga tion of con ta i ning and dis pla ce ment of wa ste oc cur ring on 
bo ard,

d) en su re im me di a te no ti fi ca tion of pol lu tion, espe ci ally tran sbo
un dary, by me ans of ef fec ti ve com mu ni ca tion net works, and ta ke ef fec
ti ve emer gency re spon se me a su res,and

e) in form ot her Par ti es on ves sels and bo at ma sters with se ve re vi
o la ti ons of re gu la ti ons or with fre qu ent vi o la ti ons.

Ar tic le 8 
MO NI TO RING OF WA TER QU A LITY AND EN FOR CE MENT

1. Re gu lar mo ni to ring of wa ter qu a lity shall be per for med by na ti
o nal mo ni to ring aut ho ri ti es.

The Sa va Com mis sion shall esta blish and ma in tain an in for ma tion 
system on wa ter qu a lity as part of the Sa va Ri ver In for ma tion System.

2. Re gu lar mo ni to ring of port are as shall be per for med by the 
com pe tent aut ho ri ti es.

3. Sur ve il lan ce mo ni to ring and in ci dent mo ni to ring shall be per
for med by na ti o nal sur ve il lan ce aut ho ri ti es.

4. The com pe tent aut ho ri ti es of the Par ti es shall, wit hin the are as 
un der the ir ju ris dic tion, ta ke all ne ces sary me a su res of in spec tion, to 
en su re that all pre scrip ti ons and re qu i re ments for the pre ven tion of pol
lu tion from ves sels are com plied with.
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5. The com pe tent aut ho ri ti es shall in par ti cu lar:
a) in spect ves sels or flo a ting esta blis hments in or der to de ter mi ne 

ca u ses and si tu a ti ons of a dischar ge or loss of car go, wa ste or wa ste wa
ter that is har mful to hu man he alth or ri ver ecosystem,

b) ad mi ni ster me a su res for eli mi na tion of vi o la tion of esta blis hed 
ru les for han dling of car go, wa ste or wa ste wa ter that is har mful to hu
man he alth or ri ver ecosystem, 

c) ini ti a te pro ce e dings for pro se cu tion of vi o la ti ons of the ap pli ca
ble ru les and stan dards, in com pli an ce with the laws of the ter ri tory on 
which the vi o la tion oc cur red, and

d) im me di a tely for bid furt her na vi ga tion or al low li mi ted na vi
ga tion in or der to mi ni mi ze adver se ef fects on en vi ron ment for ves sels 
pre sen ting dan ger to the en vi ron ment in com pli an ce with this Pro to col 
and na ti o nal re gu la tion.

Ar tic le 9
TRAN SBO UN DARY CO O PE RA TION TO PRE VENT  

AND CON TROL POL LU TION FROM VES SELS

1. The Par ti es shall co o pe ra te in the re duc tion of wa ter pol lu tion 
from ship ping in ca ses of mu tual in te rest.

2. The Par ti es, by me ans of the Sa va Com mis sion, shall de ve lop 
a pro gram of jo int ac tion to pre vent wa ter pol lu tion from ship ping, and 
esta blish a mu tual in for ma tion system.

3. When a com pe tent aut ho rity be co mes awa re of a thre at of tran
sbo un dary pol lu tion of the wa ter in the Sa va Ri ver Ba sin, it shall im
me di a tely no tify all com pe tent aut ho ri ti es of the Par ti es downstre am of 
the lo ca tion, qu an tity and sub stan ces of pol lu tion, using all me ans of 
com mu ni ca tion in clu ding the ship ping ra dio net work for early war ning 
of the pol lu tion in pro gress.

4. In ca se of na vi ga tionre la ted ac ci dents with the re sult of 
dischar ge, po u ring out or dum ping of sub stan ces from ves sels or flo
a ting esta blis hments with tran sbo un dary im pact or with the pos si bi lity 
of tran sbo un dary im pact, a jo int body shall on si te esta blish ca u ses and 
cir cum stan ces of the na vi ga tionre la ted ac ci dent, im pact on the en vi
ron ment and pos si ble pol lu ting ef fects on parts of the wa ter way. The 
jo int body shall con sist of one mem ber of the Party on who se ter ri tory 
the na vi ga tionre la ted ac ci dent oc cur red, and mem ber or mem bers of 
the Party or Par ti es who se ter ri to ri es are af fec ted by the im pact.

PART III 
IN STI TU TI O NAL AR RAN GE MENTS

Ar tic le 10
DE SIG NA TED AUT HO RI TI ES AND FO CAL PO INTS

1. Each Party shall de sig na te the com pe tent aut ho rity/aut ho ri ti es 
which shall be re spon si ble for im ple men ta tion of this Pro to col and no
mi na te its Fo cal Po int for of fi cial co o mu ni ca tion in im ple men ta tion of 
this Pro to col on its be half.

2. Each Party shall, no la ter than the da te of the en try in to for ce of 
this Pro to col, no tify the Sa va Com mis sion of the com pe tent aut ho rity/
aut ho ri ti es and na me and ad dress of its Fo cal Po int. Each Party shall 
for thwith no tify the Sa va Com mis sion of any chan ges in com pe tent 
aut ho rity/aut ho ri ti es and na me and ad dress of its Fo cal Po int. 

3. The Sa va Com mis sion shall for thwith in form the Par ti es of the 
no ti fi ca ti ons re ce i ved un der pa ra graph 2 of this Ar tic le.

Ar tic le 11
ME E TING OF THE PAR TI ES

Me e ting of the Par ti es as sti pu la ted un der Ar tic le 14 of the FA
SRB shall al so ser ve as the Me e ting of the Par ti es to this Pro to col.

Ar tic le 12
IN TER NA TI O NAL SA VA RI VER BA SIN COM MIS SION

The Sa va Com mis sion shall exer ci se its fun cti ons de fi ned in the 
FA SRB, mu ta tis mu tan dis, al so for the im ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 13
SEC RE TA RI AT

The Sec re ta ri at de fi ned in Ar tic le 18 of the FA SRB shall exer ci se 
its fun cti ons de fi ned by the FA SRB, mu ta tis mu tan dis, al so for the im
ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 14
MO NI TO RING IM PLE MEN TA TION OF THE PRO TO COL

The Met ho do logy of Per ma nent Mo ni to ring of im ple men ta tion 
of the FA SRB as sti pu la ted un der Ar tic le 21 of the FA SRB shall al so 
apply to the mo ni to ring of the im ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 15
GU I DE LI NES FOR IM PLE MEN TA TION

The Par ti es shall co o pe ra te in de ve lo ping gu i de li nes for the im
ple men ta tion of this Pro to col. Such gu i de li nes shall be adop ted by the 
Me e ting of the Par ti es.

PART IV 
FI NAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 16
DIS PU TE SET TLE MENT

Any dis pu te ari sing bet we en two or mo re Par ti es re gar ding the 
in ter pre ta tion or im ple men ta tion of this Pro to col shall be set tled in ac
cor dan ce with the pro ce du re set by the FA SRB.

Ar tic le 17
RE LA TI ON SHIP OF THE PRO TO COL WITH THE FA SRB

Ex cept as ot her wi se pro vi ded for in this Pro to col, the pro vi si ons 
of the FA SRB re la ting to its Pro to cols shall apply to this Pro to col.

Ar tic le 18
OT HER AGRE E MENTS

1. Not hing in this Pro to col shall af fect the rights and obli ga ti ons 
of a Party ari sing from any agre e ment be ing in for ce on the da te on 
which this Pro to col en ters in to for ce.

2. For the im ple men ta tion of this Pro to col the Par ti es may en ter 
in to bi la te ral or mul ti la te ral agre e ments or ar ran ge ments, which shall 
not con tra dict to this Pro to col.

Ar tic le 19
RE SER VA TI ONS

No re ser va tion may be ma de to this Pro to col.

Ar tic le 20
DU RA TION AND EN TRY IN TO FOR CE

1. This Pro to col shall be con clu ded for an in de fi ni te pe riod of ti me.
2. This Pro to col shall be su bject to ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap

pro val.
3. In stru ments of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val shall be de

po si ted as soon as pos si ble with the De po si tary. The De po si tary shall 
no tify the Par ti es of the da te of the de po sit of each in stru ment of ra ti fi
ca tion, ac cep tan ce or ap pro val.

4. This Pro to col shall en ter in to for ce on the thir ti eth day af ter 
the da te of de po sit of the fo urth in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce 
or ap pro val. The De po si tary shall no tify the Par ti es of the da te of en try 
in to for ce of this Pro to col.

Ar tic le 21
AMEND MENTS, WIT HDRA WAL AND TER MI NA TION

1. The pro vi si ons of the FA SRB re la ted to amend ments and wit
hdra wal shall apply to this Pro to col.
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2. This Pro to col may be ter mi na ted by mu tual agre e ment of all 
Par ti es.

3. The Pro to col shall ter mi na te in ca se of the ter mi na tion of the 
FA SRB.

Ar tic le 22
IN TER NA TI O NAL BOR DERS

Esta blis hing and mar king of in ter sta te bor ders among the Par ti es 
shall not be af fec ted by any pro vi sion of this Pro to col or its im ple men
ta tion.

Ar tic le 23
DE PO SI TARY

1. The Go vern ment of the Re pu blic of Slo ve nia shall be the De
po si tary of this Pro to col.

2. The De po si tary shall, upon en try in to for ce of this Pro to col, 
en su re its re gi stra tion in ac cor dan ce with Ar tic le 102 of the Char ter of 
the Uni ted Na ti ons.

Do ne at Bel gra de, on 1st Ju ne 2009 in fo ur ori gi nals in En glish 
lan gu a ge, one to be re ta i ned by each Party.

FOR BO SNIA AND HER ZE GO VI NA
FOR THE RE PU BLIC OF CRO A TIA
FOR THE RE PU BLIC OF SER BIA
FOR THE RE PU BLIC OF SLO VE NIA

AN NEX

Li mit and con trol va lu es  
for Wa ste Wa ter Tre at ment Plants on bo ard Pas sen ger Ves sels

The Wa ste Wa ter Tre at ment Plants on bo ard Pas sen ger Ves sels 
shall mi ni mally comply with the fol lo wing re qu i re ments:

1. Du ring the Type Ap pro val in ac cor dan ce with the EN 12566
3:2006, the fol lo wing li mit va lu es shall comply with:

PAR ME TAR OXYGEN 
CON CEN TAR TION SAM PLE

Bi oc he mi cal Oxygen De mand (BOD5) 
in ac cor dan ce with ISO N58151 from 
2003 

20 mg/l
25 mg/l

24hAve ra ge Sam ple
Qualified Sample

Che mi cal Oxygen De mand (COD) in ac
cor dan ce with ISO N6060 from 1986

100 mg/l
125 mg/l

24hAve ra ge Sam ple
Qualified Sample

2. Du ring ope ra tion, the fol lo wing con trol va lu es shall comply 
with:

PAR ME TAR OXYGEN 
CON CEN TAR TION SAM PLE

Bi oc he mi cal Oxygen De mand (BOD5) 
in ac cor dan ce with ISO N58151 from 
2003 

25 mg/l Qu a li fi ed Sam ple

Che mi cal Oxygen De mand (COD) in ac
cor dan ce with ISO N6060 from 1986

125 mg/l
150 mg/l

Qu a li fi ed Sam ple
Random Sample

It is ne ces sary to ob ser ve va lu es in the Qu a li fi ed Sam ple pro ce du re.
3. The Qu a li fi ed Sam ple is one mix from not less than fi ve Ran

dom Sam ples with the sa me vo lu me, per for med in the ti me fra me of one 
ho ur and with the ti me in ter val of not less than two mi nu tes.

4. Com pe tent Aut ho ri ti es can use equ i va lent pro ce du res.
5. Mec ha ni cal and che mi cal pro ces ses with use of the me ans for 

ha lo ge ni sa tion and chlo ri na tion are not al lo wed. 
6. It is ne ces sary to ta ke ade qu a te me a su res for sto ra ge and or

derly dis po sal of the slud ge from on bo ard wa ste wa ter tre at ment plants. 

ПРО ТО КОЛ О СПРЕ ЧА ВА ЊУ ЗА ГА ЂЕ ЊА ВО ДА  
ПРО У ЗРО КО ВА НОГ ПЛО ВИД БОМ УЗ ОКВИР НИ  

СПО РА ЗУМ О СЛИ ВУ РЕ КЕ СА ВЕ

Бо сна и Хер це го ви на, Ре пу бли ка Хр ват ска, Ре пу бли ка Ср би ја 
и Ре пу бли ка Сло ве ни ја и (у да љем тек сту: Стра не),

У скла ду са од ред ба ма чла на 30. став 1. Оквир ног спо ра зу ма 
о сли ву ре ке Са ве, за кљу че ног у Крањ ској Го ри 3. де цем бра 2002. 
го ди не (у да љем тек сту: FA SRB), 

С об зи ром да Пре по ру ке о тех нич ким зах те ви ма ко ји се при
ме њу ју на пло ви ла за уну тра шњу пло вид бу, уса гла ше не на европ
ском ни воу, Европ ски ко декс о уну тра шњим плов ним пу те ви ма 
(CEV NI) и Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном пре во зу опа сне 
ро бе уну тра шњим плов ним пу те ви ма (ADN) пред ста вља ју скуп 
во де ћих про пи са са зна чај ном уло гом у кон тро ли са њу за га ђи ва ња 
во да пло ви ли ма уну тра шње пло вид бе,

Ве ру ју ћи да би, без об зи ра што је за га ђи ва ње во да про у зро ко
ва но уну тра шњим во де ним са о бра ћа јем ма њег зна ча ја, да ље уна
пре ђе ње ње го вих еко ло шких пер фор ман си до при не ло оства ре њу 
ци ље ва за шти те жи вот не сре ди не и за шти те при ро де у ко ри шће њу 
уну тра шњих плов них пу те ва,

спо ра зу ме ле су се ка ко сле ди:

ДЕО I 
ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 1.

1. Пој мо ви де фи ни са ни у чла ну 1. FA SRB има ће исто зна че
ње за свр хе овог про то ко ла, осим ако ни је дру га чи је на зна че но.

2. За свр хе овог про то ко ла:
а) „FA SRB”  je Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, са чи њен 

у Крањ ској го ри, Сло ве ни ја, 3. де цем бра 2002. го ди не, укљу чу ју ћи 
из ме не са др жа не у Спо ра зу му о из ме на ма Оквир ног спо ра зу ма о 
сли ву ре ке Са ве и Про то ко ла о ре жи му пло вид бе уз Оквир ни спо
ра зум о сли ву ре ке Са ве, са чи њен у Љу бља ни 2. апри ла 2004; 

б) „Сав ска ко ми си ја” je „Ме ђу на род на ко ми си ја за слив ре ке 
Са ве”  обра зо ва на на осно ву чла на 15. FA SRB;

в) „пло ви ло” је сва ка плов на кон струк ци ја на ме ње на за уну
тра шњу пло вид бу, укљу чу ју ћи ма ла пло ви ла, ске ле, као и пло ве ћу 
опре му;

г) „плу та ју ћи обје кат” је сва ка плов на кон струк ци ја ко ја је 
стал но при ве за на, уси дре на или по ло же на на реч но дно, нпр. при
ста ни, стам бе не је ди ни це, ре сто ра ни, ра ди о ни це, скла ди шта, пон
тон ски мо сто ви, хан га ри, во де ни це;

д) „от пад ко ји на ста је на пло ви лу и плов ним по стро је њи ма” 
су ма те ри је или пред ме ти ко је од го вор но ли це ис по ру чи, има на
ме ру или оба ве зу да ис по ру чи као от пад, укљу чу ју ћи от пад ко ји 
на ста је од ра да пло ви ла и от пад од то ва ра;

ђ) „от пад ко ји на ста је од ра да пло ви ла” су от пад и от пад на во
да ко ји на ста ју од ра да пло ви ла и ње го вог одр жа ва ња, укљу чу ју ћи 
за у ље не и за ма шће не ма те ри је и дру ги от пад ко ји на ста је у то ку 
ра да пло ви ла;

е) „за у ље не и за ма шће не ма те ри је” су от пад на уља, ка љу жна 
во да и дру ге за у ље не и за ма шће не ма те ри је, упо тре бље ни фил те
ри, кр пе и по су де и па ко ва ња за ове ма те ри је;

ж) „от пад на уља” су ис ко ри шће на уља од мо то ра, ме ња ча и 
хи дра у лич не опре ме;

з) „ка љу жна во да” је во да по ме ша на са уљем ис цу ре ла из стро
јар ни це, при вре ме них бра на и из про сто ра ду плог тру па пло ви ла;

и) „от пад на маст” је ис ко ри шће на маст са ма за ли ца, из ле жа
је ва и дру ге опре ме, као и дру ге не у по тре бљи ве ма сти;

ј) „са ни тар не от пад не во де” су во де из ку хи ње, тр пе за ри је, 
ку па ти ла, кло зе та, пе ри о ни ца и дру ге од љу ди от пад не во де;

к) „ко му нал ни от пад” је ор ган ски и нео р ган ски от пад од љу
ди, од оста та ка хра не ко ји не са др жи дру ге вр сте от па да;

л) „муљ” је оста так од упо тре бе по стро је ња за пре чи шћа ва ње 
от пад них во да на пло ви лу;

љ) „та лог” је теч на ме ша ви на пре о ста лих оста та ка то ва ра ко
ја не мо же би ти укло њен из ре зер во а ра или це во во да ис пу шта њем, 
дре ни ра њем или стру га њем; у ши рем сми слу ме ша ви на пре о ста
лог то ва ра и во да од ис пи ра ња мла зом, од рђе и дру гог, ко ја је не
кад по год на за цр пље ње, а не кад не;

м) „дру ги по себ ни от пад” је от пад ко ји на ста је за вре ме ра
да пло ви ла осим за у ље них и за ма шће них ма те ри ја и дру гог от па да 
на ве де них у тач. к) до н);

н) „от пад од те ре та” је от пад и от пад на во да на пло ви лу од то
ва ра, укљу чу ју ћи ис та ло же не остат ке осим остат ке то ва ра;
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о) „оста ци те ре та” је теч ни део то ва ра ко ји оста је у ре зер во
а ри ма или у це ви ма по сле ис то ва ра, ка да ни је ко ри шћен си стем 
стру га ња, у скла ду са Спо ра зу мом о пре во зу опа сног те ре та на 
европ ским уну тра шњим плов ним пу те ви ма (ADN) и су ви от пад 
ко ји пре о ста је у то вар ном про сто ру по сле ис то ва ра, а пре чи шће
ња руч ним или ме ха нич ким са ку пља чи ма или уси са ва њем;

п) „ис та ло же ни (пре о ста ли) оста ци” је теч ни от пад ко ји се не 
мо же ис пу сти ти из ре зер во а ра или це ви стру га њем, и чврст те рет 
ко ји се не мо же од стра ни ти из то вар ног про сто ра руч но, ма шин ски 
или уси са ва њем;

р) „то вар ни про стор очи шћен ку пље њем” је то вар ни про стор 
у ко јем је то вар од стра њен руч ним или ме ха нич ким ме тла ма или 
чет ка ма али без упо тре бе уси си ва ча или апа ра та за пра ње, и ко ја 
са др жи са мо ис та ло же не остат ке;

с) „ре зер во ар очи шћен стру га њем” је ре зер во ар из ко га су 
оста ци то ва ра укло ње ни ко ри шће њем си сте ма за стру га ње у скла
ду са ADN и где су пре о ста ли са мо ис та ло же ни оста ци;

т) „то вар ни про стор очи шћен уси са ва њем” је то вар ни про
стор из ко га су оста ци то ва ра укло ње ни ко ри шће њем си сте ма за 
уси са ва ње и где су пре о ста ли ис та ло же ни оста ци знат но ма њи од 
оних код чи шће ња ку пље њем;

ћ) „мла зом во де очи шће ни то вар ни про стор или ре зер во ар” је 
то вар ни про стор или ре зер во ар ко ји је по сле чи шће ња мла зом во де 
по го дан за би ло ко ју ка те го ри ју то ва ра;

у) „ис пу шта ње оста та ка” је ис пу шта ње оста та ка то ва ра из то
вар ног про сто ра и ре зер во а ра и це ви, ко ри шће њем при год не ме
то де (нпр. руч не или ме ха нич ке са ку пља че, уси са ва че, стру га че), 
што омо гу ћа ва по сти за ње стан дар да за „ку пље не” или „уси са не” 
то вар не про сто ре или „стру га не” ре зер во а ре, као и оне при од стра
њи ва њу при ру ко ва њу са ис та ло же ним ма те ри ја ма, при па ко ва њу 
и на чи ну скла ди ште ња;

ф) „чи шће ње мла зом во де” је од стра њи ва ње пре о ста лих оста
та ка то ва ра из ку пље њем или уси са ва њем очи шће ног то вар ног 
про сто ра, ко ри шће њем па ре или во де;

х) „от пад на во да од мла зом очи шће ног то вар ног про сто ра” је 
во да ко ја је ко ри шће на за чи шће ње ку пље њем или уси са ва њем већ 
очи шће ног то вар ног про сто ра или стру га них ре зер во а ра, укљу чу
ју ћи во ду од ба ла ста и ки шни цу из ових то вар них про сто ра или 
ре зер во а ра;

ц)  „при јем на ста ни ца” је пло ви ло или по стро је ње на коп ну 
од ре ђе но од над ле жног ор га на за при јем от пад них ма те ри ја ко је 
на ста ју на пло ви лу;

ч) „уље” је наф та у би ло ком об ли ку, укљу чу ју ћи си ро ву наф
ту, муљ, остат ке уља и пре ра ђе не про из во де; 

џ) „опа сне ма те ри је” је су ток сич не, кан це ро ге не, му та ге не, те
ра то ге не, би о а ку му ла тив не суп стан це, на ро чи то ка да су по сто ја не 
или по се ду је опа сне ка рак те ри сти ке, по себ но ако су пер зи стент не;

ш) „ак ци дент у ве зи са пло вид бом”: из у зет не по ја ве као што 
су су дар, на су ка ва ње, ка та стро фа или дру га спољ на си ла, ко ји про
у зро ку ју ме ха нич ко оште ће ње пло ви ла и на кнад но ис пу шта ње, из
ли ва ње или де по но ва ње опа сних ма те ри ја у плов ни пут. 

OБИМ ПРИ МЕ НЕ 

Члан 2. 

1. Овај про то кол при ме њи ва ће се на ре ци Са ви од 0 реч ног 
ки ло ме тра до гра да Бре жи ца у Сло ве ни ји, на ре ци Ко лу ба ри од 0 
реч ног ки ло ме тра до 5 реч ног ки ло ме тра, на ре ци Дри ни од 0 реч
ног ки ло ме тра до 15 реч ног ки ло ме тра, на ре ци Бо сни од 0 реч ног 
ки ло ме тра до 5 реч ног ки ло ме тра, на ре ци Вр бас од 0 реч ног ки ло
ме тра до 3 реч ног ки ло ме тра, на ре ци Уни од 0 реч ног ки ло ме тра 
до 15 реч ног ки ло ме тра, на ре ци Ку пи од 0 реч ног ки ло ме тра до 5 
реч ног ки ло ме тра, као и у њи хо вим луч ким под руч ји ма, скло ни
шти ма, ста ни ца ма за уто вар и ис то вар. 

2. Но во и згра ђе на пло ви ла и пло ви ла на ко ји ма ће би ти за по
чет про цес ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је на кон сту па ња овог 
про то ко ла на сна гу, би ће опре мље на ка па ци те ти ма и сред стви ма за 
скла ди ште ње от па да у ци љу при ку пља ња и пре да је истог при јем
ним објек ти ма. 

3. Сва оста ла пло ви ла би ће уред но опре мље на ка па ци те ти ма 
и сред стви ма за скла ди ште ње от па да у ци љу при ку пља ња и пре да
је истог при јем ним објек ти ма то ком пе ри о да од осам го ди на на кон 
сту па ња овог про то ко ла на сна гу. 

ДЕО II 
СПРЕ ЧА ВА ЊЕ, КОН ТРО ЛА И СМА ЊЕ ЊЕ ЗА ГА ЂЕ ЊА ОД 

ПЛО ВИ ЛА 

ОСНОВ НА ОБА ВЕ ЗА 

Члан 3.

1. Стра не ће пред у зе ти све нео п ход не ме ре да ефек тив но 
спре че, кон тро ли шу и сма ње за га ђе ње од пло ви ла у пло вид би и 
ре а ли зо ва ће нео п ход не ме ре за аде кват но ре а го ва ње на за га ђе ње, 
при ме њу ју ћи на че ло за га ђи вач пла ћа увек ка да је то мо гу ће. 

2. Стра не ће ус по ста ви ти до вољ но гу сту мре жу при јем них 
обје ка та на плов ном пу ту из чла на 2. став 1. овог про то ко ла и на 
од го ва ра ју ћи на чин ће ко ор ди ни ра ти све ак тив но сти у ве зи са тим. 

СПРЕ ЧА ВА ЊЕ ЗА ГА ЂЕ ЊА 

Члан 4.

1. За бра ње но је ис пу шта ње, из ли ва ње или де по но ва ње пред
ме та или ма те ри ја, укљу чу ју ћи и де ри ва те уља ко ји мо гу да про у
зро ку ју за га ђе ње во де или ство ре пре пре ке или опа сно сти за пло
вид бу, из пло ви ла и плу та ју ћих обје ка та у плов ни пут из чла на 2. 
став 1. овог про то ко ла. 

2.  За по вед ник пло ви ла, чла но ви по са де и дру га ли ца на пло
ви лу о све му ће во ди ти ра чу на, за ви сно од окол но сти, да из бег ну 
за га ђе ње плов ног пу та и да ко ли чи ну от па да ко ји на ста је на објек
ту све ду на нај ма њу мо гу ћу ме ру, као и да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри 
из бег ну евен ту ал но ме ша ње ра зних ка те го ри ја от па да. 

3. У слу ча ју ис пу шта ња, из ли ва ња или де по но ва ња из ста ва 
1. овог чла на, од но сно опа сно сти од ис пу шта ња, из ли ва ња или де
по но ва ња, за по вед ник пло ви ла ће без од ла га ња оба ве сти ти нај бли
жи над ле жни ор ган и што пре ци зни је мо гу ће на зна чи ти по ло жај, 
ко ли чи ну и ма те ри је ко је су ис пу ште не. Сва ко пло ви ло ко је је про
у зро ко ва ло за га ђе ње или от кри ло слу чај за га ђе ња на во да ма сли ва 
ре ке Са ве, од мах ће свим сред стви ма оба ве сти ти ор га не над ле жне 
за по сту па ње по истом, као и пло ви ла ко ја се на ла зе у бли зи ни ме
ста из ли ва ња. 

4. За по вед ник пло ви ла ће оба ве сти ти над ле жне ор га не о сва
ком при ме ће ном за га ђе њу во де. 

5. От пад ко ји на ста је на плов ном објек ту би ће са ку пљен и 
пре дат у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством при јем ним ста
ни ца ма у лу ка ма или на дру гим ме сти ма пред ви ђе ним за при јем 
от па да ко ји на ста је на плов ном објек ту. 

6. За по вед ник пло ви ла ће во ди ти и ре дов но ажу ри ра ти Књи
гу ко ри шће ног уља и на зах тев исту да ти над ле жним ор га ни ма на 
увид. 

7. За бра ње но је ис пу шта ње уљ ног или ма сног от па да у во ду. 
Ка љу жна во да пре да је се при јем ним објек ти ма. По сто ја ће мо гућ
ност плом би ра ња за тва ра ча на це во во ду за не по сред но ис пу шта ње 
ка љу жне во де, у за тво ре ном по ло жа ју. 

8. Ис пу шта ње во де у плов ни пут из се па ра ци о ног по стро је ња 
за ка љу жну во ду, ко је се на ла зи на пло ви лу и чи је су функ ци о ни са
ње ате сти ра ли над ле жни ор га ни, из у зе ће се од за бра не из ста ва 7. 
овог чла на, ако је мак си мал ни са др жај ре зи дуа уља на кон се па ра
ци је до след но и без прет ход ног раз бла жи ва ња у скла ду са на ци о
нал них зах те ви ма, а у сва ком слу ча ју ма њи од 5 мг/л. 

9. За бра ње но је де по но ва ње или ис пу шта ње де ло ва то ва ра 
или от па да у ве зи са то ва ром из пло ви ла у плов ни пут. 

10. За бра на из ста ва 9. не ће се од но си ти на во ду за ис пи ра ње 
са оста ци ма те ре та од ма те ри ја чи је је ис пу шта ње у плов ни пут из
ри чи то до зво ље но на ци о нал ном ре гу ла ти вом. 

11. Сво кућ но сме ће ко је на ста је на пло ви лу при ку пља ће 
се и, ка да је то мо гу ће, на кон сор ти ра ња у па пир, ста кло, дру ге 
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ма те ри ја ле ко ји се мо гу ре ци кли ра ти и оста ли от пад, пре да ва ће се 
при јем ним објек ти ма. 

12. За бра ње но је спа љи ва ње кућ ног сме ћа, му ља, та ло га и по
себ ног от па да на плов ном објек ту. 

13. Ис пу шта ње кућ не от пад не во де за бра ње но је за:
– пло ви ла за пре воз пут ни ка са ви ше од 50 ка би на, и то на кон 

три го ди не од сту па ња овог про то ко ла на сна гу. Ка пе тан пло ви ла 
ће во ди ти и ре дов но ажу ри ра ти Књи гу са ни тар не во де и исту на 
зах тев да ти над ле жним ор га ни ма на увид. 

– пут нич ка пло ви ла, ате сти ра на (са до зво лом) за пре воз ви ше од 
50 пут ни ка, и то на кон осам го ди на од сту па ња овог про то ко ла на сна гу. 

14. За бра на из ста ва 13. овог чла на не ће се од но си ти на пут нич
ка пло ви ла ко ја по се ду ју ате сти ра на по стро је ња за пре чи шћа ва ње 
от пад них во да са гра нич ним вред но сти ма и кон трол ним вред но сти
ма, ко је су у скла ду са вред но сти ма да тим у Анек су овог про то ко ла.

15. Ка пе тан пло ви ла ко је тран спор ту је опа сан те рет у оба ве зи 
је да оба ве сти над ле жне ор га не од го ва ра ју ће Стра не. Стра на у пи
та њу мо же ор га ни зо ва ти прат њу за пло ви ло на те ри то ри ји ко ја је у 
ње ној над ле жно сти. 

ТЕХ НИЧ КИ ЗАХ ТЕ ВИ ЗА ОПРЕ МУ ЛУЧ КИХ ОБЈЕ КА ТА  
И ДРУ ГИХ ПРИ ЈЕМ НИХ СТА НИ ЦА

Члан 5.

1. Стра не ће пред у зе ти све нео п ход не ко ра ке да опре ме лу
ке отво ре не за ме ђу на род ни са о бра ћај са нео п ход ним при јем ним 
објек ти ма у ро ку од пет го ди на од сту па ња овог про то ко ла на сна гу 
и оба ве сти ти Сав ску ко ми си ју о ло ка ци ја ма при јем них обје ка та на 
сво јим те ри то ри ја ма. 

2. При јем ни објек ти би ће опре мље ни при руб ни ца ма на це
во во ду за пре у зи ма ње пот па луб не во де и кућ не от пад не во де у 
скла ду са европ ским стан дар дом EN 1305 и EN 1306 и су до ви ма за 
при јем от пад ног уља, от пад не ма сти и ко му нал ног от па да. 

3. Сав ска ко ми си ја ће са чи ни ти и ре дов но ажу ри ра ти спи сак 
при јем них ста ни ца. 

МЕ РЕ У СЛУ ЧА ЈУ ИЗ ЛИ ВА ЊА

Члан 6. 

1. У слу ча ју из ли ва ња, при ме њу ју се све нео п ход не ме ре за 
огра ни ча ва ње про сти ра ња и укла ња ње из ли ве них ма те ри ја из во де. 

2. За успе шну кон тро лу из ли ве них ма те ри ја, над ле жни ор га ни 
сва ке Стра не ће прет ход но из ра ди ти и при ме ни ти скуп нај бо љих 
до ступ них тех ни ка и дру гих ме ра, у ци љу утвр ђи ва ња струк ту ре 
по себ них и уго вор но ан га жо ва них тех нич ких сред ста ва ко ја су по
треб на за ре а го ва ње на из ли ва ње, као и струк ту ре ор га ни за ци је за 
ре а го ва ње на из ли ва ње, и о то ме оба ве сти ти Сав ску ко ми си ју. 

ПРИ МЕ НА ОД РЕ ДА БА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ, КОН ТРО ЛИ  
И СМА ЊЕ ЊУ ЗА ГА ЂЕ ЊА ВО ДА ОД БРО ДАР СТВА

Члан 7.

1. Стра не ће од ре ди ти над ле жне ор га не и пре не ти им од го ва
ра ју ћа овла шће ња и оба ве зе у по гле ду ис пу ње ња зах те ва за спре
ча ва ње за га ђе ња во да ко је је про у зро ко ва но пло вид бом бро до ва. 

2. Над ле жни ор га ни ће кон тро ли са ти по што ва ње од ре да ба 
овог про то ко ла на плов ном пу ту из чла на 2. овог про то ко ла ко ји је 
у њи хо вој над ле жно сти. 

3. Над ле жни ор га ни ће по себ но:
(1) обез бе ди ти рас по ло жи вост нај бо љих до ступ них тех ни ка 

за спре ча ва ње за га ђе ња и нај бо љих до ступ них тех но ло ги ја за кон
тро лу за га ђе ња во да про у зро ко ва ног пло вид бом бро до ва,

(2) ус по ста ви ти, ра ци о нал но раз ме сти ти и одр жа ва ти мре же 
при јем них обје ка та,

(3) фор ми ра ти по себ не луч ке слу жбе за упра вља ње при је мом 
от па да са пло ви ла, уз оба ве зу за др жа ва ња и сме шта ња от па да ко ји 
на ста је на плов ним објек ти ма,

(4) обез бе ди ти хит но оба ве шта ва ње о за га ђе њу, по себ но пре
ко гра нич ном, по мо ћу ефи ка сних ко му ни ка циј ских мре жа, и пред у
зи ма ефек тив не ме ре ре а го ва ња на ван ред не си ту а ци је, и 

(5) оба ве сти ти оста ле Стра не о пло ви ли ма и ка пе та ни ма пло
ви ла ко ји озбиљ но или че сто кр ше про пи се.

ПРА ЋЕ ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ВО ДА И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 

Члан 8.

1. Ре дов но пра ће ње ква ли те та во да вр ши ће на ци о нал ни ор га
ни за пра ће ње ста ња. Сав ска ко ми си ја ће ус по ста ви ти и одр жа ва ти 
ин фор ма ци о ни си стем о ква ли те ту во да, као део Ин фор ма ци о ног 
си сте ма ре ке Са ве. 

2. Ре дов но пра ће ње ста ња у луч ким обла сти ма вр ши ће над
ле жни ор га ни. 

3. Над зор и пра ће ње ин ци ден та вр ши ће на ци о нал ни ор га ни 
за вр ше ње над зо ра. 

4. Над ле жни ор га ни Стра на на под руч ји ма сво је над ле жно сти 
пред у зи ма ће све нео п ход не ин спек циј ске ме ре ка ко би се уве ри ли 
у по што ва ње свих упут ста ва и зах те ва за спре ча ва ње за га ђе ња про
у зро ко ва ног пло ви ли ма. 

5. Над ле жни ор га ни ће по себ но:
(1) вр ши ти ин спек ци ју пло ви ла, од но сно плу та ју ћих обје ка та 

у ци љу утвр ђи ва ња узро ка и слу ча је ва ис пу шта ња или гу бит ка то
ва ра, от па да или от пад них во да ко је су штет не за људ ско здра вље 
или реч ни еко си стем,

(2) пред у зе ти ад ми ни стра тив не ме ре у ци љу от кла ња ња не
по што ва ња утвр ђе них пра ви ла ма ни пу ла ци је те ре том, от па дом 
или от пад ним во да ма ко је су штет не за људ ско здра вље или реч ни 
еко си стем,

(3) по кре ну ти по сту пак уту же ња за по вре де по зи тив них про
пи са и стан дар да, у скла ду са за ко ни ма ко ји ва же на те ри то ри ји на 
ко јој је до шло до по вре де, и 

(4) од мах за бра ни ти да љу пло вид бу или одо бри ти огра ни че ну 
пло вид бу у ци љу ми ни ми зи ра ња штет них ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну од пло ви ла ко ја пред ста вља ју опа сност за жи вот ну сре ди ну у 
скла ду са овим про то ко лом и на ци о нал ном ре гу ла ти вом. 

ПРЕ КО ГРА НИЧ НА СА РАД ЊА У ЦИ ЉУ СПРЕ ЧА ВА ЊА  
И КОН ТРО ЛЕ ЗА ГА ЂЕ ЊА ПРО У ЗРО КО ВА НОГ ПЛО ВИ ЛИ МА

Члан 9.

1. Стра не ће са ра ђи ва ти на сма ње њу за га ђе ња во да про у зро ка
ва ним пло вид бом бро до ва у слу ча је ви ма од ме ђу соб ног ин те ре са, у 
ци љу спре ча ва ња из ли ва ња уља или дру гих за га ђу ју ћих ма те ри ја. 

2. Стра не ће пре ко Сав ске ко ми си је из ра ди ти про грам за јед нич
ког де ло ва ња у ци љу спре ча ва ња за га ђе ња во да про у зро ко ва ног пло
вид бом бро до ва и ус по ста ви ти ме ђу соб ни ин фор ма ци о ни си стем.

3. Ка да над ле жни ор ган по ста не све стан опа сно сти пре ко гра
нич ног за га ђе ња во да на сли ву ре ке Са ве, од мах ће оба ве сти ти све 
над ле жне ор га не низ вод них Стра на о ме сту, ко ли чи ни и ма те ри ја
ма за га ђе ња, ко ри сте ћи сва ко му ни ка циј ска сред ства укљу чу ју ћи и 
брод ску ра дио мре жу за ра но упо зо ра ва ње о за га ђе њу у то ку.

4. У слу ча ју ак ци де на та ве за них за пло вид бу ко ји про у зро ку
ју ис пу шта ње, из ли ва ње или де по но ва ње ма те ри ја из пло ви ла или 
плу та ју ћих обје ка та са пре ко гра нич ним ути ца јем или мо гућ но шћу 
пре ко гра нич ног ути ца ја, ме шо ви то те ло ће на ли цу ме ста утвр ди ти 
узро ке и окол но сти ак ци ден та ве за ног за пло вид бу, ути цај на жи
вот ну сре ди ну и мо гу ће за га ђу ју ће ефек те на де ло ве плов ног пу та. 
Ме шо ви то те ло ће би ти са ста вље но од јед ног чла на Стра не на чи
јој те ри то ри ји је на сту пио ак ци дент ве зан за пло вид бу и чла на или 
чла но ва Стра не или Стра на чи је су те ри то ри је по го ђе не ути ца јем. 

ДЕО III 
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ АРАН ЖМА НИ

ИМЕ НО ВА НИ ОР ГА НИ И КОН ТАКТ ОСО БЕ 

Члан 10.

1. Сва ка Стра на ће име но ва ти над ле жни ор ган/ор га не ко
ји ће би ти од го во ран за им пле мен та ци ју Про то ко ла и име но ва ти 
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кон такт осо бу за зва нич ну ко му ни ка ци ју ко ју ће оба вља ти у ње но 
име у по гле ду им пле мен та ци је про то ко ла. 

2. Сва ка Стра на ће, нај ка сни је на дан сту па ња овог про то ко ла 
на сна гу, оба ве сти ти Сав ску ко ми си ју о над ле жном ор га ну/ор га ни
ма и на зи ву и адре си ње го ве кон такт осо бе. Сва ка Стра на ће без 
од ла га ња оба ве сти ти Сав ску ко ми си ју о евен ту ал ним про ме на ма 
ко је се од но се на над ле жни ор ган/ор га не и на зив и адре су кон такт 
осо бе. 

3. Сав ска ко ми си ја ће без од ла га ња ин фор ми са ти Стра не о 
оба ве ште њи ма ко ја при ми у скла ду са ста вом 2. овог чла на. 

СА СТА НАК СТРА НА 

Члан 11.

1. Са ста нак Стра на пре ма чла ну 14. FA SRBа, та ко ђе, слу жи 
као Са ста нак Стра на овог про то ко ла. 

МЕ ЂУ НА РОД НА КО МИ СИ ЈА ЗА СЛИВ РЕ КЕ СА ВЕ

Члан 12.

1. Сав ска ко ми си ја фор ми ра на на осно ву чла на 15. FA SRBа, 
сво је функ ци је утвр ђе не FA SRBом, вр ши mu ta tis mu tan dis и у од
но су на при ме ну овог про то ко ла. 

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ

Члан 13.

1. Се кре та ри јат пред ви ђен чла ном 18. FA SRBа, сво је функ
ци је утвр ђе не FA SRBом, вр ши mu ta tis mu tan dis и у од но су на при
ме ну овог про то ко ла. 

ПРА ЋЕ ЊЕ СПРО ВО ЂЕ ЊА ОВОГ ПРО ТО КО ЛА 

Члан 14.

1. Ме то до ло ги ја за стал но пра ће ње спро во ђе ња FA SRBа, 
пре ма чла ну 21. FA SRBа, при ме њу је се и на пра ће ње спро во ђе ња 
овог про то ко ла. 

ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ПРИ МЕ НУ 

Члан 15.

1. Стра не ће са ра ђи ва ти на из ра ди пре по ру ка за при ме ну овог 
про то ко ла. Пре по ру ке усва ја Са ста нак Стра на. 

ДЕО IV 
ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ 

РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА

Члан 16.

1. Евен ту ал ни спор ко ји на ста не из ме ђу две или ви ше Стра на 
у ве зи са ту ма че њем или спро во ђе њем (од ре да ба) овог про то ко ла 
раз ре ши ће се у скла ду са по ступ ком пред ви ђе ним FA SRBом. 

ОД НОС ПРО ТО КО ЛА И FA SRB

Члан 17.

1. Од ред бе FA SRBа ко је се од но се на ње го ве про то ко ле при
ме њу ју се и на овај про то кол, осим ако овим про то ко лом ни је пред
ви ђе но дру га чи је. 

ДРУ ГИ СПО РА ЗУ МИ

Члан 18.

1. Ни шта са др жа но у овом про то ко лу не ути че на пра ва и оба
ве зе не ке од Стра на, на осно ву би ло ког спо ра зу ма ко ји је на сна зи 
на дан сту па ња овог про то ко ла на сна гу. 

2. У ци љу при ме не овог про то ко ла, Стра не мо гу за кљу чи ти 
би ла те рал не или мул ти ла те рал не спо ра зу ме или аран жма не, ко ји 
ни су у су прот но сти са овим про то ко лом. 

РЕ ЗЕР ВЕ

Члан 19.

1. На овај про то кол се не мо гу ста вља ти ни ка кве ре зер ве. 

ТРА ЈА ЊЕ И СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

Члан 20.

1. Овај про то кол се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме. 
2. Овај про то кол под ле же ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо

бре њу.
3. Ин стру мен ти о ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо бре њу 

се де по ну ју у на кра ћем мо гу ћем ро ку код Де по зи та ра из чла на 22. 
овог про то ко ла. Де по зи тар из ве шта ва Стра не о да ту му де по но ва
ња сва ког ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или одо бре њу.

4. Овај про то кол сту па на сна гу три де се тог да на од да ту ма де
по но ва ња че твр тог ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји, при хва та њу или 
одо бре њу. Де по зи тар оба ве шта ва Стра не о да ту му сту па ња Про то
ко ла на сна гу. 

ИЗ МЕ НЕ, ИСТУ ПА ЊЕ И ПРЕ СТА НАК 

Члан 21.

1. Од ред бе FA SRBа ко је се од но се на из ме не и исту па ње 
при ме њу ју се и на овај про то кол. 

2. Овај про то кол мо же се рас ки ну ти за јед нич ким спо ра зу мом 
свих Стра на. 

3. Про то кол пре ста је да ва жи у слу ча ју рас ки да FA SRBа. 

МЕ ЂУ НА РОД НЕ ГРА НИ ЦЕ

Члан 22.

Од ред ба ма овог про то ко ла и ње го вом при ме ном не до во ди се 
у пи та ње утвр ђи ва ње и обе ле жа ва ње гра ни ца из ме ђу Стра на. 

ДЕ ПО ЗИ ТАР 

Члан 23.

1. Је дан ори ги на ли ни при ме рак овог про то ко ла де по ну је Вла
да Ре пу бли ке Сло ве ни је ко ја је Де по зи тар овог про то ко ла. 

2. На кон сту па ња овог про то ко ла на сна гу, Де по зи тар обез бе
ђу је ње го ву ре ги стра ци ју у скла ду са чла ном 102. По ве ље Ује ди
ње них на ци ја.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 1. ју на 2009. го ди не у че ти ри ори
ги нал на при мер ка на ен гле ском је зи ку, од ко јих по је дан за др жа ва 
сва ка Стра на и је дан за др жа ва Де по зи тар. 

ЗА БО СНУ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НУ
Ве се лин По ља ше вић, с.р.
ЗА РЕ ПУ БЛИ КУ ХР ВАТ СКУ
Бран ко Ба чић, с.р.
ЗА РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ
Са ша Дра гин, с.р.
ЗА РЕ ПУ БЛИ КУ СЛО ВЕ НИ ЈУ
Ја нез По жар, с.р.

АНЕКС

Гра нич не и кон трол не вред но сти за по стро је ња за пре ра ду от
пад них во да на пут нич ком бро ду

По стро је ње за пре ра ду от пад них во да на пут нич ком бро ду 
мо ра да ис пу ни ми ни мум сле де ћих зах те ва:
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1. То ком тип ске оце не на осно ву EN 125663:2006, сле де ће 
гра нич не вред но сти се мо ра ју ис пу ни ти:
Па ра ме три Кон цен тра ци ја 

ки се о ни ка
Узор ко ва ње

Би о ло шка по тро шња 
ки се о ни ка (BKP5) 
пре ма ISO N58151 
из 2003. го ди не

20 mg/l
25 mg/l

Про се чан узо рак на 
осно ву 24 ча сов них 
узо ра ка

Хе миј ска по тро шња 
ки се о ни ка (HPK) 
пре ма ISO N6060 из 
1986. го ди не

100 mg/l
125 mg/l

Про се чан узо рак на 
осно ву 24 ча сов них 
узо ра ка
Репрезентативни узорак

2. То ком ра да, сле де ће кон трол не вред но сти се мо ра ју ис пу
ни ти:

Па ра ме три Кон цен тра ци ја 
ки се о ни ка Узор ко ва ње

Би о ло шка по тро шња 
ки се о ни ка (BKP5) 
пре ма ISO N58151 
из 2003. го ди не

25 mg/l Ре пре зен та тив ни узо рак

Хе миј ска по тро шња 
ки се о ни ка (HPK) 
пре ма ISO N6060 из 
1986. го ди не

125 mg/l Ре пре зен та тив ни узо рак
Случајан узорак

Нео п ход но је пра ти ти вред но сти у про це ду ри из ра де ре пре
зен та тив ног узор ка

3. Ре пре зен та тив ни узо рак је јед на ме ша ви на са чи ње на од не 
ви ше од пет слу чај них узо ра ка у окви ру исте за пре ми не, из ве ден у 
вре мен ском раз ма ку не ве ћем од јед ног са та и у ин тер ва лу из ме ђу 
са мих узо ра ка не ве ћим од два ми ну та.

4. Над ле жни ор га ни мо гу ко ри сти ти екви ва лент не про це ду ре.
5. Ме ха нич ки и хе миј ски про це си ко ји се ко ри сте у по ступ ку 

хло ри за ци је и ха ло ге ни за ци је ни су до зво ље ни.
6. Нео п ход но је пред у зе ти аде кват не ме ре за скал ди ште ње и 

пра вил но од ла га ње му ља из по стро је ња за пре ра ду от пад них во да 
са пут нич ког бро да. 

Члан 3.
О спро во ђе њу Про то ко ла о спре ча ва њу за га ђе ња во да про у

зро ко ва ног пло вид бом уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, из 
чла на 1. овог за ко на ста ра ће се ми ни стар ства над ле жна за по сло ве 
за шти те жи вот не сре ди не, во до при вре де и са о бра ћа ја.

Члан 4.
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” .

111
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Кра ље ви не Ма ро ко о 

са рад њи у обла сти ве те ри не

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Кра ље ви не Ма ро ко о са рад њи у обла
сти ве те ри не, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би
је на Првој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 5. 
октобра 2015. године.

ПР број 124
У Бе о гра ду, 6. 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 Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Кра ље ви не Ма ро ко о са рад њи у обла сти 

ве те ри не

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

Вла де Кра ље ви не Ма ро ко о са рад њи у обла сти ве те ри не, са чи њен 
у Бе о гра ду, 6. ју на 2013. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, арап ском, 
фран цу ском и ен гле ском је зи ку.

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

Кра ље ви не Ма ро ко о са рад њи у обла сти ве те ри не у ори ги на лу на 
срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И 

ВЛА ДЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ МА РО КО

О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ ВЕ ТЕ РИ НЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Кра ље ви не Ма ро ко, (у да
љем тек сту: Уго вор не стра не),

у же љи да олак ша ју про мет жи во ти ња и про из во да жи во тињ
ског по ре кла и да исто вре ме но оне мо гу ће уно ше ње за ра зних бо ле
сти жи во ти ња и по здра вље штет них про из во да жи во тињ ског по
ре кла, као и да раз ви ја ју са рад њу у обла сти ве те ри нар ства,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
1. Увоз и про воз жи во ти ња и про из во да жи во тињ ског по ре кла 

(у да љем тек сту: по шиљ ка) мо же се оба вља ти са мо ако су ис пу ње
ни про пи са ни ве те ри нар скоса ни тар ни усло ви и ако је прет ход но 
при ба вље но одо бре ње над ле жног ор га на зе мље уво зни це, од но сно 
зе мље пре ко чи је се те ри то ри је по шиљ ка про во зи.

2. Над ле жни ор га ни др жа ва Уго вор них стра на раз ме њи ва ће 
обра сце ве те ри нар ских по твр да ко је су са ста вље не уз за јед нич ку 
са гла сност (у да љем тек сту: сер ти фи кат), ко ји пра те по шиљ ке у Ре
пу бли ку Ср би ју и Кра ље ви ну Ма ро ко и уза јам но се оба ве шта ва ти 
о њи хо вим из ме на ма и до пу на ма.

3. Уве ре ња мо ра ју би ти из да та на срп ском, арап ском, фран цу
ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Над ле жни ор га ни др жа ва Уго вор них стра на ће:
1) уза јам но оба ве шта ва ти јед на дру гу о ве те ри нар скоса ни

тар ним усло ви ма за увоз и про воз по ши ља ка;
2) раз ме њи ва ти ме сеч не из ве шта је о ста ту су за ра зних бо ле

сти жи во ти ња са Ли сте OIE, за ко је је то оба ве шта ва ње оба ве зно, 
пред у зе тим ме ра ма ра ди спре ча ва ња њи хо ве по ја ве, ши ре ња и ис
ко ре њи ва ња, у скла ду са про це ду ра ма и пре по ру ка ма Свет ске ор
га ни за ци је за здра вље жи во ти ња (OIE);

3) ин фор ми са ти јед ни дру ге од мах о по ја ви за ра зних бо ле сти 
и дру гим ин фор ма ци ја ма ко је се од но се на ме ре и ре зул та те су зби
ја ња за ра зних бо ле сти жи во ти ња.

Члан 3.
Ра ди раз ви ја ња са рад ње у обла сти ве те ри нар ства над ле жни 

ор га ни др жа ва Уго вор них стра на ће:
1) раз ме њи ва ти про пи се и струч не пу бли ка ци је ко је се од но се 

на област ве те ри нар ства;
2) раз ме њи ва ти пла но ве узор ко ва ња за те ку ћу го ди ну и ре зул

та те узор ко ва ња из пред ход не го ди не;
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3) уна пре ђи ва ти са рад њу на уч них и струч них ин сти ту ци ја у 
обла сти здрав стве не за шти те жи во ти ња и ве те ри нар скоса ни тар
ног си сте ма кон тро ле про из во да жи во тињ ског по ре кла, као и са
рад њу ди јаг но стич ких и ана ли тич ких ла бо ра то ри ја;

4) пру жа ти уза јам ну по моћ у про из вод њи и на бав ци по треб
них сред ста ва за су зби ја ње бо ле сти и ле че ње жи во ти ња;

5) уко ли ко је нео п ход но, раз ме њи ва ти со је ве узроч ни ка за ра
зних и па ра зит ских бо ле сти у екс пе ри мен тал не и ди јаг но стич ке 
свр хе, као и ди јаг но стич ка сред ства;

6) уна пре ђи ва ти са рад њу ве те ри нар ских слу жби др жа ва уго
вор них стра на и раз ме ну ве те ри нар ских струч ња ка, ра ди упо зна
ва ња ор га ни за ци је и де ло ва ња ве те ри нар ских слу жби Уго вор них 
стра на, ста ња из во зних обје ка та и здрав стве ног ста ња жи во ти ња;

7) на сто ја ти да се ор га ни зу ју го ди шњи са стан ци екс пе ра та, на 
осно ву уза јам но сти.

Члан 4.
Уко ли ко се на гра нич ном пре ла зу или у од ре ди шту утвр ди да 

по шиљ ка не за до во ља ва ве те ри нар скоса ни тар не усло ве из сер ти
фи ка та, над ле жни ор ган др жа ве Уго вор не стра не, на чи јој те ри то
ри ји је утвр ђен не до ста так, од мах ће о то ме оба ве сти ти над ле жни 
ор ган др жа ве дру ге Уго вор не стра не и пред у зе ти ме ре у скла ду са 
сво јим на ци о нал ним про пи си ма.

Члан 5.
1. Ако се на те ри то ри ји др жа ве јед не од Уго вор них стра на 

утвр ди не ка од за ра зних бо ле сти жи во ти ња, над ле жни ор ган др жа ве 
дру ге Уго вор не стра не мо же да огра ни чи или за бра ни увоз и про воз 
по ши ља ка жи во ти ња ко је при па да ју вр сти нео т пор ној на ту за ра зу, 
ко је до ла зи са це ле или де ла те ри то ри је на ко јој се за ра за по ја ви ла.

2. Огра ни че ње и за бра на уво за и про во за мо же се про ду жи
ти, под истим усло ви ма на оста ле по шиљ ке ко ји ма се бо лест мо же 
пре не ти.

Члан 6.
Спор на пи та ња ко ја про и за ђу из при ме не од ред би овог спо

ра зу ма ре ша ва ће се из ме ђу пред став ни ка над ле жних ор га на др жа
ва Уго вор них стра на узи ма ју ћи у об зир пре по ру ке и/или упут ства 
до не та у окви ру Co dex Ali men ta ri jusa и Свет ске ор га ни за ци је за 
здра вље жи во ти ња у обла сти ме ђу на род ног про ме та. Ако се на тај 
на чин не по стиг не же ље ни ре зул тат, спор на пи та ња ре ша ва ће се 
ди пло мат ским пу тем.

Члан 7.
1. Над ле жни ор ган за спро во ђе ње овог спо ра зу ма у Ре пу бли

ци Ср би ји је Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при
вре де, Упра ва за ве те ри ну са се ди штем у Бе о гра ду.

2. Над ле жни ор ган за спро во ђе ње овог спо ра зу ма у Кра ље ви
ни Ма ро ко је Ми ни стар ство по љо при вре де и ри бар ства, Упра ва за 
сто чар ство, На ци о нал на кан це ла ри ја за без бед ност хра не у Ра ба ту.

Члан 8. 
Спо ра зум се мо же до пу ња ва ти или ме ња ти уз при ста нак обе 

Уго вор не стра не. Из ме не сту па ју на сна гу у скла ду са чла ном 10. 
овог спо ра зу ма.

Члан 9.
Овај спо ра зум не ма ути ца ја на пра ва и оба ве зе Уго вор них 

стра на ко је про из и ла зе из дру гих ме ђу на род них уго во ра, у ко ји ма 
су оне Уго вор не стра не.

Члан 10.
1. Овај спо ра зум сту па на сна гу три де се тог (30) да на од да

ту ма при је ма по след њег пи са ног оба ве ште ња ко јим се Уго вор не 
стра не ме ђу соб но оба ве шта ва ју, ди пло мат ским пу тем, да су ис пу
ње ни сви усло ви пред ви ђе ни на ци о нал ним за ко но дав ством за сту
па ње овог спо ра зу ма на сна гу.

2. Овај спо ра зум се за кљу чу је на пе ри од од пет (5) го ди на и 
би ће пре ћут но про ду жа ван на на ред не јед но го ди шње пе ри о де, све 
док га јед на од Уго вор них стра на не от ка же, у пи са ној фор ми, ди
пло мат ским пу тем, а нај ма ње шест (6) ме се ци уна пред.

Са ста вље но у Бе о гра ду, да на 6. ју на 2013. го ди не у два ор
ги на ла на срп ском, арап ском, фран цу ском и ен гле ском је зи ку, при 
че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју не спо ра зу ма 
у ту ма че њу ен гле ски текст има ће пред ност.

За
Вла ду Ре пу бли ке Ср би је

Го ран Кне же вић
Министар пољопривреде,  
шумарства и водопривреде

За
Вла ду Кра ље ви не Ма ро ко

Мо ха мед На жиб Бу лиф
Ми ни стар над ле жан за оп ште 

по сло ве и упра вља ње

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”.

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  
из ме ђу Вла де Ма ђар ске и Вла де Ре пу бли ке Ср би је  
о пра во вре ме ној раз ме ни ин фор ма ци ја у слу ча ју  

ра ди о ло шке опа сно сти

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ма ђар ске и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о пра во вре ме ној раз ме ни 
ин фор ма ци ја у слу ча ју ра ди о ло шке опа сно сти, ко ји је до не ла На
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој седници Другог ре
довног заседања у 2015. години, 5. октобра 2015. године.

ПР број 125
У Бе о гра ду, 6. 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 Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ма ђар ске  
и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о пра во вре ме ној раз ме ни  

ин фор ма ци ја у слу ча ју ра ди о ло шке опа сно сти

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ма ђар ске и Вла де Ре

пу бли ке Ср би је о пра во вре ме ној раз ме ни ин фор ма ци ја у слу ча ју 
ра ди о ло шке опа сно сти, са чи њен у Бе о гра ду, да на 1. ју ла 2014. го
ди не, у два ори ги нал на при мер ка, на срп ском, ма ђар ском и ен гле
ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ма ђар ске и Вла де Ре пу бли ке 

Ср би је о пра во вре ме ној раз ме ни ин фор ма ци ја у слу ча ју ра ди о ло
шке опа сно сти, у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПОРАЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ МА ЂАР СКЕ И 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
О ПРА ВО ВРЕ МЕ НОЈ РАЗ МЕ НИ ИН ФОР МА ЦИ ЈА  

У СЛУ ЧА ЈУ РАДИОЛОШКE ОПА СНО СТИ

Вла да Ма ђар ске и Вла да Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: 
уго вор не стра не); 

Же ле ћи да пот пу но и у це ли ни ис пу не од ред бе за кључ них до
ку ме на та Кон фе рен ци је о без бед но сти и са рад њи у Евр о пи и та ко 
оја ча ју при ја тељ ске од но се из ме ђу уго вор них стра на;

С уве ре њем да је по треб но да што пре обез бе де зна чај не ин
фор ма ци је о ра ди о ло шким опа сно сти ма, ка ко би мо гу ће пре ко гра
нич не по сле ди це би ле што ма ње;
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С уве ре њем да пра во вре ме на раз ме на ин фор ма ци ја и ис ку
ста ва о ну кле ар ној си гур но сти и ра ди ја ци о ној си гур но сти у зна
чај ној ме ри до при но си оп штој си гур но сти ста нов ни штва др жа ва 
уго вор них стра на;

Има ју ћи у ви ду Кон вен ци ју о ра ном оба ве шта ва њу о ну кле ар
ним не сре ћа ма (1986) и Кон вен ци ју о по мо ћи у слу ча ју ну кле ар них 
не сре ћа или ра ди о ло шких опа сно сти (1986), као и при зна та на че ла 
са рад ње у окви ру Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју;

Ува жа ва ју ћи да је Ма ђар ска др жа ва чла ни ца Евр оп ске уни
је (ЕУ) и Европске заједнице за атомску енергију и да је, као та
ква, оба ве за на од ред ба ма ЕУ уго во ра (Уго вор о Европ ској уни
ји, Уго вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је, Уговор о оснивању 
Европске заједнице за атомску енергију) и пратећих прописа;

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Област при ме не

1. Овај спо ра зум од но си се на на чи не оба ве шта ва ња и раз ме
не ин фор ма ци ја у свим слу ча је ви ма у ко ји ма уго вор на стра на од
лу чи да пре ду зме ме ре ши ро ких раз ме ра за за шти ту ста нов ни штва 
у слу ча ју сле де ћих опа сно сти:

а) ак ци ден та ко ји се до го дио на те ри то ри ји др жа ве уго вор не 
стра не ко ји укљу чу је објек те и ак тив но сти на ве де не у ста ву 2. овог 
чла на услед ко јег је до шло или би мо гло до ћи до зна чај ног ис пу
шта ња ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла; или

б) от кри ва ња не у о би ча је них ни воа ра ди о ак тив но сти на те ри
то ри ји др жа ве уго вор не стра не или из ван ње, ко ји би мо гли би ти 
штет ни по здра вље ста нов ни штва др жа ве уго вор не стра не;

в) ак ци де на та ко ји не спа да ју ме ђу оне на ве де не у тач ки а) 
овог ста ва ко ји укљу чу ју објек те или ак тив но сти на ве де не у ста ву 
2. овог чла на и услед ко јих је до шло или би мо гло до ћи до зна чај
ног ис пу шта ња ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла; или

г) дру гих ак ци де на та услед ко јих је до шло или би мо гло до ћи 
до зна чај ног ис пу шта ња ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла.

2. Објек ти или ак тив но сти по ме ну ти у ста ву 1. тач. а) и в) 
овог чла на су сле де ћи:

а) би ло ко ји ну кле ар ни ре ак тор, без об зи ра на то где се на ла зи;
б) би ло ко ји дру ги обје кат ну кле ар ног го рив ног ци клу са; 
в) би ло ко ји обје кат за упра вља ње ра ди о ак тив ним от па дом; 
г) пре воз и скла ди ште ње ну кле ар них го ри ва или ра ди о ак тив

ног от па да;
д) про из вод ња, упо тре ба, скла ди ште ње, од ла га ње и пре воз ра

ди о ак тив них изо то па ко ји се ко ри сте у по љо при вред не, ин ду стриј
ске, ме ди цин ске и са тим по ве за не на уч не и ис тра жи вач ке свр хе;

ђ) упо тре ба ра ди о ак тив них изо то па за про из вод њу енер ги је у 
све мир ским објек ти ма.

Члан 2. 
Оба ве шта ва ње и ин фор ма ци је

У слу ча ју ра ди о ло шких опа сно сти на ве де них у чла ну 1. овог 
спо ра зу ма због ко јих се не мо же са си гур но шћу ис кљу чи ти угро
жа ва ње ста нов ни штва дру ге уго вор не стра не, уго вор на стра на на
ве де на у том чла ну ће пред у зе ти сле де ће:

а) од мах оба ве шта ва дру гу уго вор ну стра ну ко ја је или би мо
гла би ти угро же на ка ко је на ве де но у чла ну 1. овог спо ра зу ма о ра
ди о ло шкој опа сно сти, при ро ди, вре ме ну и тач ном ме сту на стан ка 
ра ди о ло шке опа сно сти;

б) од мах до ста вља дру гој уго вор ној стра ни рас по ло жи ве ин
фор ма ци је на ве де не у чла ну 3. овог спо ра зу ма ко је су по треб не за 
сво ђе ње ра ди о ло шких по сле ди ца у др жа ви те уго вор не стра не на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру.

Члан 3. 
Ин фор ма ци је ко је је по треб но до ста ви ти

1. Ин фор ма ци је ко је се до ста вља ју у скла ду са чла ном 2. тач
ка б) овог спо ра зу ма об у хва ти ће сле де ће по дат ке ко ји су на рас по
ла га њу уго вор ној стра ни:

а) при ро ду, вре ме и тач но ме сто на стан ка до га ђа ја, ако је то 
при клад но, као и обје кат или ак тив ност о ко ме је реч;

б) прет по ста вље ни или утвр ђе ни узрок и пред ви ђе ни раз вој 
до га ђа ја у по гле ду ис пу шта ња ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла;

в) оп ште ка рак те ри сти ке ис пу шта ња ра ди о ак тив ног ма те ри
ја ла, укљу чу ју ћи при ро ду, ве ро ват ни фи зич ки и хе миј ски об лик, 
ко ли чи ну, са став и ефек тив ну ви си ну ра ди о ак тив ног ис пу шта ња;

г) ин фор ма ци је о тре нут ним и прог но зир ним ме те о ро ло шким 
и хи дро ло шким усло ви ма ко је су по треб не да би се пред ви де ло 
ши ре ње и де по зи ци ја ис пу ште ног ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла;

д) ре зул та те ме ре ња са др жа ја ра ди о ну кли да у жи вот ној сре ди ни; 
ђ) ре зул та те ме ре ња са др жа ја ра ди о ну кли да у пре храм бе ним 

про из во ди ма, хра ни за жи во ти ње и во ди за пи ће;
е) пред у зе те или пла ни ра не ме ре за шти те;
ж) пред у зе те или пла ни ра не ме ре ин фор ми са ња јав но сти; 
з) пред ви ђе но по на ша ње ис пу ште ног ра ди о ак тив ног ма те ри

ја ла кроз вре ме;
и) из вор ин фор ма ци ја.
2. Ин фор ма ци је ко је су пре ци зи ра не у ста ву 1. овог чла на се 

у од го ва ра ју ћим вре мен ским раз ма ци ма до пу ња ва ју да љим ре ле
вант ним ин фор ма ци ја ма, укљу чу ју ћи оне о раз во ју ван ред не си ту
а ци је и ње ном пред ви ђе ном или ствар ном за вр шет ку.

3. Ин фор ма ци је пре ци зи ра не у ста ву 1. овог чла на и све ње го
ве до пу не про сле ђу ју се ка ко је од ре ђе но у чла ну 2. овог спо ра зу ма 
све до за вр шет ка ван ред не си ту а ци је или док се не са ку пи до вољ
но ин фор ма ци ја за про це ну ствар ног ста ња. 

Члан 4. 
Са рад ња у пред у зи ма њу ме ра

1. У слу ча ју на стан ка си ту а ци је на ве де не у чла ну 2. овог спо
ра зу ма уго вор не стра не се до го ва ра ју, без од ла га ња, о аран жма ну 
за са рад њу ко ја је нео п ход на за пред у зи ма ње ме ра за за шти ту здра
вља и имо ви не ста нов ни штва као и за мо гу ћу по моћ.

2. Уго вор не стра не се, по ред ме ра од ре ђе них у ста ву 1. овог 
чла на, без од ла га ња до го ва ра ју о свим да љим ме ра ма. 

3. Да би се ра ди о ло шке по сле ди це у дру гој др жа ви све ле на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру, уго вор на стра на ко ја до ста вља ин фор ма ци је 
у скла ду са чла ном 2. тач ка б), од мах ће од го во ри ти дру гој уго вор
ној стра ни у ме ри у ко јој је то из во дљи во, на њен зах тев за да љим 
ин фор ма ци ја ма или на њен зах тев за са рад њу.

Члан 5. 
Над ле жни ор га ни

1. Над ле жни ор га ни за обез бе ђе ње спро во ђе ња овог спо ра зу ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји су ми ни стар ство над ле жно за по сло ве за шти те 
од јо ни зу ју ћих зра че ња и Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че
ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је. Над ле жни ор ган за спро во ђе ње 
овог спо ра зу ма у Ма ђар ској је Ма ђар ски ор ган за атом ску енер ги ју.

2. Над ле жни ор ган у Ре пу бли ци Ср би ји за при ма ње оба ве
ште ња и ин фор ма ци ја из чл. 2. и 3. овог спо ра зу ма је ми ни стар ство 
над ле жно за ван ред не си ту а ци је. Над ле жни ор ган у Ма ђар ској за 
при ма ње оба ве ште ња и ин фор ма ци ја из чл. 2. и 3. овог спо ра зу ма 
је над ле жни ор ган за атом ску енер ги ју.

3. Над ле жни ор ган у Ре пу бли ци Ср би ји за да ва ње оба ве ште
ња и ин фор ма ци ја из чл. 2. и 3. овог спо ра зу ма је Аген ци ја за за
шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је. Над
ле жни ор ган у Ма ђар ској за да ва ње оба ве ште ња и ин фор ма ци ја из 
чл. 2. и 3. овог спо ра зу ма је над ле жни ор ган за атом ску енер ги ју.

4. Уго вор не стра не се оба ве шта ва ју о сва кој про ме ни ко ја би 
мо гла на ста ти у ве зи с ин фор ма ци ја ма из ст. 1, 2. и 3. овог чла на.

5. Не по сред но на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма над ле жни ор га
ни се до го ва ра ју о на чи ну пре но са ин фор ма ци ја. Рад си сте ма пре
но са ин фор ма ци ја про ве ра ва се нај ма ње јед ном го ди шње.

Члан 6. 
Дру ге ин фор ма ци је

1. Уго вор не стра не се јед ном го ди шње ме ђу соб но оба ве шта
ва ју о соп стве ним ну кле ар ним про гра ми ма, о ис ку стви ма из ра да 
ну кле ар них обје ка та на ве де них у чла ну 1. став 2. тач. а)–в) овог 
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спо ра зу ма, пла но ви ма у слу ча ју ак ци ден та из ван ло ка ци је објек та 
и о прав ним про пи си ма из обла сти ну кле ар не си гур но сти и ра ди
ја ци о не си гур но сти.

2. Уго вор не стра не се ме ђу соб но оба ве шта ва ју и о по сто је
ћим ну кле ар ним објек ти ма из ста ва 1. овог чла на, о ну кле ар ним 
објек ти ма ко ји су у из град њи и ко ји су пла ни ра ни. Ме ђу соб но се 
раз ме њу ју сле де ће ин фор ма ци је ко је об у хва та ју:

a) на зив објек та;
б) ме сто и адре са објек та;
в) опе ра тор/но си лац ли цен це за оба вља ње ну кле ар не ак тив

но сти;
г) основ ни тех нич ки по да ци о објек ту;
д) тре нут ни ста тус;
ђ) по да ци о сна зи;
е) основ ни опис ме ста објек та;
ж) од го ва ра ју ћи по да ци за пла ни ра ње и де ло ва ње у слу ча ју 

ван ред ног до га ђа ја.
3. О дру гим ин фор ма ци ја ма о ну кле ар ним објек ти ма на ве де

ним у ста ву 1. овог чла на, а ко је су ре ле вант не за ути цај на жи
вот ну сре ди ну, ну кле ар ну си гур ност и ра ди ја ци о ну си гур ност, рас
пра вља ће се на кон сул та тив ним са стан ци ма у скла ду са чла ном 9. 
овог спо ра зу ма.

4. Ин фор ма ци је о пла ни ра ним објек ти ма у скла ду са ста вом 2. 
овог чла на до ста вља ју се на кон што је над ле жни ор ган из дао гра
ђе вин ску до зво лу. О пред ви ђе ном по чет ку ра да објек та у из град њи 
уго вор не стра не се ме ђу соб но оба ве шта ва ју шест ме се ци уна пред.

Члан 7. 
Про грам ме ре ња

1. Сва ка уго вор на стра на на те ри то ри ји сво је др жа ве спро во ди 
про грам ис пи ти ва ња ра ди о ак тив но сти у жи вот ној сре ди ни, на ро чи
то у око ли ни ну кле ар них обје ка та из чла на 6. став 1. овог спо ра зу ма.

2. Про грам ме ре ња мо ра да са др жи ме ре ња кон цен тра ци је 
ра ди о ну кли да у сле де ћим узор ци ма: ва зду ху (укљу чу ју ћи аеро со
ле), во ди за пи ће, по вр шин ским во да ма, зе мљи шту, па да ви на ма, 
пре храм бе ним про из во ди ма и хра ни за жи во ти ње, као и по дат ке о 
еми си ја ма. Ре зул та ти ме ре ња мо ра ју би ти ме ђу соб но по ре ди ви и 
мо ра ју да са др же до вољ но по да та ка за из ра чу на ва ње про це не из
ло же но сти зра че њу ста нов ни штва др жа ве уго вор не стра не.

3. Ре зул та ти ме ре ња до ста вља ју се дру гој уго вор ној стра ни 
јед ном го ди шње. Код зна чај них од сту па ња од нор мал ног ста ња ин
фор ма ци је се од мах до ста вља ју дру гој уго вор ној стра ни. Уго вор на 
стра на до ста вља до пун ске по дат ке уко ли ко се то од ње тра жи.

Члан 8. 
Раз ме на по да та ка из си сте ма пра во вре ме не на ја ве ак ци ден та

Уго вор не стра не ће ус по ста ви ти си стем за раз ме ну по да та ка 
из сво јих си сте ма пра во вре ме не на ја ве ак ци ден та у ро ку од две го
ди не на кон што овај спо ра зум сту пи на сна гу, пре ма до го во ру ко
ор ди на то ра.

Члан 9. 
Кон сул та тив ни са стан ци

1. Уго вор не стра не јед ном го ди шње одр жа ва ју за јед нич ки 
кон сул та тив ни са ста нак, на ко ме се, пре све га:

а) про це њу је при ме на овог спо ра зу ма;
б) раз ма тра ју оста ле ин фор ма ци је у скла ду са чла ном 6. овог 

спо ра зу ма;
в) про це њу ју ре зул та ти про гра ма ме ре ња у скла ду са чла ном 

7. овог спо ра зу ма;
г) раз ма тра ју и дру га ак ту ел на пи та ња ну кле ар не си гур но сти 

и ра ди ја ци о не си гур но сти.
2. Уго вор не стра не се до го ва ра ју пре ко ко ор ди на то ра о вре ме

ну, ме сту и уче сни ци ма за јед нич ког кон сул та тив ног са стан ка.
3. Уко ли ко је по треб но, пре ма до го во ру из ме ђу ко ор ди на то ра, 

мо гу се одр жа ти до дат ни кон сул та тив ни са стан ци у скла ду са ста
вом 1. овог чла на.

Члан 10. 
Ко ор ди на то ри

1. Сва ка уго вор на стра на од ре ђу је јед ног ко ор ди на то ра за 
спро во ђе ње овог спо ра зу ма, и то:

а) У Ре пу бли ци Ср би ји: Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћих 
зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је;

б) У Ма ђар ској: Ма ђар ски ор ган за атом ску енер ги ју.
2. Ко ор ди на то ри на ро чи то:
а) раз ме њу ју ин фор ма ци је у окви ру са рад ње у скла ду са чл. 6, 

7. и 8. овог спо ра зу ма, осим ка да се узи ма у об зир по се бан на чин 
ин фор ми са ња;

б) ор га ни зу ју за јед нич ке кон сул та тив не са стан ке пре ма чла ну 
9. овог спо ра зу ма.

3. Уго вор не стра не се ди пло мат ским пу тем оба ве шта ва ју о 
евен ту ал ним из ме на ма у од ре ђи ва њу ко ор ди на то ра.

Члан 11. 
Оба ве шта ва ње јав но сти

Са др жај ин фор ма ци ја ко је је уго вор на стра на при ми ла од 
дру ге уго вор не стра не у скла ду са чл. 2, 3, 6, 7. и 8. овог спо ра зу ма 
сва ка уго вор на стра на мо же упо тре би ти за ин фор ми са ње јав но сти, 
ако ту ин фор ма ци ју дру га уго вор на стра на ни је до ста ви ла као по
вер љи ву.

Члан 12. 
Тро шко ви

Ме ђу соб на раз ме на ин фор ма ци ја пре ма овом спо ра зу му се не 
на пла ћу је. Ако до дат не ин фор ма ци је зах те ва ју ве ће тро шко ве, те 
тро шко ве сно си уго вор на стра на ко ја је тра жи ла до пу ну.

Члан 13. 
Од нос пре ма дру гим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма

Овај спо ра зум не ути че на ме ђу соб на пра ва и об ве зе уго вор
них стра на из по сто је ћих ме ђу на род них спо ра зу ма ко ји се од но се 
на пи та ња об у хва ће на овим спо ра зу мом или бу ду ћим ме ђу на род
ним спо ра зу ми ма.

Члан 14. 
Сту па ње на сна гу, тра ја ње и от ка зи ва ње

1. Овај спо ра зум сту па на сна гу три де се тог да на на кон при је
ма по след ње ди пло мат ске но те ко јом уго вор не стра не оба ве шта ва
ју јед на дру гу о ис пу ње но сти усло ва за сту па ње на сна гу у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством. 

2. Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме.
3. Сва ка уго вор на стра на мо же у би ло ком тре нут ку от ка за ти 

овај спо ра зум. Спо ра зум пре ста је да ва жи шест ме се ци од да на ка да 
је дру га уго вор на стра на ди пло мат ским пу тем при ми ла пи са ни от каз.

Са чи ње но у Бе о гра ду да на 1. 7. 2014. го ди не, у два ори ги нал
на при мер ка, на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку, при че му 
су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју не сла га ња око 
ње го вог ту ма че ња ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду Ма ђар ске
др Ми клош Ше стак, с.р.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
др Сне жа на Бо го са вље вић  

Бо шко вић, с.р.

Члан 3.
О спро во ђе њу овог спо ра зу ма ста ра се ми ни стар ство над ле

жно за  по сло ве за шти те од јо ни зу ју ћих зра че ња, ре гу ла тор но те ло 
Вла де над ле жно за по сло ве за шти те од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну
кле ар не си гур но сти и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва – Сек
тор за ван ред не си ту а ци је.

Члан 4.
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”. 




