
Н А РОД Н А  С КУ П Ш Т И Н А
148

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 Пољ ске 

о уза јам ној за шти ти тај них по да та ка

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 Пољ ске о уза јам ној за шти ти 
тај них по да та ка, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је на Деветој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 
18. децембра 2015. године.

ПР број 174
У Бе о гра ду, 21. децембра 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 Пољ ске о уза јам ној за шти ти 

тај них по да та ка

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 Пољ ске о уза јам ној за шти ти тај них по да та ка, 
пот пи сан у Вар ша ви, 11. ју на 2015. го ди не, у ори ги на лу на срп
ском, пољ ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
И 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ ПОЉ СКЕ 
O УЗА ЈАМ НОЈ ЗА ШТИ ТИ ТАЈ НИХ ПО ДА ТА КА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Пољ ске (у да љем 
тек сту: „стра не”), 

узи ма ју ћи у об зир по тре бу за га ран то ва њем де ло твор не за
шти те тај них по да та ка ко ји су раз ме ње ни из ме ђу стра на или су на
ста ли у окви ру њи хо ве са рад ње, 

у на ме ри да усво је је дин стве не про пи се у облaсти за шти те 
тај них по да та ка,

по шту ју ћи оба ве зу ју ћа пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и на ци о
нал ног за ко но дав ства стра на, 

спо ра зу ме ле су се сле де ће:

Члан 1. 
Циљ спо ра зу ма

Циљ овог спо ра зу ма је да ус по ста ви пра ви ла за за шти ту тај
них по да та ка ко ји се раз ме њу ју из ме ђу стра на или на ста ју у то ку 
са рад ње. 

Члан 2. 
Де фи ни ци је

Ра ди при ме не овог спо ра зу ма на ве де ни пој мо ви има ју сле де
ће зна че ње:

1) тај ни по да ци је су сви по да ци, без об зи ра на об лик, сред
ства за њи хо во за пи си ва ње и на чин на ко ји су за пи са ни, као и сви 
пред ме ти или њи хо ви де ло ви чи ја је из ра да у то ку и ко ји зах те ва ју 
за шти ту од нео вла шће ног от кри ва ња, у скла ду са на ци о нал ним за
ко но дав ством стра на и овим спо ра зу мом;

2) над ле жни ор га ни је су ор га ни ко ји су на ве де ни у чла ну 4. 
овог спо ра зу ма;

3) овла шће ни ор га ни је су ор га ни јав не вла сти, фи зич ка ли
ца, прав на ли ца или дру ги ор га ни над ле жни да ства ра ју, пре но се, 
при ма ју, чу ва ју, шти те и ко ри сте тај не по дат ке, у скла ду са на ци о
нал ним за ко но дав ством сва ке стра не;

4) уго вор са тај ним по да ци ма је сте уго вор чи је из вр ше ње 
под ра зу ме ва оства ри ва ње уви да у тај не по дат ке или ства ра ње та
квих по да та ка;

5) уго ва рач – из вр ши лац по сла је сте фи зич ко ли це, прав но 
ли це или дру ги ор ган у окви ру прав ног си сте ма јед не стра не ко ји 
по се ду ју по слов ну спо соб ност да за кљу чу ју уго во ре са тај ним по
да ци ма;

6) уго ва рач – на ру чи лац по сла је сте ор ган јав не вла сти, фи
зич ко ли це, прав но ли це или дру ги ор ган у окви ру прав ног си сте
ма јед не Стра не ко ји по се ду ју по слов ну спо соб ност да за кљу чу ју 
уго во ре са тај ним по да ци ма;

7) да ва лац је сте стра на, фи зич ко ли це, прав но ли це или дру
ги ор ган у окви ру прав ног си сте ма јед не стра не ко ја ства ра и до
ста вља тај не по дат ке при ма о цу;

8) при ма лац је сте стра на, фи зич ко ли це, прав но ли це или 
дру ги ор ган у окви ру прав ног си сте ма јед не од стра на ко ја при ма 
тај не по дат ке од да ва о ца;

9) тре ћа стра на је сте ме ђу на род на ор га ни за ци ја или др жа ва 
ко ја ни је стра на у овом спо ра зу му, фи зич ко ли це или дру ги ор ган у 
окви ру прав ног си сте ма те др жа ве. 

Члан 3. 
Озна ке сте пе на тај но сти

1. Тај ним по да ци ма се до де љу ју озна ке сте пе на тај но сти у 
скла ду са њи хо вим са др жа јем и на ци о нал ним за ко но дав ством 
да ва о ца. При ма лац га ран ту је да ће тај ним по да ци ма ко је при ми 
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обез бе ди ти нај ма ње екви ва лен тан сте пен за шти те у скла ду са ста
вом 3. овог чла на.

2. Озна ку сте пе на тај но сти по да тка мо же из ме ни ти или ски ну
ти је ди но над ле жни ор ган ко ју је ту озна ку до де лио тај ном по дат ку. 
При ма лац ће би ти пи сме но оба ве штен о сва кој про ме ни или ски да
њу озна ке сте пе на тај но сти са по да та ка ко ји је прет ход но при мио. 

3. Стра не су са гла сне да су сле де ће озна ке сте пе на тај но сти 
екви ва лент не:

Ре пу бли ка Ср би ја Ре пу бли ка Пољ ска Екви ва лент на ен гле ском
ДР ЖАВ НА ТАЈ НА ŚCI Ś LE TAJ NE TOP SEСRET

СТРО ГО ПО ВЕР ЉИ ВО TAJ NE SEC RET
ПО ВЕР ЉИ ВО PO UF NE CON FI DEN TIAL

ИН ТЕР НО ZA STR ZE Ż O NE RE STRIC TED

Члан 4. 
Над ле жни ор га ни

1. Над ле жни ор га ни за при ме ну овог спо ра зу ма су:
1) За Ре пу бли ку Ср би ју: Кан це ла ри ја Са ве та за на ци о нал ну 

без бед ност и за шти ту тај них по да та ка;
2) За Ре пу бли ку Пољ ску: ди рек тор Аген ци је за уну тра шњу 

без бед ност.
2. Стра не се уза јам но оба ве шта ва ју ди пло мат ским пу тем о 

свим про ме на ма у ве зи са над ле жним ор га ни ма на ве де ним у ста ву 
1. овог чла на или о про ме на ма њи хо ве над ле жно сти.

Члан 5.  
Прин ци пи за шти те тај них по да та ка

1. Стра не до но се по треб не ме ре ра ди за шти те тај них по да та
ка ко ји су до ста вље ни или ство ре ни као ре зул тат са рад ње из ме ђу 
стра на или овла шће них те ла, укљу чу ју ћи по дат ке ко ји су на ста ли 
у ве зи са из вр ше њем уго во ра са тај ним по да ци ма, у скла ду са овим 
спо ра зу мом и на ци о нал ним за ко но дав ством стра на.

2. При ма лац ће ко ри сти ти тај не по дат ке ис кљу чи во у свр хе у 
ко је су до ста вље ни. 

3. При ступ тај ним по да ци ма би ће одо брен са мо оним ли ци ма 
ко ја по сту па ју у скла ду с прин ци пом „по треб но је да зна” и ко ја су 
овла шће на да оства ре увид у по дат ке, у скла ду са на ци о нал ним за
ко но дав ством при ма о ца.

4. При ма лац не ће усту пи ти тре ћој стра ни по дат ке ко ји се на во
де у ста ву 1. овог чла на, без прет ход ног писaног одо бре ња да ва о ца. 

Члан 6.  
Без бед но сни сер ти фи ка ти 

У при ме ни овог спо ра зу ма, стра не ће ме ђу соб но при зна ти 
без бед но сне сер ти фи ка те за фи зич ка ли ца и без бед но сне сер ти фи
ка те за прав на ли ца ко ји су из да ти у скла ду са на ци о нал ним за ко
но дав ством дру ге стра не. 

Члан 7. 
Уго во ри са тај ним по да ци ма 

1. Пре за кљу чи ва ња уго во ра са тај ним по да ци ма ко ји се од
но си на оства ри ва ње уви да у по дат ке са озна ком сте пе на тај но сти 
ПО ВЕР ЉИ ВО/PO UF NE или ви ше, уго ва рач – на ру чи лац по сла 
под но си зах тев свом над ле жном ор га ну да од над ле жног ор га на 
дру ге стра не тра жи из да ва ње по твр де да уго ва рач – из вр ши лац по
сла по се ду је ва же ћи сер ти фи кат за прав на ли ца ко ји од го ва ра сте
пе ну тај но сти по да та ка у ко је тре ба оства ри ти увид. 

2. Из да ва ње сер ти фи ка та из ста ва 1. овог чла на јед на ко је га
ран ци ји да су спро ве де не по треб не рад ње на осно ву ко јих се сма
тра да уго ва рач – из вр ши лац ис пу ња ва кри те ри ју ме из обла сти 
за шти те тај них по да та ка ко ји су утвр ђе ни на ци о нал ним за ко но дав
ством стра не на чи јој те ри то ри ји је ње го во се ди ште.

3. Тај ни по да ци не ће би ти до ступ ни уго ва ра чу – из вр ши о цу 
по сла док не до би је сер ти фи кат ко ји се на во ди у ста ву 1. овог чла на. 

4. Уго ва рач – на ру чи лац по сла до ста вља уго ва ра чу – из вр ши
о цу без бед но сно упут ство за прав но ли це ко је је по треб но за из
вр ше ње уго во ра са тај ним по да ци ма и чи ни са став ни део сва ког 

уго во ра с тај ним по да ци ма. Без бед но сно упут ство за прав но ли це 
са др жи од ред бе о без бед но сним зах те ви ма, и то: 

1) по пис вр ста тај них по да та ка ко је се од но се на уго вор са тај
ним по да ци ма, при че му се узи ма ју у об зир њи хо ви сте пе ни тај но сти; 

2) пра ви ла за до де љи ва ње озна ке сте пе на тај но сти по да ци ма ко
ји су на ста ли то ком из вр ше ња од ре ђе ног уго во ра са тај ним по да ци ма.

5. Уго ва рач – на ру чи лац по сла до ста вља при ме рак без бед но
сног упут ства за прав но ли це свом над ле жном ор га ну ко ји ће га 
про сле ди ти над ле жном ор га ну уго ва ра ча – из вр ши о ца по сла. 

6. Из вр ше ње уго во ра са тај ним по да ци ма у де лу ко ји се од но
си на оства ри ва ње уви да у тај не по дат ке би ће мо гу ће под усло вом 
да уго ва рач – из вр ши лац по сла ис пу ни кри те ри ју ме за за шти ту тај
них по да тка, у скла ду са без бед но сним упут ством за прав но ли це.

7. Сва ки по ду го ва рач је ду жан да ис пу ни исте усло ве за за
шти ту тај них по да та ка, као и уго ва рач – из вр ши лац по сла. 

Члан 8. 
Пре нос тај них по да та ка

1. Тај ни по да ци се пре но се ди пло мат ским пу тем. 
2. По да ци са озна ком сте пе на тај но сти ИН ТЕР НО/ZA STR ZE

Ż O NE и ПО ВЕ Р ЉИ ВО/PO UF NE мо гу се пре не ти пре ко овла шће
них пре во зни ка у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством стра не 
пре но си о ца.

3. У хит ним слу ча је ви ма, осим ако ни је мо гу ће ко ри сти ти 
дру ге на чи не пре но са, уко ли ко су ис пу ње ни без бед но сни зах те ви 
про пи са ни на ци о нал ним за ко но дав ством Стра не пре но си о ца, до
зво ља ва се да пре нос по да та ка сте пе на тај но сти ИН ТЕР НО/ZA
STR ZE Ż O NE и ПО ВЕ Р ЉИ ВО/PO UF NE из вр ши овла шће но ли це. 

4. Над ле жни ор га ни стра на мо гу се до го во ри ти око дру гих 
на чи на пре но са тај них по да та ка ко ји обез бе ђу ју за шти ту од нео
вла шће ног от кри ва ња.

5. Стра на при ма лац пи са ним пу тем по твр ђу је при јем тај них 
по да та ка. 

Члан 9. 
Умно жа ва ње и пре во ђе ње тај них по да та ка 

1. Умно жа ва ње и пре во ђе ње тај них по да та ка вр ши се у скла
ду са на ци о нал ним за ко но дав ством сва ке стра не. Умно же ни и пре
ве де ни по да ци би ће за шти ће ни на исти на чин као ори ги на ли. Број 
умно же них при ме ра ка и пре во да тре ба све сти на број ко ји се зах
те ва у слу жбе не свр хе.

2. По да ци са озна ком тај но сти ДР ЖАВ НА ТАЈ НА/ŚCI Ś LE 
TAJ NE умно жа ва ју се и пре во де са мо уз прет ход но при ба вље но 
одо бре ње да ва о ца.

Члан 10.  
Уни ште ње тај них по да та ка

1. Не до во де ћи у пи та ње став 2. овог чла на, тај ни по да ци се 
уни шта ва ју у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством при ма о ца 
та ко да се оне мо гу ћи њи хо ва де ли мич на или пот пу на ре кон струк
ци ја.

2. По да ци са озна ком сте пе на тај но сти ДР ЖАВ НА ТАЈ НА/
ŚCI Ś LE TAJ NE не уни шта ва ју се не го се вра ћа ју да ва о цу.

Члан 11. 
По се те

1. Не до во де ћи у пи та ње при ме ну ст. 5. и 6. овог чла на, ли ци
ма ко ја до ла зе у по се ту са те ри то ри је др жа ве јед не стра не на те ри
то ри ју др жа ве дру ге стра не, би ће одо брен увид у тај не по дат ке са
мо по при је му пи сме ног одо бре ња над ле жног ор га на дру ге стра не.

2. Над ле жни ор ган стра не до ма ћи на при ма зах тев за по се ту од 
над ле жног ор га на дру ге стра не нај ма ње 30 да на пре пла ни ра не по
се те из ста ва 1. овог чла на, а у хит ним слу ча је ви ма и у кра ћем ро ку.

3. Зах тев за по се ту из ста ва 2. овог чла на тре ба да са др жи 
сле де ће:

1) свр ху, да тум и про грам по се те;
2) име и пре зи ме, да тум и ме сто ро ђе ња, др жа вљан ство и број 

пут не ис пра ве по се ти о ца;



30. децембар 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 24 – Страна 3 

3) функ ци ју по се ти о ца и на зив ор га на чи ји је он пред став ник;
4) сте пен тај но сти и да тум ва же ња без бед но сног сер ти фи ка та 

за фи зич ка ли ца ко ји по се ду је по се ти лац;
5) на зив и адре су ор га на ко ји се по се ћу је;
6) име и пре зи ме, функ ци ју ли ца ко је ће би ти по се ће но;
7) да тум, пот пис и слу жбе ни пе чат над ле жног ор га на.
4. Ра ди за шти те лич них по да та ка из ста ва 3. овог чла на ко ји 

се до ста вља ју у ве зи са ст. 1, 5. и 6. овог чла на, при ме њи ва ће се 
сле де ће од ред бе овог спо ра зу ма и на ци о нал но за ко но дав ство сва ке 
стра не:

1) лич ни по да ци ко је при ми стра на до ма ћин би ће ко ри шће ни 
ис кљу чи во у свр ху и под усло ви ма ко је је де фи ни са ла стра на до
ста ви лац;

2) стра на до ма ћин чу ва ће лич не по дат ке оно ли ко ко ли ко је 
по треб но да се они об ра де;

3) у слу ча ју да лич ни по да ци бу ду до ста вље ни у су прот но сти 
са на ци о нал ним за ко но дав ством стра на, стра на до ста ви лац оба ве
сти ће о то ме стра ну до ма ћи на ко ја ће би ти оба ве зна да те по дат ке 
укло ни на на чин да оне мо гу ћи њи хо ву де ли мич ну или пот пу ну ре
кон струк ци ју;

4) стра на до ста ви лац пре у зи ма од го вор ност за тач ност лич
них по да та ка ко је до ста вља и, у слу ча ју да су они не и сти ни ти или 
не пот пу ни, оба ве шта ва о то ме стра ну до ма ћи на ко ја ће би ти оба ве
зна да ис пра ви или укло ни те по дат ке;

5) стра на до ма ћин и стра на до ста ви лац су оба ве зне да во де 
еви ден ци ју о до ста ви, при је му и укла ња њу лич них по да та ка;

6) стра на до ста ви лац и стра на до ма ћин су оба ве зне да лич не 
по дат ке ко ји су пред мет об ра де де ло твор но за шти те од от кри ва ња 
нео вла шће ним ли ци ма, не до зво ље них из ме на, гу бит ка, оште ће ња 
или уни ште ња. 

5. Над ле жни ор ган мо же са ста ви ти спи ско ве ли ца овла шће
них да ре а ли зу ју пе ри о дич не по се те у ве зи са из вр ше њем од ре ђе
ног про јек та, про гра ма или уго во ра. Ти спи ско ви са др же по дат ке 
ко ји су пред ви ђе ни у ста ву 3. овог чла на с ро ком ва же ња од 12 ме
се ци. Ка да над ле жни ор га ни одо бре та кве спи ско ве, да ту ме по се та 
ће до го во ри ти не по сред но ор ган ко ји ша ље по се ти о це и ор ган ко ји 
их при ма у скла ду са до го во ре ним усло ви ма.

6. Ор ган ко ји ша ље по се ти о це и ор ган ко ји их при ма ће не по
сред но ор га ни зо ва ти по се те ко је се од но се на оства ри ва ње уви да у 
по дат ке са озна ком сте пе на тај но сти ИН ТЕР НО/ZA STR ZE Ż O NE. 

Члан 12.  
По вре да про пи са о без бед но сти у ве зи са  

уза јам ном за шти том тај них по да та ка 

1. По вре да без бед но сти тај них по да та ка је рад ња или про пуст 
у су прот но сти са од ред ба ма овог спо ра зу ма или на ци о нал ним за
ко но дав ством стра на, укљу чу ју ћи и не до зво ље но от кри ва ње тај
них по да та ка.

2. О по вре ди без бед но сти тај них по да та ка да ва о ца или тај них 
по да та ка на ста лих као ре зул тат са рад ње стра на, од но сно о по сто
ја њу сум ње да је по вре да на сту пи ла, од мах се из ве шта ва над ле жни 
ор ган стра не на чи јој те ри то ри ји се до го ди ла по вре да без бед но сти 
или по сто ји сум ња да је та по вре да на сту пи ла.

3. Сва ка по вре да без бед но сти или по сто ја ње сум ње о на сту
па њу по вре де би ће ис тра же ни, у скла ду са на ци о нал ним за ко но
дав ством стра не на чи јој те ри то ри ји се то до го ди ло. 

4. У слу ча ју по вре де без бед но сти из ста ва 1. овог чла на, над
ле жни ор ган стра не на чи јој те ри то ри ји је по вре да на сту пи ла, оба
ве сти ће пи са ним пу тем дру гу стра ну о тој чи ње ни ци, окол но сти ма 
и ре зул та ти ма рад њи из ста ва 3. овог чла на.

5. Над ле жни ор га ни стра на, на зах тев јед ног од њих, ду жни 
су да са ра ђу ју у спро во ђе њу рад њи ко је су пред ви ђе не у ста ву 3. 
овог чла на. 

Члан 13. 
Је зи ци 

У при ме ни од ре да ба овог спо ра зу ма, стра не ће ко ри сти
ти ен гле ски је зик, од но сно сво је слу жбе не је зи ке, с тим што ће 

обез бе ди ти пре вод на слу жбе ни је зик дру ге стра не, од но сно пре
вод на ен гле ски је зик. 

Члан 14. 
Тро шко ви

Сва ка стра на сно си ће тро шко ве ко ји на ста ну у при ме ни од ре
да ба овог спо ра зу ма.

Члан 15.
Кон сул та ци је

1. Над ле жни ор га ни стра на оба ве сти ће се уза јам но о свим из
ме на ма и до пу на ма на ци о нал ног за ко но дав ства у ве зи са за шти том 
тај них по да та ка ко је ути чу на при ме ну од ре да ба овог спо ра зу ма. 

2. Над ле жни ор га ни ће се, на зах тев јед ног од њих, кон сул то
ва ти ка ко би оства ри ли бли ску са рад њу у при ме ни од ре да ба овог 
спо ра зу ма. 

3. Сва ка стра на омо гу ћи ће пред став ни ци ма над ле жног ор га на 
дру ге стра не да до ђу у по се ту на ње ну те ри то ри ју, ка ко би се раз
мо три ле про це ду ре за за шти ту тај них по да та ка ко је је до ста ви ла 
дру га стра на. 

4. Ра ди оства ри ва ња успе шне са рад ње у обла сти ко ја је пред
мет овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни стра на мо гу, у окви ру сво јих 
овла шће ња утвр ђе них на ци о нал ним за ко но дав ством за кљу чи ти 
де таљ ни је тех нич ке или ор га ни за ци о не спо ра зу ме. 

Члан 16. 
Ре ша ва ње спо ро ва

1. Сви спо ро ви у ве зи са при ме ном овог спо ра зу ма ре ша ва ће 
се не по сред ним пре го во ри ма из ме ђу над ле жних ор га на стра на.

2. Уко ли ко ре ше ње спо ра не мо же би ти по стиг ну то на на чин 
на ве ден у ста ву 1. овог чла на, спор ће би ти ре шен ди пло мат ским 
пу тем. 

Члан 17. 
Не по сред на раз ме на тај них по да та ка 

1. Оба ве штај не и кон тра о ба ве штај не слу жбе стра на, као и 
слу жбе ко је се ба ве по ли циј ским по сло ви ма мо гу не по сред но да 
раз ме њу ју тај не по дат ке. 

2. Спи сак тих слу жби и те ла стра на би ће до ста вље не ди пло
мат ским пу тем. 

Члан 18. 
За вр шне од ред бе

1. Овај спо ра зум сту па на сна гу у скла ду са на ци о нал ним за
ко но дав ством сва ке Стра не, што ће би ти по твр ђе но уза јам ном раз
ме ном но та. Спо ра зум сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца на
кон при је ма по след ње но те.

2. Овај спо ра зум мо же би ти из ме њен на осно ву пи сме не са
гла сно сти обе стра не. Та кве из ме не сту па ју на сна гу у скла ду са 
од ред ба ма ста ва 1. овог чла на. 

3. Овај спо ра зум се за кљу чу је на неодређенo вре ме. Сва ка 
стра на мо же от ка за ти овај спо ра зум до ста вља њем пи са ног оба ве
ште ња о от ка зу дру гој стра ни. У том слу ча ју ва же ње овог спо ра
зу ма ис ти че на кон шест ме се ци од при је ма оба ве ште ња о от ка зу.

4. У слу ча ју от ка за, на све тај не по дат ке ко ји су раз ме ње ни 
или на ста ли на осно ву овог спо ра зу ма, стра не ће при ме ни ти све 
од ред бе де фи ни са не у чла ну 10. у ро ку на ве де ном у ста ву 3. овог 
чла на. 

Са чи ње но у Вар ша ви, да на 11. ју на 2015. го ди не, у два ори
ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, пољ 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 у ту ма че њу, би ће ме ро да ван текст Спо ра зу ма на ен гле ском 
је зи ку. 

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
др Горан Матић, с.р.

За Вла ду Ре пу бли ке Пољ ске
Дариуш Лучак, с.р.
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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”.

149
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 о зај му 
(Про је кат за уна пре ђе ње кон ку рент но сти  
и за по шља ва ња) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  

и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о зај му (Про
је кат за уна пре ђе ње кон ку рент но сти и за по шља ва ња) из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој, ко ји је до не ла 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Десетој седници Другог 
редовног заседања у 2015. години, 29. децембра 2015. године.

ПР број 186
У Бе о гра ду, 30. децембра 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 о зај му (Про је кат  
за уна пре ђе ње кон ку рент но сти и за по шља ва ња)  
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не бан ке  

за об но ву и раз вој 

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о зај му (Про је кат за уна пре ђе ње кон

ку рент но сти и за по шља ва ња) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на
род не бан ке за об но ву и раз вој, ко ји је пот пи сан 7. ок то бра 2015. 
го ди не у Ли ми, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о зај му (Про је кат за уна пре ђе ње кон ку рент

но сти и за по шља ва ња) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не 
бан ке за об но ву и раз вој, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре
во ду на срп ски је зик гла си: 

LOAN NUM BER 8528-YF

LOAN AGRE E MENT 
(Com pe ti ti ve ness and Jobs Pro ject)

bet we en

RE PU BLIC OF SER BIA

and

IN TER NA TI O NAL BANK FOR RE CON STRUC TION 
AND DE VE LOP MENT

Da ted Oc to ber 7, 2015

LOAN AGRE E MENT

Agre e ment da ted Oc to ber 7, 2015, bet we en RE PU BLIC OF 
SER BIA (“Bor ro wer”) and IN TER NA TI O NAL BANK FOR RE CON
STRUC TION AND DE VE LOP MENT (“Bank”). The Bor ro wer and 
the Bank he reby agree as fol lows:

AR TIC LE I – GE NE RAL CON DI TI ONS; DE FI NI TI ONS

1.01. The Ge ne ral Con di ti ons (as de fi ned in the Ap pen dix to this 
Agre e ment) con sti tu te an in te gral part of this Agre e ment.

1.02. Un less the con text re qu i res ot her wi se, the ca pi ta li zed terms 
used in this Agre e ment ha ve the me a nings ascri bed to them in the Ge
ne ral Con di ti ons or in the Ap pen dix to this Agre e ment.

AR TIC LE II – LOAN

2.01. The Bank agre es to lend to the Bor ro wer, on the terms and 
con di ti ons set forth or re fer red to in this Agre e ment, the amo unt of 
eighty ni ne mil lion fi ve hun dred tho u sand Euros (EUR 89,500,000), 
as such amo unt may be con ver ted from ti me to ti me thro ugh a Cur
rency Con ver sion in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sec tion 2.08 of 
this Agre e ment (“Loan”), to as sist in fi nan cing the pro ject de scri bed in 
Sche du le 1 to this Agre e ment (“Pro ject”).

2.02. The Bor ro wer may wit hdraw the pro ce eds of the Loan in ac
cor dan ce with Sec tion IV of Sche du le 2 to this Agre e ment.

2.03. The Frontend Fee payable by the Bor ro wer shall be equ al 
to one qu ar ter of one per cent (0.25%) of the Loan amo unt.

2.04. The Com mit ment Char ge payable by the Bor ro wer shall be 
equ al to one qu ar ter of one per cent (0.25%) per an num on the Un wit
hdrawn Loan Ba lan ce.

2.05. The in te rest payable by the Bor ro wer for each In te rest Pe
riod shall be at a ra te equ al to the Re fe ren ce Ra te for the Loan Cur rency 
plus the Va ri a ble Spread; pro vi ded, that upon a Con ver sion of all or any 
por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan, the in te rest payable by the 
Bor ro wer du ring the Con ver sion Pe riod on such amo unt shall be de ter
mi ned in ac cor dan ce with the re le vant pro vi si ons of Ar tic le IV of the 
Ge ne ral Con di ti ons. Not withstan ding the fo re go ing, if any amo unt of 
the Wit hdrawn Loan Ba lan ce re ma ins un paid when due and such non
payment con ti nu es for a pe riod of thirty days, then the in te rest payable 
by the Bor ro wer shall in stead be cal cu la ted as pro vi ded in Sec tion 3.02 
(e) of the Ge ne ral Con di ti ons.

2.06. The Payment Da tes are March 1 and Sep tem ber 1 in each year.
2.07. The prin ci pal amo unt of the Loan shall be re paid in ac cor

dan ce with the amor ti za tion sche du le set forth in Sche du le 3 to this 
Agre e ment.

2.08. (a) The Bor ro wer may at any ti me re qu est any of the fol lo
wing Con ver si ons of the terms of the Loan in or der to fa ci li ta te pru dent 
debt ma na ge ment: (i) a chan ge of the Loan Cur rency of all or any por
tion of the prin ci pal amo unt of the Loan, wit hdrawn or un wit hdrawn, to 
an Ap pro ved Cur rency; (ii) a chan ge of the in te rest ra te ba sis ap pli ca ble 
to: (A) all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit hdrawn 
and out stan ding from a Va ri a ble Ra te to a Fi xed Ra te, or vi ce ver sa; or 
(B) all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit hdrawn 
and out stan ding from a Va ri a ble Ra te ba sed on a Re fe ren ce Ra te and 
the Va ri a ble Spread to a Va ri a ble Ra te ba sed on a Fi xed Re fe ren ce Ra te 
and the Va ri a ble Spread, or vi ce ver sa; or (C) all of the prin ci pal amo
unt of the Loan wit hdrawn and out stan ding from a Va ri a ble Ra te ba sed 
on a Va ri a ble Spread to a Va ri a ble Ra te ba sed on a Fi xed Spread; and 
(iii) the set ting of li mits on the Va ri a ble Ra te or the Re fe ren ce Ra te 
ap pli ca ble to all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit
hdrawn and out stan ding by the esta blis hment of an In te rest Ra te Cap or 
In te rest Ra te Col lar on the Va ri a ble Ra te or the Re fe ren ce Ra te.

(b) Any con ver sion re qu e sted pur su ant to pa ra graph (a) of this 
Sec tion that is ac cep ted by the Bank shall be con si de red a “Con ver
sion”, as de fi ned in the Ge ne ral Con di ti ons, and shall be ef fec ted in 
ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le IV of the Ge ne ral Con di ti ons 
and of the Con ver sion Gu i de li nes. 

AR TIC LE III – PRO JECT

3.01. The Bor ro wer dec la res its com mit ment to the ob jec ti ve of 
the Pro ject. To this end, and in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic
le V of the Ge ne ral Con di ti ons, the Bor ro wer shall:

(a) ca rry out Part A.1 of the Pro ject thro ugh its Pu blic Po licy 
Sec re ta ri at (”PPS”), with the as si stan ce of its Mi ni stry of Eco nomy 
(“MoE”), Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop
ment (“Mo ESTD”) with the sup port of the In no va tion Fund (“IF”), and 
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Mi ni stry of La bor, Em ployment, Ve te ran and So cial Af fa irs (“Mo LEV
SA”), and Na ti o nal Em ployment Ser vi ce (“NES”);

(b) ca rry out Part A.2 of the Pro ject thro ugh MoE;
(c) ca rry out Part A.3 of the Pro ject thro ugh Mo ESTD and IF;
(d) ca rry out Part A.4 of the Pro ject thro ugh Mo LEV SA and NES; 
(e) ca rry out Part B.1 of the Pro ject thro ugh PPS, in co or di na tion 

with MoE and Mo ESTD; and
(f)  ca rry out Part B.2 of the Pro ject thro ugh Mo LEV SA and NES.
3.02. Wit ho ut li mi ta tion upon the pro vi si ons of Sec tion 3.01 of 

this Agre e ment, and ex cept as the Bor ro wer and the Bank shall ot her
wi se agree, the Bor ro wer shall en su re that the Pro ject is car ried out in 
ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sche du le 2 to this Agre e ment.

AR TIC LE IV – EF FEC TI VE NESS; TER MI NA TION

4.01. The Ad di ti o nal Con di ti ons of Ef fec ti ve ness con sist of the 
fol lo wing:

(a) The Pro ject Im ple men ting Unit (“PIU”) has been esta blis hed 
wit hin the PPS in a man ner sa tis fac tory to the Bank and has se lec ted 
at le ast the PIU di rec tor, pro cu re ment spe ci a list and fi nan cial ma na
ge ment spe ci a list, as re fer red to in Sec tion I.A.2 of Sche du le 2 to this 
Agre e ment.

(b) The Mo LEV SA has se lec ted a pro cu re ment spe ci a list, as re
fer red to in Sec tion I.A.4 of Sche du le 2 to this Agre e ment. 

(c) The Pro ject Ope ra ti ons Ma nual has been adop ted by the Bor
ro wer, thro ugh PPS, in a man ner sa tis fac tory to the Bank.

4.02. The Ef fec ti ve ness De a dli ne is the da te one hun dred and 
eighty (180) days af ter the da te of this Agre e ment.

AR TIC LE V – RE PRE SEN TA TI VE; AD DRES SES

5.01. For the pur po ses of Sec tion 10.02 of the Ge ne ral Con di ti
ons, the Bor ro wer’s Re pre sen ta ti ve, who, interalia, may agree to mo
di fi ca tion of the pro vi si ons of this Agre e ment on be half of the Bor ro
wer thro ugh ex chan ge of let ters (un less ot her wi se de ter mi ned by the 
Bor ro wer and the Bank), is its Mi ni ster of Fi nan ce.

5.02. The Bor ro wer’s Ad dress is:
Mi ni stry of Fi nan ce
20 Kne za Mi lo sa St.
11000 Bel gra de
Re pu blic of Ser bia
Fac si mi le:
(38111) 3618961
5.03. The Bank’s Ad dress is:
In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
1818 H Stre et, N.W.
Was hing ton, D.C. 20433
Uni ted Sta tes of Ame ri ca
Ca ble ad dress: Te lex: Fac si mi le:
INT BA FRAD 248423(MCI) or 12024776391
Was hing ton, D.C. 64145(MCI)

AGREED at Li ma, Pe ru, as of the day and year first abo ve writ ten.

RE PU BLIC OF SER BIA
By
_____________________________________

Aut ho ri zed Re pre sen ta ti ve
Na me: Du šan Vu jo vić

Ti tle: Mi ni ster of Fi nan ce

IN TER NA TI O NAL BANK FOR
RE CON STRUC TION AND DE VE LOP-
MENT
By
____________________________________

Aut ho ri zed Re pre sen ta ti ve
Na me: El len Gold stein
Ti tle: Co un try Di rec tor

SCHE DU LE 1 
Pro ject De scrip tion

The ob jec ti ve of the Pro ject is to im pro ve the ef fec ti ve ness and 
co or di na tion of se lec ted pu blic pro grams to al le vi a te con stra ints to 
com pe ti ti ve ness and job cre a tion, in clu ding in vest ment and ex port pro
mo tion, in no va tion, ac ti ve la bor mar ket pro grams, la bor in ter me di a
tion, and ac ti va tion of so cial as si stan ce be ne fi ci a ri es.

The Pro ject con sists of the fol lo wing parts:
Part A: Im ple men ta tion of Eli gi ble Ex pen di tu res Pro grams 

Su bject to Re sults-Ba sed Fi nan cing
1. Pro gram for Po licy Plan ning, Mo ni to ring and Co or di na tion
Sup por ting im ple men ta tion of the Bor ro wer’s pro gram for po licy 

plan ning, mo ni to ring and co or di na tion thro ugh de ve lo ping and pi lo
ting an in termi ni ste rial po licy plan ning, mo ni to ring and co or di na tion 
system (PPMC) in sup port of com pe ti ti ve ness and jobs re forms.

2. Pro gram for In vest ment and Ex port Pro mo tion
Sup por ting im ple men ta tion of the Bor ro wer’s pro gram for in vest

ment and ex port pro mo tion thro ugh: 
(a) de ve lo ping and adop ting a stra te gic fra me work and ove rall ac

tion plan for in vest ment and ex port pro mo tion, in clu ding re struc tu ring 
the MoE in vest ment and ex port pro mo tion agen ci es; and

(b) im pro ving the Bor ro wer’s in vest ment and ex port pro mo tion 
pro grams and ser vi ces.

3. Pro gram for In no va tion
Sup por ting im ple men ta tion of the Bor ro wer’s pro gram for in no

va tion thro ugh: 
(a) sup por ting the ope ra ti ons of the In no va tion Fund and its 

Matching Grants Pro gram;
(b) sup por ting the Tec hno logy Tran sfer Fa ci lity (“TTF”) ser vi ce 

li nes at the In no va tion Fund; and
(c) un der ta king stra te gic plan ning for in sti tu ti o nal re form of the 

pu blic re se arch and de ve lop ment sec tor.
4. Pro gram for La bor Re form
Sup por ting im ple men ta tion of the Bor ro wer’s pro gram for la bor 

re form thro ugh:
(a)  en han cing the ef fec ti ve ness of the NES la bor in ter me di a tion 

ser vi ces for em ployers and the unem ployed;
(b) im pro ving the ef fec ti ve ness of the Bor ro wer’s ac ti ve la bor 

mar ket pro grams; and
(c) fa ci li ta ting the tran si tion of so cial as si stan ce be ne fi ci a ri es in to 

for mal jobs.
Part B. Pro ject Ma na ge ment and Tec hni cal As si stan ce
1. Sup por ting ma na ge ment and im ple men ta tion of Parts A.1, A.2, 

and A.3 of the Pro ject thro ugh the ca rrying out of tec hni cal as si stan ce 
ac ti vi ti es re la ting to im ple men ta tion, thro ugh the pro vi sion of go ods, 
con sul tants’ ser vi ces, noncon sul ting ser vi ces, Tra i ning and Ope ra ting 
Costs.

2. Sup por ting ma na ge ment and im ple men ta tion of Part A.4 of the 
Pro ject thro ugh the ca rrying out of tec hni cal as si stan ce ac ti vi ti es, thro
ugh the pro vi sion of con sul tants’ ser vi ces.

SCHE DU LE 2 
Pro ject Exe cu ti on

Sec tion I. Im ple men ta tion Ar ran ge ments
A. In sti tu ti o nal Ar ran ge ments
1. The Bor ro wer shall ma in tain and ope ra te, thro ug ho ut Pro ject 

im ple men ta tion, PPS in a man ner, with re so ur ces, staff, terms of re fe
ren ce, fun cti ons and re spon si bi li ti es sa tis fac tory to the Bank, and set 
forth in the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual. 

2. The Bor ro wer, thro ugh PPS, shall esta blish and, the re af ter, ope
ra te and ma in tain thro ug ho ut Pro ject Im ple men ta tion the PIU, as a tec
hni cal co or di na tion unit of the Pro ject, with tec hni cal ex perts and ot her 
per son nel in ade qu a te num bers and with qu a li fi ca ti ons, and with terms 
and con di ti ons, all sa tis fac tory to the Bank, in clu ding a PIU di rec tor, a 
pro cu re ment spe ci a list, and a fi nan cial ma na ge ment spe ci a list.

3. In re spect of Part A.3.(a) of the Pro ject, the Bor ro wer shall 
en su re that the Matching Grants Pro gram is im ple men ted in a man
ner sa tis fac tory to the Bank, and in ac cor dan ce with the Matching 
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Grants Ma nual, the En vi ron men tal and So cial Ma na ge ment Fra me
work (“ESMF”) and any ap pli ca ble En vi ron men tal Ma na ge ment Plan 
(“EMP”) the re un der. 

4. In re spect of the im ple men ta tion of Part B.2 of the Pro ject, the 
Bor ro wer, thro ugh Mo LEV SA, shall ca rry out the pro cu re ment, fi nan
cial ma na ge ment and ot her as so ci a ted ac ti vi ti es, in co or di na tion with 
PPS for Pro ject re por ting pur po ses, all in ac cor dan ce with the Pro ject 
Ope ra ti ons Ma nual, and with re so ur ces, staff (in clu ding a pro cu re ment 
spe ci a list), terms of re fe ren ce, fun cti ons and re spon si bi li ti es sa tis fac
tory to the Bank.

B. Pro ject Ope ra ti ons Ma nual
1. The Bor ro wer shall ca rry out the Pro ject in ac cor dan ce with a ma

nual (the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual), sa tis fac tory in form and sub stan
ce to the Bank, which con sists of dif fe rent sche du les set ting forth ru les, 
met hods, gu i de li nes, spe ci fic de ve lop ment plans, stan dard do cu ments and 
pro ce du res for the ca rrying out of the Pro ject, in clu ding the fol lo wing:

(a) the de ta i led de scrip tion of all Pro ject ac ti vi ti es sup por ted un
der this Agre e ment, the ir se qu en cing and the pro spec ti ve ti me ta ble and 
benchmarks in re la tion the re to; 

(b) the Pro ject ad mi ni stra ti ve, fi nan cial, ac co un ting, audi ting, 
pro cu re ment and dis bur se ment pro ce du res, in clu ding all re le vant stan
dard do cu ments;

(c) ve ri fi ca tion pro to cols for DLI ac hi e ve ment; and 
(d) Pro to cols and ope ra ting pro ce du res of the in termi ni ste rial po

licy plan ning, mo ni to ring, and co or di na tion fra me work per ta i ning to 
the Pro ject.

2. The Pro ject Ope ra ti ons Ma nual may only be amen ded from ti
me to ti me in con sul ta tion with, and af ter ap pro val of, the Bank. In ca se 
of any con flict bet we en the terms of the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual and 
tho se of this Agre e ment, the terms of this Agre e ment shall pre vail.

C. Matching Grants Ma nual
1. The Bor ro wer shall ca rry out Part A.3.(a) of the Pro ject in ac

cor dan ce with a ma nual (the Matching Grants Ma nual), sa tis fac tory in 
form and sub stan ce to the Bank, adop ted by IF, set ting forth the pro
ce du res for se lec ting, ap pra i sing, and ap pro ving mi ni and matching 
grants pro ject pro po sals, and for su per vi sing im ple men ta tion of pro
jects fi nan ced un der Matching Grants Pro gram, which shall de scri be 
the ba sic gu i ding prin ci ples and ac cep ta ble pro ce du res which shall, 
interalia, in clu de: (a) the eli gi bi lity cri te ria and amo unts for the mi
ni and matching grants; and (b) man da tory pro vi si ons that: (i) no ci vil 
works shall be fi nan ced by the mi ni and matching grants; (ii) that no 
land ac qu i si ti on or In vo lun tary Re set tle ment shall oc cur in con nec tion 
with the pro vi sion of any mi ni and matching grants; (iii) be ne fi ci a ri es 
of the mi ni and matching grants shall not award con tracts to the ir sub si
di ary or af fi li a ted com pa ni es un less the re is an esta blis hed armslength 
ar ran ge ment; (iv) mi ni and matching grants will be pro vi ded and im
ple men ted in ac cor dan ce with the ESMF and any ap pli ca ble EMP the
re un der; and (v) in ter na ti o nal pe er re vi ew and in vest ment com mit tee 
mec ha nisms are used for grant se lec tion.

2. The Pro ject Matching Grants Ma nual may only be amen ded 
from ti me to ti me in con sul ta tion with, and af ter ap pro val of, the Bank. 
In ca se of any con flict bet we en the terms of the Matching Grants Ma nual 
and tho se of this Agre e ment, the terms of this Agre e ment shall pre vail.

D. An ti-Cor rup tion
The Bor ro wer shall en su re that the Pro ject is car ried out in ac cor

dan ce with the pro vi si ons of the An tiCor rup tion Gu i de li nes.
E. Sa fe gu ards
(a) The Bor ro wer shall en su re that the Pro ject is car ried out in ac

cor dan ce with the pro vi si ons of the ESMF and any EMPs, as ap pli ca ble. 
The Bor ro wer shall not as sign, amend, abro ga te, or wa i ve the ESMF or 
EMPs, or any pro vi si ons the re of, wit ho ut pri or ap pro val of the Bank.

(b) The Re ci pi ent shall en su re that all me a su res ne ces sary for the 
ca rrying out of the ESMF are ta ken in a ti mely man ner, and in a man ner 
ac cep ta ble to the Bank.

Sec tion II. Pro ject Mo ni to ring Re por ting and Eva lu a tion
A. Pro ject Re ports 
The Bor ro wer, thro ugh PPS, shall mo ni tor and eva lu a te the pro

gress of the Pro ject and pre pa re Pro ject Re ports in ac cor dan ce with the 
pro vi si ons of Sec tion 5.08 of the Ge ne ral Con di ti ons and on the ba sis of 

in di ca tors ac cep ta ble to the Bank. Each Pro ject Re port shall co ver the pe
riod of one ca len dar se me ster, and shall be fur nis hed to the Bank not la ter 
than two months af ter the end of the pe riod co ve red by such re port. Each 
re port shall in clu de pro gress to ward ac hi e ving each of the DLIs. Midyear 
re ports shall de scri be pro gress to ward ac hi e ving each of the DLIs, in li ne 
with the ve ri fi ca tion pro to cols in the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual. End of 
year re ports sho uld in clu de evi den ce of ful fil lment of each of the DLIs as 
de scri bed in the ve ri fi ca tion pro to cols in the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual. 

B. Fi nan cial Ma na ge ment, Fi nan cial Re ports and Audits 
1. The Bor ro wer, thro ugh PPS, shall ma in tain or ca u se to be ma

in ta i ned a fi nan cial ma na ge ment system in ac cor dan ce with the pro vi si
ons of Sec tion 5.09 of the Ge ne ral Con di ti ons.

2. Wit ho ut li mi ta tion on the pro vi si ons of Part A of this Sec tion, 
the Bor ro wer, thro ugh PPS, shall pre pa re and fur nish to the Bank not 
la ter than two months af ter the end of each ca len dar se me ster, se pa ra te 
in ter im una u di ted fi nan cial re ports of the Pro ject (IFRs), in form and 
sub stan ce sa tis fac tory to the Bank. 

3. The Bor ro wer shall ha ve its Fi nan cial Sta te ments for the Pro
ject audi ted in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sec tion 5.09(b) of the 
Ge ne ral Con di ti ons. Each audit of the Fi nan cial Sta te ments of the Pro
ject shall co ver the pe riod of one fi scal year of the Bor ro wer. The audi
ted Fi nan cial Sta te ments for each such pe riod shall be fur nis hed to the 
Bank not la ter than six months af ter the end of such pe riod. 

Sec tion III. Pro cu re ment
A. Ge ne ral
1. Go ods and Non-con sul ting Ser vi ces. All go ods and noncon

sul ting ser vi ces re qu i red for the Pro ject and to be fi nan ced out of the 
pro ce eds of the Loan shall be pro cu red in ac cor dan ce with the re qu i re
ments set forth or re fer red to in Sec tion I of the Pro cu re ment Gu i de li
nes, and with the pro vi si ons of this Sec tion.

2. Con sul tants’ Ser vi ces. All con sul tants’ ser vi ces re qu i red for 
the Pro ject and to be fi nan ced out of the pro ce eds of the Loan shall be 
pro cu red in ac cor dan ce with the re qu i re ments set forth or re fer red to in 
Sec ti ons I and IV of the Con sul tant Gu i de li nes and with the pro vi si ons 
of this Sec tion. 

3. De fi ni ti ons. The ca pi ta li zed terms used be low in this Sec tion to 
de scri be par ti cu lar pro cu re ment met hods or met hods of re vi ew by the 
Bank of par ti cu lar con tracts re fer to the cor re spon ding met hod de scri
bed in Sec ti ons II and III of the Pro cu re ment Gu i de li nes, or Sec ti ons II, 
III, IV and V of the Con sul tant Gu i de li nes, as the ca se may be.

B. Par ti cu lar Met hods of Pro cu re ment of Go ods and Non-
con sul ting Ser vi ces

1. In ter na ti o nal Com pe ti ti ve Bid ding. Ex cept as ot her wi se pro
vi ded in pa ra graph 2 be low, go ods and noncon sul ting ser vi ces shall be 
pro cu red un der con tracts awar ded on the ba sis of In ter na ti o nal Com pe
ti ti ve Bid ding.

2. Ot her Met hods of Pro cu re ment of Go ods and Non-con sul-
ting Ser vi ces. The fol lo wing met hods, ot her than In ter na ti o nal Com
pe ti ti ve Bid ding, may be used for pro cu re ment of go ods and noncon
sul ting ser vi ces for tho se con tracts spe ci fied in the Pro cu re ment Plan: 

(a) Na ti o nal Com pe ti ti ve Bid ding, su bject to the ad di ti o nal pro vi
si ons set forth in the At tac hment to this Sche du le 2; 

(b) Di rect Con trac ting; and
(c) Shop ping.
C. Par ti cu lar Met hods of Pro cu re ment of Con sul tants’ Ser vi ces
1. Qu a lity- and Cost-ba sed Se lec tion. Ex cept as ot her wi se pro

vi ded in pa ra graph 2 be low, con sul tants’ ser vi ces shall be pro cu red un
der con tracts awar ded on the ba sis of Qu a lity and Costba sed Se lec tion.

2. Ot her Met hods of Pro cu re ment of Con sul tants’ Ser vi ces. 
The fol lo wing met hods, ot her than Qu a lity and Costba sed Se lec tion, 
may be used for pro cu re ment of con sul tants’ ser vi ces for tho se con
tracts which are spe ci fied in the Pro cu re ment Plan: 

(a) Qu a lityba sed Se lec tion; 
(b) Se lec tion un der a Fi xed Bud get; 
(c) Le ast Cost Se lec tion; 
(d) Se lec tion ba sed on Con sul tants’ Qu a li fi ca ti ons; 
(e) Sin gleso ur ce Se lec tion of con sul ting firms and In di vi dual 

Con sul tants; and
(f) Se lec tion of In di vi dual Con sul tants.
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D. Re vi ew by the Bank of Pro cu re ment De ci si ons
The Pro cu re ment Plan shall set forth tho se con tracts which shall 

be su bject to the Bank’s Pri or Re vi ew. All ot her con tracts shall be su
bject to Post Re vi ew by the Bank.

Sec tion IV. Wit hdra wal of Loan Pro ce eds
A. Ge ne ral 
1. The Bor ro wer may wit hdraw the pro ce eds of the Loan in ac

cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le II of the Ge ne ral Con di ti ons, 
this Sec tion, and such ad di ti o nal in struc ti ons as the Bank shall spe cify 
by no ti ce to the Bor ro wer (in clu ding the “World Bank Dis bur se ment 
Gu i de li nes for Pro jects” da ted May 2006, as re vi sed from ti me to ti me 
by the Bank and as ma de ap pli ca ble to this Agre e ment pur su ant to such 
in struc ti ons) (the “Ad di ti o nal In struc ti ons”), to fi nan ce Eli gi ble Ex pen
di tu res as set forth in the ta ble in pa ra graph 2 be low.

2. The fol lo wing ta ble spe ci fi es the ca te go ri es of Eli gi ble Ex pen
di tu res that may be fi nan ced out of the pro ce eds of the Loan (“Ca te
gory”), the al lo ca tion of the amo unts of the Loan to each Ca te gory, and 
the per cen ta ge of ex pen di tu res to be fi nan ced for Eli gi ble Ex pen di tu res 
in each Ca te gory.

Category Amount of the Loan 
Allocated 

(expressed in EUR)

Per cen ta ge of Ex pen di tu res 
to be fi nan ced

(1) EEPs un der Part A of  t h e 
Pro ject 

85,025,000 100% up to the amo unt of the 
Loan al lo ca ted for each DLI 

as set out in Sche du le 4 to this 
Agre e ment.

(2) Go ods, noncon sul ting ser
vi ces, con sul tants’ ser vi ces, 
Tra i ning and Ope ra ting Costs 
for Part B.1 of the Pro ject

3,817,175 100%

(3) Con sul tants’ ser vi ces for 
Part B.2 of the Pro ject

434,075 100%

(4) Frontend Fee 223,750 Amo unt payable pur su ant 
to Sec tion 2.03 of this Agre

e ment in ac cor dan ce with 
Sec tion 2.07(b) of the Ge ne ral 

Con di ti ons
TO TAL AMO UNT 89,500,000

B. Wit hdra wal Con di ti ons; Wit hdra wal Pe riod 
1. Not withstan ding the pro vi si ons of Part A of this Sec tion, no 

wit hdra wal shall be ma de for payments ma de pri or to the da te of this 
Agre e ment, ex cept that wit hdra wals up to an ag gre ga te amo unt not to 
ex ce ed EUR 5,370,000 may be ma de for payments ma de up to twel ve 
(12) months pri or to the da te of this Agre e ment, for Eli gi ble Ex pen di tu
res un der Ca te gory (1) pro vi ded that the Bor ro wer has met the con di ti
ons re fer red to in pa ra graph 2(a) be low.

2. Wit ho ut li mi ta tion to the pro vi si ons set forth in pa ra graph 1 
abo ve, wit hdra wals from the Loan Ac co unt in re spect of Ca te gory (1) 
shall be ma de on a se mian nual ba sis, upon sub mis sion by the Bor ro
wer of re ports spe ci fied be low, each in form and sub stan ce ac cep ta ble 
to the Bank, as fol lows: 

(a) for wit hdra wals un der pa ra graph 1 abo ve, the Bor ro wer shall 
sub mit pur su ant to the Ad di ti o nal In struc ti ons: (i) an in ter im fi nan cial 
re port pro vi ding evi den ce, sa tis fac tory to the Bank, of EEPs in cur red 
du ring the twel ve (12) month pe riod pri or to the da te of this Agre e
ment; and (ii) con fir ma tion of ac hi e ve ment of DLIs, sa tis fac tory to the 
Bank, for said twel ve (12) month pe riod.

(b) for all ot her wit hdra wals un der Ca te gory (1), the Bor ro wer 
shall sub mit pur su ant to the Ad di ti o nal In struc ti ons: (i) an in ter im fi
nan cial re port pro vi ding evi den ce, sa tis fac tory to the Bank, of EEPs 
for the per ti nent ca len dar se me ster; (ii) con fir ma tion of ac hi e ve ment of 
DLIs, sa tis fac tory to the Bank, for said ca len dar se me ster.

3. In con nec tion with the for go ing:
(a) if the Bank shall de ter mi ne, ba sed on the evi den ce re fer red to 

in Sec tion IV.B.2 abo ve, as ap pli ca ble, that:
(i) the DLIs ha ve only been par ti ally met, the wit hdrawn amo unt 

of the Loan al lo ca ted to said DLI shall be re du ced in pro por tion to the 
re spec ti ve de gree of DLI ac hi e ve ment, by an amo unt and in ac cor dan ce 
with a for mu la set forth in the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual and any Loan 
ba lan ce al lo ca ted to said DLI shall re main ava i la ble for a sub se qu ent 
wit hdra wal in ca se DLI is fully met; or 

(ii) any gi ven DLI has not been met, the to tal Loan amo unt al lo
ca ted to the re spec ti ve unac hi e ved DLI shall re main ava i la ble for a sub
se qu ent wit hdra wal. Such Loan amo unt may be dis bur sed only if the 
DLIs which we re not pre vi o usly met shall sub se qu ently be met. 

(b) the Bank may, af ter con sul ta tion with, and by no ti ce to, the 
Bor ro wer, can cel any amo unt of the Loan, in who le or in part, with held 
pur su ant to pa ra graph B.3 (a) abo ve un der Ca te gory (1).

(c) the Bank may, af ter due con si de ra tion of wit hdra wals re qu
e sted in con nec tion with pa ra graph 2(b) abo ve, and by no ti ce to the 
Bor ro wer, adjust from ti me to ti me the amo unts and tar gets set forth in 
Sche du le 4 of this Agre e ment for spe ci fic DLIs, in ac cor dan ce with the 
Pro ject Ope ra ti ons Ma nual.

Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graphs 2 and 3 abo ve, and 
wit ho ut li mi ta ti ons to the pro vi si ons set forth in the Ad di ti o nal In struc
ti ons, the Bank shall not be re qu i red to ap pro ve furt her wit hdra wals 
from the Loan Ac co unt if the Bank, at any ti me, is not sa tis fied that the 
IFRs and ot her re ports re fer red to in pa ra graph 2 ade qu a tely pro vi de 
the in for ma tion as spe ci fied in the Ad di ti o nal In struc ti ons and Pro ject 
Ope ra ti ons Ma nual.

4. (a) If the Bank de ter mi nes at any ti me that any amo unt of the 
Loan was used to pay for an ex pen di tu re which is not an Eli gi ble Ex
pen di tu re, or was not ju sti fied by the evi den ce fur nis hed to the Bank, 
the Bor ro wer shall, promptly upon no ti ce from the Bank, pro vi de such 
ad di ti o nal evi den ce as the Bank may re qu est, or re fund to the Bank an 
amo unt equ al to the amo unt of such payment. Un less the Bank shall ot
her wi se agree, no furt her wit hdra wals shall be ma de un til the Bor ro wer 
has pro vi ded such evi den ce or ma de such re fund, as the ca se may be.

(b) Re funds to the Bank ma de pur su ant to subpa ra graph (a) of 
this pa ra graph 4 shall be cre di ted to the Loan Ac co unt for sub se qu ent 
wit hdra wal or for can cel la tion, as de ter mi ned by the Bank, and in ac
cor dan ce with the pro vi si ons of the Loan Agre e ment.

5. The Clo sing Da te is Ju ne 30, 2019.

At tac hment 
to 

SCHE DU LE 2

The pro ce du res to be fol lo wed for Na ti o nal Com pe ti ti ve Bid ding 
shall be tho se set forth in this At tac hment to Sche du le 2 to this Agre
e ment, pro vi ded, ho we ver that such pro ce du re shall be su bject to the 
pro vi si ons of Sec tion I and Pa ra graphs 3.3 and 3.4 of the Pro cu re ment 
Gu i de li nes, and the fol lo wing ad di ti o nal pro vi si ons: 

1. “Open Ten de ring” pro ce du res as de fi ned in Pu blic Pro cu re ment 
Law of Ser bia shall apply to all con tracts;

2. Fo re ign bid ders shall not be prec lu ded from bid ding and no 
pre fe ren ce of any kind shall be gi ven to na ti o nal bid ders in the bid ding 
pro cess. Go vern mentow ned en ter pri ses in Ser bia shall be per mit ted to 
bid only if they are le gally and fi nan ci ally auto no mo us and ope ra te un
der com mer cial law of the Bor ro wer;

3. Pro cu ring en ti ti es shall use sam ple bid ding do cu ments ap pro
ved by the Bank;

4. Bids shall not be re jec ted wit ho ut the pri or con cur ren ce of the 
Bank, in ca se of hig her bid pri ces com pa red to the of fi cial esti ma te;

5. A sin gleen ve lo pe pro ce du re shall be used for the sub mis sion 
of bids;

6. Postqu a li fi ca ti on shall be con duc ted only on the lo west eva
lu a ted bid der; no bid shall be re jec ted at the ti me of bid ope ning on 
qu a li fi ca ti on gro unds;

7. Bid ders who con tract as a jo int ven tu re shall be held jo intly and 
se ve rally li a ble;

8. Con tracts shall be awar ded to the lo west eva lu a ted, sub stan ti
ally re spon si ve bid der who is de ter mi ned to be qu a li fi ed to per form in 
ac cor dan ce with prede fi ned and predi sclo sed eva lu a tion cri te ria;

9. Postbid ding ne go ti a ti ons shall not be al lo wed with the lo west 
eva lu a ted or any ot her bid ders; 

10. Con tracts of long du ra tion (mo re than 18 months) shall con
tain ap pro pri a te pri ce adjust ment pro vi si ons ac cep ta ble to the Bank;

11. The bid ding do cu ment and con tract as de e med ac cep ta ble by 
the Bank shall in clu de pro vi si ons sta ting the Bank’s po licy to san ction 
firms or in di vi du als, fo und to ha ve en ga ged in fraud and cor rup tion as 
de fi ned in the Pro cu re ment Gu i de li nes; and
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12. In ac cor dan ce with the Pro cu re ment Gu i de li nes, each bid ding 
do cu ment and con tract fi nan ced out of the pro ce eds of the Loan shall 
pro vi de that bid ders, sup pli ers and con trac tors, and the ir sub con trac
tors, agents, per son nel, con sul tants, ser vi ce pro vi ders, or sup pli ers, 
shall per mit the Bank to in spect all ac co unts, re cords, and ot her do
cu ments re la ting to the sub mis sion of bids and con tract per for man ce, 
and to ha ve them audi ted by audi tors ap po in ted by the Bank. Acts in
ten ded to ma te ri ally im pe de the exer ci se of the Bank’s in spec tion and 
audit rights pro vi ded for in the Pro cu re ment Gu i de li nes con sti tu te an 
ob struc ti ve prac ti ce as de fi ned in the Pro cu re ment Gu i de li nes.

SCHE DU LE 3 
Amor ti za tion Sche du le

1. The fol lo wing ta ble sets forth the Prin ci pal Payment Da tes of 
the Loan and the per cen ta ge of the to tal prin ci pal amo unt of the Loan 
payable on each Prin ci pal Payment Da te (“In stal lment Sha re”). If the 
pro ce eds of the Loan ha ve been fully wit hdrawn as of the first Prin ci pal 
Payment Da te, the prin ci pal amo unt of the Loan re payable by the Bor
ro wer on each Prin ci pal Payment Da te shall be de ter mi ned by the Bank 
by mul tiplying: (a) Wit hdrawn Loan Ba lan ce as of the first Prin ci pal 
Payment Da te; by (b) the In stal lment Sha re for each Prin ci pal Payment 
Da te, such re payable amo unt to be adju sted, as ne ces sary, to de duct any 
amo unts re fer red to in pa ra graph 4 of this Sche du le, to which a Cur
rency Con ver sion ap pli es.

Prin ci pal Payment Da te In stal lment Sha re
(Expressed as a Percentage)

On each March 1 and Sep tem ber 1
Be gin ning March 1, 2026
through March 1, 2040

3.33%

On Sep tem ber 1, 2040 3.43%

2. If the pro ce eds of the Loan ha ve not been fully wit hdrawn as 
of the first Prin ci pal Payment Da te, the prin ci pal amo unt of the Loan 
re payable by the Bor ro wer on each Prin ci pal Payment Da te shall be 
de ter mi ned as fol lows:

(a) To the ex tent that any pro ce eds of the Loan ha ve been wit
hdrawn as of the first Prin ci pal Payment Da te, the Bor ro wer shall re pay 
the Wit hdrawn Loan Ba lan ce as of such da te in ac cor dan ce with pa ra
graph 1 of this Sche du le.

(b) Any amo unt wit hdrawn af ter the first Prin ci pal Payment Da te 
shall be re paid on each Prin ci pal Payment Da te fal ling af ter the da te of 
such wit hdra wal in amo unts de ter mi ned by the Bank by mul tiplying the 
amo unt of each such wit hdra wal by a frac tion, the nu me ra tor of which 
is the ori gi nal In stal lment Sha re spe ci fied in the ta ble in pa ra graph 1 of 
this Sche du le for said Prin ci pal Payment Da te (“Ori gi nal In stal lment 
Sha re”) and the de no mi na tor of which is the sum of all re ma i ning Ori
gi nal In stal lment Sha res for Prin ci pal Payment Da tes fal ling on or af ter 
such da te, such amo unts re payable to be adju sted, as ne ces sary, to de
duct any amo unts re fer red to in pa ra graph 4 of this Sche du le, to which 
a Cur rency Con ver sion ap pli es. 

3. (a) Amo unts of the Loan wit hdrawn wit hin two ca len dar 
months pri or to any Prin ci pal Payment Da te shall, for the pur po ses 
so lely of cal cu la ting the prin ci pal amo unts payable on any Prin ci pal 
Payment Da te, be tre a ted as wit hdrawn and out stan ding on the se cond 
Prin ci pal Payment Da te fol lo wing the da te of wit hdra wal and shall be 
re payable on each Prin ci pal Payment Da te com men cing with the se
cond Prin ci pal Payment Da te fol lo wing the da te of wit hdra wal.

(b) Not withstan ding the pro vi si ons of subpa ra graph (a) of this pa
ra graph, if at any ti me the Bank adopts a due da te bil ling system un der 
which in vo i ces are is sued on or af ter the re spec ti ve Prin ci pal Payment 
Da te, the pro vi si ons of such subpa ra graph shall no lon ger apply to any 
wit hdra wals ma de af ter the adop tion of such bil ling system. 

4. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 of this 
Sche du le, upon a Cur rency Con ver sion of all or any por tion of the Wit
hdrawn Loan Ba lan ce to an Ap pro ved Cur rency, the amo unt so con
ver ted in the Ap pro ved Cur rency that is re payable on any Prin ci pal 
Payment Da te oc cur ring du ring the Con ver sion Pe riod, shall be de ter
mi ned by the Bank by mul tiplying such amo unt in its cur rency of de no
mi na tion im me di a tely pri or to the Con ver sion by eit her: (i) the ex chan
ge ra te that re flects the amo unts of prin ci pal in the Ap pro ved Cur rency 
payable by the Bank un der the Cur rency Hed ge Tran sac tion re la ting to 
the Con ver sion; or (ii) if the Bank so de ter mi nes in ac cor dan ce with 
the Con ver sion Gu i de li nes, the ex chan ge ra te com po nent of the Screen 
Ra te. 

5. If the Wit hdrawn Loan Ba lan ce is de no mi na ted in mo re than 
one Loan Cur rency, the pro vi si ons of this Sche du le shall apply se pa ra
tely to the amo unt de no mi na ted in each Loan Cur rency, so as to pro du
ce a se pa ra te amor ti za tion sche du le for each such amo unt.

Sche du le 4 
Dis bur se ment Lin ked In di ca tors

DLI Re tro ac ti ve1/2015 2016 2017 2018 To tal
DLI 1: Po licy plan ning, mo ni to-
ring, and co or di na tion (“PPMC”) 
system pi lo ted 

In termi ni ste rial Com pe ti ti ve ness 
and Jobs PPMC Wor king Gro up 
(“PPMC WG”) for mally cre a ted by 
the Par ti ci pa ting In sti tu ti ons

Each Participating Institution 
adopts institutionspecific mandates 
and reporting lines for participation 
in PPMC system. 

PPMC WG pu blis hes on 
the PPS web si te one se mi
an nual pro gress re port and 
one an nual per for man ce 
re port of the PPMC system 
with in puts from each Par ti
ci pa ting In sti tu tion. 

PPMC WG pu blis hes on 
the PPS web si te one se mi
an nual pro gress re port and 
one an nual per for man ce 
re port of the PPMC system 
with in puts from each Par ti
ci pa ting In sti tu tion.

PPMC WG pu blis hes 
on the PPS web si te one 
se mian nual pro gress 
re port and one an nual 
per for man ce re port of 
the PPMC system with 
in puts from each Par ti ci
pa ting In sti tu tion. 

Amo unt of the Loan Al lo ca ted (Euro 895,000)   (Euro 895,000)  (Euro 895,000)  (Euro 895,000) (Euro 3,580,000)
DLI 2: MoE in vest ment and 
ex port pro mo tion pro grams re-
struc tu red

Stra te gic fra me work and 
ove rall ac tion plan for 
in vest ment and ex port 
pro mo tion (“Ac tion Plan”) 
pre pa red and adop ted by 
the MoE.

Sectoral policies and sector
specific implementation 
plans adopted for target 
sectors identified in the 
strategic framework.

Ac tion Plan for year 2017 
im ple men ted, mo ni to red, 
and up da ted.

Num ber of in vest ment le ads 
ge ne ra ted in cre a sed by at 
le ast 10 per cent from pre vi
o us year.

Ac tion Plan for year 
2018 is im ple men ted, 
mo ni to red, and up da ted.

Num ber of in vest ment 
le ads ge ne ra ted in cre a
sed by at le ast 10 per cent 
from pre vi o us year.

Amo unt of the Loan Al lo ca ted  (Euro 7,160,000)   (Euro 6,265,000) (Euro 6,265,000) (Euro 19,690,000)
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DLI Re tro ac ti ve1/2015 2016 2017 2018 To tal
DLI 3: En ter pri se in no va tion 
sup por ted via the In no va tion 
Fund (“IF”) Matching Grants 
Pro gram (“MGP”) 

At le ast Euro 0.72 mil lion 
al lo ca ted for IF’s 2016 ope
ra ti o nal bud get. 

At least Euro 2.7 million 
allocated to MGP in the 
Borrower’s 2016 budget 
for IF. At least 80% of 2016 
IF MGP budget committed 
using IF’s international peer 
review and investment com
mittee selection process.

At le ast Euro 0.72 mil lion 
al lo ca ted for IF’s 2017 ope
ra ti o nal bud get. 

At le ast Euro 2.7 mil lion 
al lo ca ted to MGP in the 
Bor ro wer’s 2017 bud get 
for IF. At le ast 80% of 2017 
IF MGP bud get com mit ted 
using IF’s in ter na ti o nal pe er 
re vi ew and in vest ment com
mit tee se lec tion pro cess. 

MGP implementation 
evaluation conducted.

At le ast Euro 0.72 mil
lion al lo ca ted for IF’s 
2018 ope ra ti o nal bud get. 

At le ast Euro 2.7 mil lion 
al lo ca ted to MGP in the 
Bor ro wer’s 2018 bud get 
for IF. At le ast 80% of 
2018 IF MGP bud get 
com mit ted using IF’s 
in ter na ti o nal pe er re vi ew 
and in vest ment com mit
tee se lec tion pro cess. 

Proposal for scaling
up MGP submitted 
by MoESTD to the 
Borrower or develop
ment partner donor 
institutions

Amo unt of the Loan Al lo ca ted  (Euro 3,580,000) (Euro 3,580,000)  (Euro 3,580,000) (Euro 10,740,000)
DLI 4: Tec hno logy tran sfer and 
com mer ci a li za tion fa ci li ta ted via 
the TTF

At le ast one TTF ser vi ce 
li ne de ployed. 

At le ast Euro 0.9 mil lion 
al lo ca ted in the Bor ro wer’s 
2017 bud get to TTF ope
ra ti ons and ser vi ces, and at 
le ast 3 tec hno logy tran sfer 
tran sac ti ons ini ti a ted.

At le ast Euro 0.9 mil
lion al lo ca ted in the 
Bor ro wer’s 2018 bud get 
to TTF ope ra ti ons and 
ser vi ces, and at le ast 7 
tec hno logy tran sfer tran
sac ti ons ini ti a ted.

TTF pro gram eva lu a tion 
con duc ted and pro po sal 
for sca lingup tec hno
logy tran sfer ac ti vi ti es 
sub mit ted by Mo ESTD 
to the Bor ro wer or de ve
lop ment part ner do nor 
in sti tu ti ons.

Amo unt of the Loan Al lo ca ted (Euro 2,685,000) (Euro 2,685,000) (Euro 3,580,000) (Euro 8,950,000)

DLI 5: Pu blic re se arch sec tor re-
forms de sig ned and adop ted

20152020 re se arch and in no va tion 
stra tegy adop ted by the Bor ro wer 
in clu ding com mit ment to re for ming 
pu blic RDI sec tor.

Ti me bo und ac tion plan to 
im ple ment re se arch and 
in no va tion stra tegy ac tion 
plan adop ted by the Bor
ro wer.

Ti me bo und ac tion plan to 
im ple ment re se arch and 
in no va tion in fra struc tu re 
ro ad map and ac tion plan 
adop ted by the Bor ro wer.

At le ast 50 RDI selfas ses
sments com ple ted.

Pi lot per for man ce audits of 
at le ast 4 RDIs car ried out 
by in ter na ti o nal ex perts.

Per for man ce audits of at 
le ast 20 RDIs car ried out by 
in ter na ti o nal ex perts. 

RDI sector reform program 
adopted by the Borrower, 
including performance 
based financing schemes, 
and deployment timeline 

Pro po sal (in clu ding 
co sting, tar gets and 
ti me li nes) for tec hni cal 
as si stan ce fun ding to 
con duct RDI sec tor 
re form sub mit ted by Mo
ESTD to the Bor ro wer 
or de ve lop ment part ner 
do nor in sti tu ti ons.

Amo unt of the 
Loan Allocated

(Euro 2,685,000)  (Euro 2,685,000) (Euro 3,580,000) (Euro 2,685,000) (Euro 11,635,000)

DLI 6: Ef fec ti ve ness of NES la-
bor in ter me di a tion
services delivered to clients 
(employers and unemployed) 
improved

Ac tion plan to en han ce the 
qu a lity of em ployer ser vi
ces and ca se ma na ge ment 
adop ted by NES (“NES 
Ac tion Plan”)

85% of the to tal num ber 
of NES ca se wor kers as 
of De cem ber 31, 2017 are 
cer ti fied ac cor ding to newly 
adop ted stan dards un der 
NES Ac tion Plan

Num ber of em ployers 
con tac ted by the NES 
wit hin the last 12 ca len
dar month pe riod: 23,000

Num ber of NESre gi ste
red unem ployed in di vi
du als tran si ti o ning in to 
for mal jobs wit hin the 
last 12 month ca len dar 
pe riod:
280,000

Amo unt of the Loan Al lo ca ted  (Euro 2,685,000) (Euro 1,790,000)  (Euro 2,685,000) (Euro 7,160,000)
DLI 7: Ca se load ma na ge ment in 
NES branch of fi ces im pro ved

Spe cial re gi stry of unem ployed per
sons who are tem po ra rily pre ven ted 
from wor king esta blis hed by NES. 

Staf fing re forms adop ted 
by NES for 2016 are im
ple men ted, and tar gets on 
ca se load per branch of fi ce 
are pu blis hed on the NES 
web si te.

Stan dard de vi a tion of mean 
ca se load per branch of fi ce 
is 300 or less.

Stan dard de vi a tion of 
mean ca se load per 
branch of fi ce is 250 
or less.

Amo unt of the Loan Al lo ca ted (Euro 895,000)  (Euro 2,685,000) (Euro 2,685,000) (Euro 2,685,000) (Euro 8,950,000)
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DLI Re tro ac ti ve1/2015 2016 2017 2018 To tal
DLI 8: Ef fec ti ve ness of ALMPs 
im pro ved thro ugh sta ti sti cal 
evi den ce

Ru le bo ok re de fi ning “lowrisk 
gro up” of its cur rent risk pro fi ling 
as “re qu i ring mi ni mal to no NES 
ser vi ces”, ta king in to ac co unt re
gi ste red unem ployed in di vi du als’ 
selfas ses sment of ser vi ce ne eds, 
adop ted by NES.

Ac tion plan on mo ni to ring, 
eva lu a tion and rede sign of 
ALMPs; and on pro fi ling of 
re gi ste red unem ployed in
di vi du als ap pro ved by NES 
ma na ge ment.

50% of unem ployed in di vi
du als re gi ste red in NES as 
of De cem ber 31, 2017 ha ve 
a risk pro fi le ac cor ding to 
the new met ho do logy. 

NES starts pi lot of a 
rede sig ned ALMP, 
ta king in to ac co unt 
evi den ce from pre vi o us 
eva lu a ti ons of ALMPs 
un der ta ken by NES. 

At least 1 service 
provider for labor market 
trainings hired based 
on a performance based 
contract.

Amo unt of the Loan Al lo ca ted (Euro 895,000)  (Euro 2,685,000) (Euro 2,685,000) (Euro 2,685,000) (Euro 8,950,000)
DLI 9:Tran si tion of so cial as si-
stan ce be ne fi ci a ri es in to for mal 
jobs fa ci li ta ted 

Study to (i) de sign a pro
gram to re du ce di sin cen
ti ves to en ter for mal jobs 
for so cial as si stan ce be ne
fi ci a ri es; and (ii) im pro ve 
ac ti va tion of so cial as si
stan ce be ne fi ci a ri es thro ugh 
im pro ved ser vi ces, car ried 
out by the Bor ro wer.

Pi lot pro gram to sup port 
for mal em ployment of a 
se lect gro up of be ne fi ci a ri es 
of so cial as si stan ce and/or 
child al lo wan ce se lec ted in 
ac cor dan ce with cri te ria set 
forth in the Pro ject Ope ra ti
ons Ma nual, esta blis hed by 
the Bor ro wer.

Ave ra ge ef fec ti ve tax ra
te for a so cial as si stan ce 
be ne fi ci ary ho u se hold 
with two chil dren and 
who par ti ci pa tes in pi lot 
pro gram for the pre vi o us 
ca len dar year, whe re one 
adult mem ber tran si ti
ons in to a for mal job at 
mi ni mum wa ge, whe re 
the job is:
Halfti me: 70% or less, 
Fulltime: 70% or less.

Amo unt of the Loan Al lo ca ted  (Euro 1,790,000) (Euro 1,790,000) (Euro 1,790,000) (Euro 5,370,000)
To tal (Euro 85,025,000)

––––––––––––––––
1 Pri or to the da te of this Agre e ment, as pro vi ded in Sche du le 2, Sec tion IV.B.1.

AP PEN DIX

Sec tion I. De fi ni ti ons
1. “Ad di ti o nal In struc ti ons” me ans the ad di ti o nal in struc ti ons re

fer red to in Sec tion IV.A.1 of Sche du le 2 to this Agre e ment, da ted as 
of even da te he re with, as such Ad di ti o nal In struc ti ons may be re vi sed 
from ti me to ti me by the Bank.

2. “ALMP” me ans an ac ti ve la bor mar ket pro gram, such as ca re er 
gu i dan ce, tra i ning, em ployment in cen ti ves, and pu blic works. 

3. “An tiCor rup tion Gu i de li nes” me ans the “Gu i de li nes on Pre
ven ting and Com ba ting Fraud and Cor rup tion in Pro jects Fi nan ced by 
IBRD Lo ans and IDA Cre dits and Grants”, da ted Oc to ber 15, 2006 and 
re vi sed in Ja nu ary 2011.

4. “Ca te gory” me ans a ca te gory set forth in the ta ble in Sec tion IV 
of Sche du le 2 to this Agre e ment.

5. “Con sul tant Gu i de li nes” me ans the “Gu i de li nes: Se lec tion and 
Em ployment of Con sul tants un der IBRD Lo ans and IDA Cre dits and 
Grants by World Bank Bor ro wers” da ted Ja nu ary 2011 (re vi sed July 
2014).

6. “Dis bur se mentLin ked In di ca tor” or “DLI” me ans an in di ca tor, 
set forth in Sche du le 4 of this Agre e ment, the ac hi e ve ment of which 
is a con di tion for dis bur se ment of Loan Pro ce eds, pur su ant to Sec tion 
IV.B. of Sche du le 2 to this Agre e ment.

7. “Eli gi ble Ex pen di tu re Pro grams” or “EEPs” me ans a set of de
fi ned ex pen di tu res for sa la ri es in cur red by the Bor ro wer, thro ugh MoE, 
re se arch in sti tu tes un der Mo ESTD, and NES, all un der the Bor ro wer’s 
sec tor bud get li nes set forth in the Pro ject Ope ra ti ons Ma nual.

8. “EMP” me ans the Bor ro wer’s si tespe ci fic En vi ron men tal Ma
na ge ment Plan, if ne ces sary, sa tis fac tory to the Bank and pre pa red and 
up da ted as ne ces sary du ring Pro ject im ple men ta tion in ac cor dan ce with 
the EMF’s “En vi ron men tal and So cial Scre e ning Pro ce du re for Mi ni 
and Matching Grants Pro gram”, de fi ning de ta ils of me a su res to ma na ge 
po ten tial en vi ron men tal risks and mi ti ga te, re du ce and/or offset adver se 
en vi ron men tal im pacts.

9. “ESMF” me ans the Bor ro wer’s En vi ron men tal and So cial Ma
na ge ment Fra me work, pu blicly di sclo sed on May 8, 2015, in form and 
sub stan ce ac cep ta ble to the Bank which con ta ins, interalia: en vi ron
men tal and so cial ba se li ne in for ma tion and po ten tial en vi ron men tal and 
so cial im pacts; en vi ron men tal and so cial mi ti ga tion me a su res to be ta
ken du ring the im ple men ta tion and ope ra tion of the Pro ject to re du ce 
po ten tial adver se en vi ron men tal and so cial ef fects; and the Bor ro wer’s 
in sti tu ti ons re spon si bi li ti es for scre e ning and mo ni to ring ac ti vi ti es, as 

said fra me work may be up da ted from ti me to ti me with the Bank’s pri
or writ ten con cur ren ce.

10. “Ge ne ral Con di ti ons” me ans the “In ter na ti o nal Bank for Re
con struc tion and De ve lop ment Ge ne ral Con di ti ons for Lo ans”, da ted 
March 12, 2012, with the mo di fi ca ti ons set forth in Sec tion II of this 
Ap pen dix.

11. “IFR” me ans in ter im fi nan cial re port, re fer red to in Sec tion 
II.B.2 of Sche du le 2 to the Loan Agre e ment.

12. “In no va tion Fund” or “IF” me ans the Bor ro wer’s en tity esta
blis hed pur su ant to Law on In no va tion Ac ti vity, Of fi cial Ga zet te of the 
Re ci pi ent No. 110/2005, No. 18/2010, and No. 55/2013.

13. “In vo lun tary Re set tle ment” me ans the im pact of an in vo
lun tary ta king of land un der the Pro ject, which ta king ca u ses af fec ted 
per sons to ha ve the ir: (i) stan dard of li ving adver sely af fec ted; or (ii) 
right, ti tle or in te rest in any ho u se, land (in clu ding pre mi ses, agri cul
tu ral and gra zing land) or any ot her fi xed or mo va ble as set ac qu i red 
or pos ses sed, tem po ra rily or per ma nently; or (iii) ac cess to pro duc ti ve 
as sets adver sely af fec ted, tem po ra rily or per ma nently; or (iv) bu si ness, 
oc cu pa tion, work or pla ce of re si den ce or ha bi tat adver sely af fec ted, 
tem po ra rily or per ma nently.

14. “Matching Grants Ma nual” me ans the set of ma nu als for the 
mi ni and matching grants un der the Matching Grants Pro gram, re fer red 
to in Sec tion I.C of Sche du le 2 to the Loan Agre e ment, sa tis fac tory to 
the Bank and adop ted by the In no va tion Fund.

15. “Matching Grants Pro gram” or “MGP” me ans the Bor ro wer’s 
mi ni grants and matching grants pro gram to fund spe ci fic pro of of con
cept, pro totyping, re se arch and de ve lop ment and tec hno logy de ve lop
ment pro jects with com mer ci a li za tion po ten tial in startups, mic ro and 
small and me di um en ter pri ses, in cor po ra ted in the Bor ro wer’s ter ri
tory, with ma jo rity pri va te sec tor ow ner ship, all in ac cor dan ce with the 
ESMF and the Matching Grants Ma nual. 

16. “Mi ni stry of Eco nomy” or “MoE” me ans the Bor ro wer’s Mi
ni stry of Eco nomy, or any le gal suc ces sor the re to.

17. “Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop
ment” or “Mo ESTD” me ans the Bor ro wer’s Mi ni stry of Edu ca tion, Sci
en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop ment, or any le gal suc ces sor the re to.

18. “Mi ni stry of Fi nan ce” or “MoF” me ans the Bor ro wer’s Mi ni
stry of Fi nan ce, or any le gal suc ces sor the re to.

19. “Mi ni stry of La bor, Em ployment, Ve te ran and So cial Af fa
irs” or “Mo LEV SA” me ans the Bor ro wer’s Mi ni stry of La bor, Em
ployment, Ve te ran and So cial Af fa irs, or any le gal suc ces sor the re to.
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20. “Na ti o nal Em ployment Ser vi ce” or “NES” me ans the Bor ro
wer’s Na ti o nal Em ployment Ser vi ce, or any le gal suc ces sor the re to.

21. “Ope ra ting Costs” me ans the re a so na ble in cre men tal ex pen ses 
in cur red on ac co unt of im ple men ta tion of the Pro ject, for of fi ce sup pli es 
and ot her con su ma ble go ods, of fi ce rent, in ter net con nec tion and com
mu ni ca ti ons costs, sup port for in for ma tion systems, tran sla tion costs, 
bank char ges, uti li ti es, re a so na ble tra vel, tran spor ta tion, per diem, ac
com mo da tion costs (lod ging), and ot her re a so na ble ex pen di tu res di rectly 
as so ci a ted with the im ple men ta tion of the Pro ject, as agreed bet we en the 
Bor ro wer and the Bank on the ba sis of se mian nual bud gets ac cep ta ble to 
the Bank, ex clu ding sa la ri es of the Bor ro wer’s ci vil ser vi ce.

22. “Par ti ci pa ting In sti tu ti ons” me ans, in re spect of DLI 1 set 
forth in Sche du le 4 to this Agre e ment, PPS, MoE, Mo ESTD, and NES 
(in co o pe ra tion with Mo LEV SA).

23. “PIU” me ans the Pro ject Im ple men ting Unit, re fer red to in 
Sec tion I.A.2 of Sche du le 2 of this Agre e ment.

24. “Pro cu re ment Gu i de li nes” me ans the “Gu i de li nes: Pro cu re
ment of Go ods, Works and Noncon sul ting Ser vi ces un der IBRD Lo ans 
and IDA Cre dits and Grants by World Bank Bor ro wers” da ted Ja nu ary 
2011 (re vi sed July 2014).

25. “Pro cu re ment Plan” me ans the Bor ro wer’s pro cu re ment plan 
for the Pro ject, da ted July 7, 2015 and re fer red to in pa ra graph 1.18 of 
the Pro cu re ment Gu i de li nes and pa ra graph 1.25 of the Con sul tant Gu
i de li nes, as the sa me shall be up da ted from ti me to ti me in ac cor dan ce 
with the pro vi si ons of said pa ra graphs.

26. “Pro ject Ope ra ti ons Ma nual” me ans the ma nual re fer red to in 
Sec tion I.B of Sche du le 2 to this Agre e ment, as said ma nual may be 
amen ded from ti me to ti me, with the agre e ment of the Bank.

27. “Pu blic Po licy Sec re ta ri at” or “PPS” me ans the Bor ro wer’s 
Pu blic Po licy Sec re ta ri at re por ting to the of fi ce of the Bor ro wer’s Pri
me Mi ni ster, or any le gal suc ces sor the re to.

28. “Pu blic Pro cu re ment Law” me ans the Bor ro wer’s Pu blic Pro
cu re ment Law pu blis hed in “Of fi cial Ga zet te of the Re pu blic of Ser
bia”, No. 124/12 and 14/15.

29. “Re se arch and De ve lop ment In sti tu tes” or “RDIs” me ans the 
Bor ro wer’s system of re se arch and de ve lop ment in sti tu tes un der the 
Mo ESTD.

30. “Tec hno logy Tran sfer Fa ci lity” or “TTF” me ans the cen tra
li zed Tec hno logy Tran sfer Fa ci lity ho sted at the In no va tion Fund with 
the ob jec ti ve to con duct tec hno logy tran sfer and com mer ci a li za tion 
tran sac ti ons in part ner ship with tec hno logy tran sfer of fi ces or di rectly 
with RDIs and uni ver si ti es. 

31. “Tra i ning” me ans ex pen di tu res (ot her than for con sul tants’ 
ser vi ces), in cur red du ring the im ple men ta tion of the Pro ject, ba sed 
on pe ri o dic bud gets ac cep ta ble to the Bank, for: (i) re a so na ble tra vel, 
ro om, bo ard and per diem ex pen di tu res in cur red by tra i ners and tra
i ne es in con nec tion with the ir tra i ning; (ii) co ur se fe es; (iii) tra i ning/
wor kshop fa ci lity and equ ip ment ren tals; and (iv) tra i ning ma te rial pre
pa ra tion, ac qu i si ti on, re pro duc tion and di stri bu tion ex pen ses not ot her
wi se co ve red un der this de fi ni tion.

Sec tion II. Mo di fi ca ti ons to the Ge ne ral Con di ti ons
The Ge ne ral Con di ti ons are he reby mo di fied as fol lows:
1. In the Ta ble of Con tents, the re fe ren ces to Sec ti ons, Sec tion na

mes and Sec tion num bers are mo di fied to re flect the mo di fi ca ti ons set 
forth in the pa ra graphs be low.

2. Sec tion 3.01. (Front-endFee) is mo di fied to read as fol lows:
“Sec tion 3.01. Front-endFee;CommitmentCharge
(a) The Bor ro wer shall pay the Bank a frontend fee on the Loan 

amo unt at the ra te spe ci fied in the Loan Agre e ment (the “Frontend 
Fee”).

(b) The Bor ro wer shall pay the Bank a com mit ment char ge on 
the Un wit hdrawn Loan Ba lan ce at the ra te spe ci fied in the Loan Agre
e ment (the “Com mit ment Char ge”). The Com mit ment Char ge shall ac
crue from a da te sixty days af ter the da te of the Loan Agre e ment to 
the re spec ti ve da tes on which amo unts are wit hdrawn by the Bor ro wer 
from the Loan Ac co unt or can cel led. The Com mit ment Char ge shall be 
payable se mian nu ally in ar re ars on each Payment Da te.”

3. In the Ap pen dix, De fi ni ti ons, all re le vant re fe ren ces to Sec tion 
num bers and pa ra graphs are mo di fied, as ne ces sary, to re flect the mo di
fi ca tion set forth in pa ra graph 2 abo ve. 

4. The Ap pen dix is mo di fied by in ser ting a new pa ra graph 19 
with the fol lo wing de fi ni tion of “Com mit ment Char ge”, and re num be
ring the sub se qu ent pa ra graphs ac cor dingly:

“19. “Com mit ment Char ge” me ans the com mit ment char ge spe ci
fied in the Loan Agre e ment for the pur po se of Sec tion 3.01(b).”

5. In the re num be red pa ra graph 49 (ori gi nally pa ra graph 48) of 
the Ap pen dix, the de fi ni tion of “Frontend Fee” is mo di fied by re pla
cing the re fe ren ce to Sec tion 3.01 with Sec tion 3.01 (a).

6. In the re num be red pa ra graph 68 (ori gi nally pa ra graph 67) of 
the Ap pen dix, the de fi ni tion of the term “Loan Payment” is mo di fied 
to read as fol lows:

“68. “Loan Payment” me ans any amo unt payable by the Loan 
Par ti es to the Bank pur su ant to the Le gal Agre e ments or the se Ge ne ral 
Con di ti ons, in clu ding (but not li mi ted to) any amo unt of the Wit hdrawn 
Loan Ba lan ce, in te rest, the Frontend Fee, the Com mit ment Char ge, in
te rest at the De fa ult In te rest Ra te (if any), any pre payment pre mi um, 
any tran sac tion fee for a Con ver sion or early ter mi na tion of a Con ver
sion, the Va ri a ble Spread Fi xing Char ge (if any), any pre mi um payable 
upon the esta blis hment of an In te rest Ra te Cap or In te rest Ra te Col lar, 
and any Un win ding Amo unt payable by the Bor ro wer.”

7. In the re num be red pa ra graph 73 (ori gi nally pa ra graph 72) of 
the Ap pen dix, the de fi ni tion of “Payment Da te” is mo di fied by de le ting 
the word “is” and in ser ting the words “and Com mit ment Char ge are” 
af ter the word “in te rest”.

БРОЈ ЗАЈ МА 8528-YF

СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

(Про је кат за уна пре ђе ње кон ку рент но сти и за по шља ва ња)

из ме ђу

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

и

МЕ ЂУ НА РОД НЕ БАН КЕ ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ

Да на 7. ок то бра 2015. го ди не

СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

Спо ра зум за кљу чен да на 7. ок то бра 2015. го ди не, из ме ђу РЕ
ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ (у да љем тек сту: „Зај мо при ма ц”) и МЕ ЂУ НА
РОД НЕ БАН КЕ ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ (у да љем тек сту: „Бан ка”). 
Овим пу тем Зај мо при мац и Бан ка са гла си ли су се о сле де ћем:

Члан 1. 
ОП ШТИ УСЛО ВИ; ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1.01. Оп шти усло ви (на на чин утвр ђен у При ло гу овог спо ра
зу ма) чи не са став ни део овог спо ра зу ма. 

1.02. Уко ли ко кон текст не зах те ва дру га чи је, из ра зи пи са ни ве
ли ким сло ви ма, ко ји се ко ри сте у овом спо ра зу му, има ју зна че ње ко је 
им је при пи са но у Оп штим усло ви ма или у При ло гу овог спо ра зу ма. 

Члан 2. 
ЗА ЈАМ

2.01. Бан ка је са гла сна да дâ на за јам Зај мо прим цу, под усло ви
ма и на на чи не ко ји су утвр ђе ни у овом спо ра зу му, из нос од осам де
сет де вет ми ли о на пет сто ти на хи ља да евра (EUR 89.500.000), с тим 
да се та су ма мо же с вре ме на на вре ме кон вер то ва ти пу тем Кон вер
зи је ва лу те у скла ду са од ред ба ма чла на 2. став 2.08 овог спо ра зу
ма (у да љем тек сту: „За јам”), као по др шка за фи нан си ра ње про јек та 
опи са ног у Про гра му 1 овог спо ра зу ма (у да љем тек сту: „Про је кат”). 

2.02. Зај мо при мац мо же по вла чи ти сред ства Зај ма у скла ду са 
Одељ ком IV Про гра ма 2 овог спо ра зу ма.

2.03. При ступ на на кна да, ко ју пла ћа Зај мо при мац, јед на ка је 
јед ној че твр ти ни про цен та (0,25%) из но са Зај ма. 
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2.04. На кна да за не ис ко ри шће на сред ства, ко ју пла ћа Зај мо
при мац, јед на ка је јед ној че твр ти ни про цен та (0,25%) го ди шње на 
не по ву че на сред ства зај ма. 

2.05. Зај мо при мац ће пла ћа ти ка ма ту за сва ки Ка мат ни пе ри
од по сто пи у из но су јед на ком Ре фе рент ној сто пи за ва лу ту зај ма 
уве ћа ној за Про мен љи ву ка мат ну мар жу; под усло вом да ће на кон 
Кон вер зи је укуп ног из но са или би ло ко јег де ла из но са глав ни це 
Зај ма, ка ма та ко ју ће Зај мо при мац за тај из нос пла ћа ти то ком пе
ри о да Кон вер зи је би ти од ре ђе на у скла ду са ре ле вант ним од ред
ба ма Чла на IV Оп штих усло ва. Из у зет но, уко ли ко би ло ко ји из нос 
По ву че ног де ла Зај ма не бу де пла ћен о до спе ћу и та кво не пла ћа ње 
се на ста ви у пе ри о ду од три де сет да на, он да ће се ка ма та ко ју ће 
Зај мо при мац пла ћа ти об ра чу на ти пре ма од ред ба ма чла на 3. Де ла 
3.02 (е) Оп штих усло ва. 

2.06. Да ту ми за пла ћа ње су 1. март и 1. сеп тем бар сва ке го ди не.
2.07. Глав ни ца Зај ма от пла ћи ва ће се у скла ду са пла ном от

пла те утвр ђе ним у Про гра му 3 овог спо ра зу ма.
2.08. (a) Зај мо при мац мо же у сва ком тре нут ку да за тра жи би

ло ко ју од сле де ћих кон вер зи ја усло ва Зај ма ка ко би омо гу ћио ефи
ка сно упра вља ње ду гом: (i) про ме ну ва лу те Зај ма за цео из нос или 
део глав ни це, по ву че ног или не по ву че ног, у одо бре ну ва лу ту; (ii) 
про ме ну осно ви це ка мат не сто пе при ме њи ве на: (А) це ло ку пан из
нос или би ло ко ји део глав ни це Зај ма, по ву че не и нео т пла ће не, са 
Ва ри ја бил не сто пе на Фик сну сто пу, или обр ну то; или (Б) це ло ку
пан из нос или би ло ко ји део глав ни це Зај ма, по ву че не и нео т пла
ће не, са Ва ри ја бил не сто пе ба зи ре не на осно ву Ре фе рент не сто пе и 
Ва ри ја бил не мар же у Ва ри ја бил ну сто пу ба зи ре не на Фик сној ре
фе рент ној сто пи и Ва ри ја бил ној мар жи, или обр ну то; или (В) чи
тав из нос глав ни це Зај ма, по ву чен и нео т пла ћен, са Ва ри ја бил не 
сто пе ба зи ре не на Ва ри ја бил ној мар жи у Ва ри ја бил ну сто пу ба зи
ра ну на Фик сној мар жи; и; (iii) од ре ђи ва ње ли ми та Ва ри ја бил не 
сто пе или Ре фе рент не сто пе при ме њи вих на уку пан из нос или део 
глав ни це Зај ма по ву чен и нео т пла ћен, ус по ста вља њем Нај ви ше ка
мат не сто пе или Ра спо на ка мат не сто пе на Ва ри ја бил ну сто пу или 
Ре фе рент ну сто пу. 

(б) Сва ка кон вер зи ја ко ја се тра жи у скла ду са тач ком (а) овог 
чла на, а ко ју Бан ка при хва ти, сма тра ће се „Кон вер зи јом”, ка ко је 
де фи ни са но у Оп штим усло ви ма, и би ће спро ве де на у скла ду са 
од ред ба ма Чла на IV Оп штих усло ва и Смер ни ца за кон вер зи ју.

Члан 3. 
ПРО ЈЕ КАТ

3.01. Зај мо при мац по твр ђу је сво ју по све ће ност ци љу Про јек
та. У том ци љу, у скла ду са од ред ба ма Чла на V Оп штих усло ва, 
Зај мо при мац ће: 

(a) ре а ли зо ва ти Део A.1 Про јек та пре ко Ре пу блич ког Се кре
та ри ја та за јав не по ли ти ке (у да љем тек сту: „РСЈП”), уз по моћ Ми
ни стар ства при вре де (у да љем тек сту: „MП”), Ми ни стар ства про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (у да љем тек сту: „МПНТР”) уз 
по др шку Фон да за ино ва ци о ну де лат ност (у да љем тек сту: „ФИД”) 
и Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
(у да љем тек сту: „МРЗБСП”) и На ци о нал не слу жбе за за по шља ва
ње (у да љем тек сту: „НСЗ”);

(б) ре а ли зо ва ти Део A.2 Про јек та пре ко MП;
(в) ре а ли зо ва ти Део A.3 Про јек та пре ко МПНТР и ФИД;
(г) ре а ли зо ва ти Део A.4 Про јек та пре ко МРЗБСП и НСЗ; 
(д) ре а ли зо ва ти Део Б.1 Про јек та пре ко РСЈП у ко ор ди на ци ји 

са МП и МПНТР; и
(ђ) ре а ли зо ва ти Део Б.2 Про јек та пре ко МРЗБСП и НСЗ. 
3.02. Не огра ни ча ва ју ћи се од ред ба ма чла на 3. став 3.01 овог 

спо ра зу ма, и осим уко ли ко се Зај мо при мац и Бан ка не до го во ре 
дру га чи је, Зај мо при мац ће се по ста ра ти да се Про је кат ре а ли зу је у 
скла ду са од ред ба ма Про гра ма 2 овог спо ра зу ма.

Члан 4. 
ПУ НО ВА ЖНОСТ; РАС КИД

4.01. До дат ни усло ви за сту па ње на сна гу под ра зу ме ва ју сле де ће:
(a) Је ди ни ца за им пле мен та ци ју про јек та (у да љем тек сту: 

„ЈИП”) je ус по ста вље на у окви ру РСЈП на на чин ко ји је за до во ља
ва ју ћи за Бан ку и иза бра ни су нај ма ње ди рек тор ЈИП, слу жбе ник 

за на бав ке и слу жбе ник за фи нан сиј ско упра вља ње, на на чин ка ко 
је на ве де но у Одељ ку I.A.2 Про гра ма 2 овог спо ра зу ма;

(б) МРЗБСП je иза бра ло слу жбе ни ка за на бав ке, на на чин ка
ко је на ве де но у Одељ ку I.A.4 Про гра ма 2 овог спо ра зу ма;

(в) Зај мо при мац је усво јио Про јект ни опе ра тив ни при руч ник, 
пре ко РСЈП, на на чин ко ји је при хва тљив за Бан ку. 

4.02. Крај њи рок за сту па ње на сна гу је сто ти ну осам де сет 
(180) да на од да на пот пи си ва ња овог спо ра зу ма.

Члан 5. 
ПРЕД СТАВ НИК; АДРЕ СЕ

5.01 За по тре бе чла на 10. Де ла 10.02 Оп штих усло ва, Пред
став ник Зај мо прим ца, ко ји се из ме ђу оста лог, мо же сло жи ти са из
ме на ма од ред би овог спо ра зу ма у име Зај мо прим ца, кроз раз ме ну 
пи са ма (осим ако је дру га чи је од ре ђе но од стра не Зај мо прим ца и 
Бан ке), је Ми ни стар фи нан си ја Зај мо прим ца.

5.02. Адре са Зај мо прим ца је:
Ми ни стар ство фи нан си ја
Кне за Ми ло ша 20
11000 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
Факс:
(38111) 3618961
5.03. Адре са Бан ке је:
In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
1818 H Stre et, N.W.
Was hing ton, D.C.20433
Uni ted Sta tes of Ame ri ca
Ка блов ска адре са: Те лекс: Факс:
INT BA FRAD 248423(MCI) или 12024776391
Was hing ton, D.C. 64145(MCI)

Спо ра зум је по стиг нут у Ли ми, Пе ру, на дан и го ди ну на ве де
не у за гла вљу Спо ра зу ма.

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
_____________________________________

Овла шће ни пред став ник
Име: Ду шан Ву јо вић, с. р.

Зва ње: ми ни стар фи нан си ја

МЕ ЂУ НА РОД НА БАН КА
ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ
_____________________________________

Овла шће ни пред став ник
Име: El len Gold stein, s.r.

Зва ње: Ди рек тор за Ју го и сточ ну Евро пу

ПРО ГРАМ 1 
Опис Про јек та

Циљ Про јек та је уна пре ђе ње де ло твор но сти и ко ор ди на ци је 
ода бра них јав них про гра ма ра ди убла жа ва ња пре пре ка за под сти
ца ње кон ку рент но сти и по ди за ње за по сле но сти, укљу чу ју ћи про
мо ви са ње ин ве сти ци ја и из во за, ино ва ци је, про гра ме ак тив них 
ме ра тр жи шта ра да, по сре до ва ње у за по шља ва њу и ак ти ва ци ју ко
ри сни ка со ци јал не по мо ћи. 

Про је кат се са сто ји од сле де ћих де ло ва:
Део A. Спро во ђе ње Про гра ма при хва тљи вих тро шко ва 

ко ји су пред мет фи нан си ра ња на осно ву ре зул та та 
1. Про грам за пла ни ра ње, пра ће ње и ко ор ди на ци ју по ли ти ка 
По др шка им пле мен та ци ји про гра ма Зај мо прим ца за пла ни

ра ње, пра ће ње и ко ор ди на ци ју по ли ти ка кроз раз ви ја ње и во ђе ње 
му ђу ми ни стар ског си сте ма за пла ни ра ње, пра ће ње и ко ор ди на ци
ју по ли ти ка (у да љем тек сту: „ППМЦ”) као по др шке ре фор ма ма у 
обла сти кон ку рент но сти и по ди за ња за по сле но сти;

2. Про грам за ин ве сти ци је и про мо ви са ње из во за 
По др шка им пле мен та ци ји Зај мо прим че вог про гра ма за про

мо ви са ње ин ве сти ци ја и из во за кроз:
(а) Раз ви ја ње и усва ја ње стра те шког окви ра и све о бу хват ног 

ак ци о ног пла на за про мо ви са ње ин ве сти ци ја и из во за, укљу чу ју ћи 
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ре струк ту ри ра ње аген ци ја МП за про мо ви са ње ин ве сти ци ја и из
во за; и

(б) уна пре ђе ње про гра ма и услу га Зај мо прим ца у обла сти 
про мо ви са ња ин ве сти ци ја и из во за.

3. Про грам за ино ва ци је
По др шка у им пле мен та ци ји Зај мо прим че вог про гра ма за 

ино ва ци је кроз: 
(а) Пру жа ње по др шке ак тив но сти ма Фон да за ино ва ци о ну де

лат ност и ње го вом Про гра му гран то ва за су фи нан си ра ње ино ва ци ја;
(б) по др шка услу жним ли ни ја ма Цен тра за тран сфер тех но

ло ги ја (у да љем тек сту: „ЦТТ”) у ФИДу; и 
(в) спро во ђе ње стра те шког пла ни ра ња за ин сти ту ци о нал ну 

ре фор му јав ног сек то ра у обла сти ис тра жи ва ња и раз во ја.
4. Про грам за ре фор му за по шља ва ња
По др шка у им пле мен та ци ји Зај мо прим че вог про гра ма за ре

фор му у обла сти за по шља ва ња кроз:
(а) по ве ћа ње де ло твор но сти услу га НСЗ за по сре до ва ње у за

по шља ва њу за по сло дав це и не за по сле не; 
(б) уна пре ђе ње де ло твор но сти про гра ма ак тив них ме ра тр жи

шта ра да Зај мо прим ца; и 
(в) олак ша ва ње пре ла ска ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи на 

фор мал не по сло ве.
Део Б. Упра вља ње Про јек том и тех нич ка по моћ 
(1) По др шка у упра вља њу и им пле мен та ци ји Де ло ва A.1, A.2 

и A.3 Про јек та кроз спро во ђе ње ак тив но сти тех нич ке по мо ћи ве
за них за им пле мен та ци ју, кроз обез бе ђи ва ње до ба ра, кон сул тант
ских услу га, не кон сул тант ских услу га, тро шко ва обу ке и опе ра тив
них тро шко ва. 

(2) По др шка у упра вља њу и им пле мен та ци ји Де ла A.4 Про
јек та кроз спро во ђе ње ак тив но сти тех нич ке по мо ћи, кроз пру жа ње 
кон сул тант ских услу га.

ПРО ГРАМ 2 
Спро во ђе ње Про јек та

Оде љак I. Аран жма ни за им пле мен та ци ју
A. Ин сти ту ци о нал ни аран жма ни. 
1. Зај мо при мац ће то ком им пле мен та ци је Про јек та одр жа ва

ти РСЈП у скла ду са ре сур си ма, ка дро ви ма, про јект ним за дат ком, 
функ ци ја ма и од го вор но сти ма при хва тљи вим за Бан ку и на ве де
ним у Про јект ном опе ра тив ном при руч ни ку.

2. Зај мо при мац ће, кроз РСЈП, ус по ста ви ти, а за тим и одр
жа ва ти ЈИП, као је ди ни цу за тех нич ку ко ор ди на ци ју Про јек та са 
тех нич ким екс пер ти ма и дру гим осо бљем у аде кват ном бро ју и са 
ква ли фи ка ци ја ма, и са од ред ба ма и усло ви ма ко ји су за до во ља ва
ју ћи за Бан ку, укљу чу ју ћи ди рек то ра ЈИП, слу жбе ни ка за на бав ку 
и слу жбе ни ка за фи нан сиј ско упра вља ње.

3. У окви ру Де ла А.3.(а) Про јек та, Зај мо при мац ће оси гу ра
ти да Про грам гран то ва за су фи нан си ра ње ино ва ци ја бу де им пле
мен ти ран на на чин ко ји је за до во ља ва ју ћи за Бан ку, и у скла ду са 
При руч ни ком за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва ци ја, Окви ром 
за упра вља ње жи вот ном сре ди ном и со ци јал ним пи та њи ма (у да
љем тек сту: „ЕСМФ”), као и при ме њи вим Пла ном за упра вља ње 
жи вот ном сре ди ном (у да љем тек сту: „ЕМП”).

4. У окви ру им плем не та ци је Де ла Б.2 Про јек та, Зај мо при мац 
ће, кроз МРЗБСП, спро во ди ти на бав ку, фи нан сиј ско упра вља ње и 
дру ге по ве за не ак тив но сти, у ко ор ди на ци ји са РСЈП за по тре бе из
ве шта ва ња на Про јек ту, а све у скла ду са Про јект ним опе ра тив ним 
при руч ни ком, и са ре сур си ма, за по сле ни ма (укљу чу ју ћи спе ци ја
ли сту за на бав ку), про јект ним за дат ком, функ ци ја ма и од го вор но
сти ма ко је су за до во ља ва ју ће за Бан ку.

Б. Про јект ни опе ра тив ни при руч ник
1. Зај мо при мац ће ре а ли зо ва ти Про је кат у скла ду са при руч

ни ком (Про јект ни опе ра тив ни при руч ник), ко ји је у фор ми и са др
жи ни при хва тљив за Бан ку, а ко ји се са сто ји од раз ли чи тих про
гра ма ко ји ма се де фи ни шу пра ви ла, ме то де, смер ни це, по себ них 
пла но ва раз во ја, стан дард не до ку мен та ци је и про це ду ра за спро во
ђе ње Про јек та, укљу чу ју ћи сле де ће:

(а) де та љан опис свих про јект них ак тив но сти по др жа них у 
окви ру овог спо ра зу ма, њи хов ре до след и по тен ци јал ни вре мен ски 
оквир и од ред ни це у ве зи са тим; 

(б) ад ми ни стра тив не, фи нан сиј ске, ра чу но вод стве не, ре ви
зор ске и про це ду ре за на бав ку и по вла че ње сред ста ва на Про јек ту, 
укљу чу ју ћи сву ре ле вант ну стан дард ну до ку мен та ци ју;

(в) про то ко ле ве ри фи ка ци је за до сти за ње по ка за те ља ве за них 
за по вла че ње сред ста ва (DLI); и

(г) про то ко ле и опе ра тив не про це ду ре ме ђу ми ни стар ског 
окви ра за пла ни ра ње по ли ти ка и окви ра за пра ће ње и ко ор ди на ци
ју ко ји се од но се на Про је кат.

2. Про јект ни опе ра тив ни при руч ник мо же би ти из ме њен с 
вре ме на на вре ме у до го во ру са, и на кон одо бре ња Бан ке. У слу ча
ју не сла га ња из ме ђу од ред би Про јект ног опе ра тив ног при руч ни ка 
и од ред би овог спо ра зу ма, од ред бе овог спо ра зу ма ће пре о вла да ти.

В. При руч ник за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва ци ја
1. Зај мо при мац ће ре а ли зо ва ти Део А.3.(а) Про јек та у скла ду 

са при руч ни ком (При руч ник за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва
ци ја), ко ји је у фор ми и су шти ни за до во ља ва ју ћи за Бан ку, усво јен 
од стра не ФИД, ко јим се де фи ни шу про це ду ре за из бор, оце њи ва
ње и одо бра ва ње пред ло га про је ка та за гран то ве за ра ни раз вој и су
фи нан си ра ње ино ва ци ја и за над гле да ње им пле мен та ци је про је ка та 
фи нан си ра них у окви ру Про гра ма гран то ва за су фи нан си ра ње ино
ва ци ја, ко ји ће опи си ва ти основ не прин ци пе и при хва тљи ве про це
ду ре ко је ће, из ме ђу оста лог, об у хва та ти: (а) кри те ри ју ме по доб но
сти и из но се за гран то ве за ра ни раз вој и су фи нан си ра ње ино ва ци ја; 
и (б) оба ве зу ју ће од ред бе да: (i) ни ка кви гра ђе вин ски ра до ви не ће 
би ти фи нан си ра ни из сред ста ва гран то ва за ра ни раз вој и су фи нан
си ра ње ино ва ци ја; (ii) се ни ка кво от ку пљи ва ње зе мљи шта ни ти при
нуд но ра се ља ва ње не ће до го ди ти у ве зи са би ло ко јим од гран то ва 
за ра ни раз вој и су фи нан си ра ње ино ва ци ја; (iii) ко ри сни ци гран то ва 
за ра ни раз вој и су фи нан си ра ње ино ва ци ја не ће до де љи ва ти уго во
ре сво јим за ви сним или по ве за ним дру штви ма осим уко ли ко по сто
ји утвр ђен не за ви сан од нос из ме ђу њих, од но сно од нос не за ви сних 
стра на; (iv) ће гран то ви за ра ни раз вој и су фи нан си ра ње ино ва ци ја 
би ти пру же ни и спро ве де ни у скла ду са ЕСМФом и при мен љи вим 
ЕМПом; и (v) ће ме ха ни зми ме ђу на род не екс перт ске про ве ре и Екс
перт ске ко ми си је би ти ко ри шће ни за ода бир гран то ва.

2. Про јект ни при руч ник за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва
ци ја мо же би ти из ме њен с вре ме на на вре ме у до го во ру са, и на кон 
одо бре ња Бан ке. У слу ча ју не сла га ња из ме ђу од ред би При руч ни ка 
за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва ци ја и од ред би овог спо ра зу
ма, од ред бе овог спо ра зу ма ће пре о вла да ти.

Г. Бор ба про тив ко руп ци је.
Зај мо при мац тре ба да обез бе ди спро во ђе ње Про јек та у скла

ду са од ред ба ма Смер ни ца за бор бу про тив ко руп ци је. 
Д. За штит не ме ре
(а) Зај мо при мац тре ба да обез бе ди да се Про је кат спро во ди у 

скла ду са од ред ба ма ЕСМФа, и при ме њи вим ЕМПом. Зај мо при
мац не ће до де љи ва ти, вр ши ти из ме не, уки да ти ни ти се од ри ца ти 
ЕСМФа, и ЕМПа, ни ти би ло ко јих од ред би ових до ку ме на та, без 
прет ход ног одо бре ња Бан ке. 

(б) Зај мо при мац тре ба да обез бе ди да све ме ре по треб не за 
спро во ђе ње ЕСМФа, бу ду спро ве де не бла го вре ме но и на на чин 
при хва тљив за Бан ку.

Оде љак II. Над зор Про јек та, из ве шта ва ње и ева лу а ци ја
A. Из ве шта ји Про јек та
Зај мо при мац, пре ко РСЈП, тре ба да над гле да и вр ши ева лу

а ци ју на прет ка Про јек та и при пре ма Из ве шта је Про јек та у скла
ду са од ред ба ма чла на 5. Одељ ка 5.08 Оп штих усло ва и на осно ву 
по ка за те ља при хва тљи вих за Бан ку. Сва ки Из ве штај Про јек та ће 
об у хва та ти пе ри од јед ног ка лен дар ског се ме стра (по лу го ди шње), 
и би ће до ста вљен Бан ци нај ка сни је два ме се ца на кон за вр шет ка 
пе ри о да об у хва ће ног у та квом из ве шта ју. Сва ки из ве штај ће са др
жа ти по дат ке о по стиг ну том на прет ку ка до сти за њу сва ког од DLI. 
Из ве шта ји сре ди ном го ди не тре ба да опи су ју на пре дак ка до сти за
њу сва ког од DLI, у скла ду са про то ко ли ма ве ри фи ка ци је из Про
јект ног опе ра тив ног при руч ни ка. Из ве шта ји на кра ју го ди не тре ба 
да са др же до ка зе о ис пу ње њу сва ког од DLI на на чин опи сан у про
то ко ли ма ве ри фи ка ци је у Про јект ном опе ра тив ном при руч ни ку.

Б. Фи нан сиј ско упра вља ње, фи нан сиј ски из ве шта ји и ре-
ви зи ја

1. Зај мо при мац, пре ко РСЈП, тре ба да одр жа ва или да обез
бе ди да се одр жа ва си стем за фи нан сиј ско упра вља ње у скла ду са 
од ред ба ма чла на 5. Одељ ка 5.09 Оп штих усло ва.
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2. Без огра ни ча ва ња од ред би Де ла А овог одељ ка, Зај мо при
мац, пре ко РСЈП, тре ба да при пре ми и до ста ви Бан ци, нај ка сни је 
два ме се ца на кон за вр шет ка сва ког ка лен дар ског се ме стра, по себ
не пре ла зне не ре ви ди ра не фи нан сиј ске из ве шта је Про јек та (ИФР), 
у фор ми и са др жи ни при хва тљи вој за Бан ку. 

3. Зај мо при мац тре ба да обез бе ди ре ви зи ју сво јих Фи нан
сиј ских из ве шта ја у скла ду са од ред ба ма чла на 5. Одељ ка 5.09 (б) 
Оп штих усло ва. Сва ка ре ви зи ја Фи нан сиј ских из ве шта ја ће об у
хва та ти пе ри од јед не фи скал не го ди не Зај мо прим ца. Ре ви ди ра ни 
Фи нан сиј ски из ве шта ји за сва ки та кав пе ри од ће би ти до ста вље ни 
Бан ци нај ка сни је шест ме се ци на кон за вр шет ка да тог пе ри о да. 

Оде љак III. На бав ка
A. Оп ште ин фор ма ци је
1. До бра и не-кон сул тантнске услу ге. Сва до бра и некон

сул тантнске услу ге по треб не за Про је кат и ко је ће би ти фи нан си
ра не из сред ста ва Зај ма ће би ти на ба вља не у скла ду са усло ви ма 
де фи ни са ним или на ве де ним у Одељ ку I Смер ни ца за на бав ку, и у 
скла ду са од ред ба ма овог одељ ка.

2. Кон сул тант ске услу ге. Све кон сул тант ске услу ге по треб
не за Про је кат и ко је ће би ти фи нан си ра не из сред ста ва Зај ма ће 
би ти на ба вље не у скла ду са усло ви ма де фи ни са ним или на ве де
ним у Одељ ци ма I и IV Смер ни ца за кон сул тан те и од ред ба ма овог 
одељ ка. 

3. Де фи ни ци је. Тер ми ни ко ри шће ни у да љем тек сту овог 
oдељка, пи са ни ве ли ким по чет ним сло вом, ко ји опи су ју од ре ђе не 
ме то де на бав ке или ме то де Бан ке за пре глед од ре ђе них уго во ра од
но се се на од го ва ра ју ће ме то де опи са не у Одељ ци ма II и III Смер
ни ца за на бав ку, или Одељ ци ма II, III, IV и V Смер ни ца за кон сул
тант е, у за ви сно сти од слу ча ја.

Б. По себ не ме то де на бав ке до ба ра и не-кон сул тант ских 
услу га

1. Ме ђу на род но кон ку рент но над ме та ње. Осим ако ни је 
дру га чи је пред ви ђе но у тач ки 2 ис под, на бав ку до ба ра и некон сул
тант ских услу га тре ба вр ши ти у скла ду са уго во ри ма до де ље ним 
на осно ву Ме ђу на род ног кон ку рент ног над ме та ња. 

2. Дру ге ме то де за на бав ку до ба ра и не-кон сул тант ских 
услу га. Сле де ће ме то де, осим Ме ђу на род ног кон ку рент ног над ме
та ња, мо гу би ти ко ри шће не за на бав ку до ба ра и некон сул тант ских 
услу га за уго во ре ко ји су на ве де ни у Пла ну на бав ке:

(а) На ци о нал но кон ку рент но над ме та ње, ко је је пред мет до
дат них од ред би на ве де них у До дат ку овом Про гра му 2; 

(б) Ди рект но уго ва ра ње; и
(в) Ди рект на ку по ви на. 
В. По себ не ме то де на бав ке кон сул тант ских услу га
1. Из бор на осно ву ква ли те та и це не. Осим ако ни је дру га

чи је пред ви ђе но у тач ки 2 ис под, на бав ка кон сул тант ских услу га 
ће би ти спро во ђе на у окви ру уго во ра до де ље них на осно ву Из бо ра 
на осно ву ква ли те та и це не. 

2. Дру ге ме то де за на бав ку кон сул тант ских услу га. Сле де
ће ме то де, осим Из бо ра на осно ву ква ли те та и це не, мо гу би ти ко
ри шће не за на бав ку кон сул тант ских услу га за оне уго во ре ко ји су 
на ве де ни у Пла ну на бав ке:

(a) Из бор на осно ву ква ли те та; 
(б) Из бор на осно ву фик сног бу џе та; 
(в) Из бор на осно ву нај ни же це не; 
(г) Из бор на осно ву ква ли фи ка ци ја кон сул тан та; 
(д) Из бор кон сул тант ских фир ми и по је ди нач них кон сул та на

та из јед ног из во ра; и
(ђ) Из бор по је ди нач них кон сул та на та.
Г. Пре глед Од лу ка о на бав ци од стра не Бан ке
План на бав ке де фи ни ше оне уго во ре ко ји ће би ти пред мет 

прет ход ног пре гле да Бан ке. Сви оста ли уго во ри ће би ти пред мет 
на кнад ног пре гле да Бан ке. 

Оде љак IV. По вла че ње сред ста ва Зај ма
A. Оп ште 
1. Зај мо при мац мо же по вла чи ти сред ства Зај ма у скла ду са 

од ред ба ма Чла на II Оп штих усло ва, овог одељ ка и до дат них ин
струк ци ја ко је ће Бан ка на ве сти у оба ве ште њу Зај мо прим цу 
(укљу чу ју ћи „Смер ни це Свет ске бан ке за по вла че ње сред ста ва на 

Про јек ти ма” из ма ја 2006. го ди не, ре ви ди ра них с вре ме на на вре ме 
од стра не Бан ке и ка ко су при ме њи ве на овај спо ра зум у скла ду са 
та квим ин струк ци ја ма) (у да љем тек сту: „До дат не Ин струк ци је”), 
за по тре бе фи нан си ра ња При хва тљи вих тро шко ва ко ји су де фи ни
са ни у та бе ли ис под у тач ки 2.

2. Та бе ла ко ја сле ди де фи ни ше ка те го ри је При хва тљи вих тро
шко ва ко ји мо гу би ти фи нан си ра ни из сред ста ва Зај ма (у да љем 
тек сту: „Ка те го ри ја”), рас по ре ђи ва ње из но са Зај ма на сва ку Ка те
го ри ју, и про це нат тро шко ва ко ји се фи нан си ра ју као При хва тљи ви 
тро шко ви у сва кој Ка те го ри ји.

Ка те го ри ја Рас по ре ђе ни из нос 
Зај ма (у ЕУР)

Про це нат тро шко ва ко ји ће 
би ти фи нан си ра ни 

(1) Про гра ми при хва тљи
вих тро шко ва у окви ру 
Де ла А Про јек та

85.025.000 100% до из но са Зај ма опре де
ље ног за сва ки DLI, као што 
је на ве де но у Про гра му 4 овог 
спо ра зу ма. 

(2) До бра, не кон сул тант
ске услу ге, кон сул тант ске 
услу ге, тро шко ви обу ке и 
опе ра тив ни тро шко ви за 
Део Б.1 Про јек та

3.817.175 100% 

(3) Кон сул тант ске услу ге 
за Део Б.2 Про јек та

434.075 100%

(4) При ступ на на кна да 223.750 Из нос ко ји се пла ћа у скла ду са 
ста вом 2.03 члан 2. овог спо
ра зу ма са гла сно Чла ну 2. Део 
2.07(б) Оп штих усло ва

УКУ ПАН ИЗ НОС 89.500.000  

Б. Усло ви за по вла че ње сред ста ва; Пе ри од по вла че ња 
сред ста ва 

1. Из у зет но од од ред би Де ла А овог Одељ ка, не ће би ти по
вла че ња сред ста ва за пла ћа ња на ста ла пре да ту ма овог спо ра зу ма, 
осим по вла че ња сред ста ва у укуп ном из но су ко ји не пре ла зи EUR 
5.370.000 за упла те до два на ест (12) ме се ци пре да ту ма овог спо ра
зу ма, за При хва тљи ве тро шко ве у окви ру Ка те го ри је (1) под усло
вом да је Зај мо при мац ис пу нио усло ве на ве де не у тач ки 2(а) ис под.

2. Без огра ни ча ва ња на од ред бе на ве де не у тач ки 1 из над, по
вла че ње сред ста ва са ра чу на Зај ма у сми слу Ка те го ри је (1) ће се 
оба вља ти на по лу го ди шњем ни воу, на кон што се Бан ци до ста ве до
ле на ве де ни из ве шта ји, сва ки у фор ми и са др жи ни при хва тљи вој 
за Бан ку, на сле де ћи на чин:

(а) за по вла че ње сред ста ва у окви ру тач ке 1 из над, Зај мо
при мац ће у скла ду са До дат ним ин струк ци ја ма до ста ви ти: (i) 
пре ла зни не ре ви ди ра ни фи нан сиј ски из ве штај уз до ка зе, ко ји су 
за до во ља ва ју ћи за Бан ку, о Про гра ми ма при хва тљи вих тро шко ва 
на ста лим за пе ри од од два на ест (12) ме се ци пре да ту ма овог спо
ра зу ма; и (ii) по твр ду о до сти за њу DLI за на ве де ни пе ри од од два
на ест (12) ме се ци ко ја је при хва тљи ва за Бан ку.

(б) за оста ла по вла че ња сред ста ва у окви ру Ка те го ри је (1), 
Зај мо при мац ће у скла ду са До дат ним ин струк ци ја ма до ста ви ти: 
(i) пре ла зни не ре ви ди ра ни фи нан сиј ски из ве штај уз до ка зе, ко ји су 
за до во ља ва ју ћи за Бан ку, о Про гра ми ма при хва тљи вих тро шко ва 
за ре ле ван тан ка лен дар ски се ме стар; (ii) по твр ду о до сти за њу DLI, 
за до во ља ва ју ћу за Бан ку, за на ве де ни ка лен дар ски се ме стар. 

3. У ве зи са го ре по ме ну тим:
(а) уко ли ко Бан ка утвр ди, на осно ву до ка за на ве де них у 

Одељ ку IV.Б.2 из над, уко ли ко је при ме њи во, да:
(i) су DLI са мо де ли мич но ис пу ње ни, из нос сред ста ва за по

вла че ње опре де ље них за на ве де ни DLI ће би ти сма њен у од но су на 
од го ва ра ју ћи сте пен ис пу ње ња DLI, за из нос и на осно ву фор му ле 
на ве де не у Про јект ном опе ра тив ном при руч ни ку и би ло ко ји из нос 
Зај ма опре де љен за да ти DLI ће би ти на рас по ла га њу за на ред но 
по вла че ње сред ста ва у слу ча ју пот пу ног ис пу ња ва ња DLI; или 

(ii) би ло ко ји DLI ни је до стиг нут, уку пан из нос Зај ма за да то 
по вла че ње сред ста ва за не до стиг ну ти DLI ће би ти на рас по ла га њу 
за на ред но по вла че ње. Та кав из нос Зај ма мо же би ти по ву чен са мо 
уко ли ко DLI ко ји прет ход но ни су до стиг ну ти, бу ду до стиг ну ти на
кнад но.

(б) на кон кон сул та ци ја са Зај мо прим цем, и оба ве шта ва ња Зај
мо прим ца, Бан ка мо же да от ка же би ло ко ји из нос Зај ма, у це ли ни 
или де ли мич но, у скла ду са тач ком Б.3(а) из над у окви ру Ка те го
ри је (1).
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(в) Бан ка мо же, на кон раз ма тра ња зах те ва ног по вла че ња 
сред ста ва у ве зи са тач ком 2(б) из над, и на кон оба ве шта ва ња Зај
мо прим ца, да с вре ме на на вре ме ускла ђу је ци ље ве и из но се на ве
де не у Про гра му 4 овог спо ра зу ма за по је ди нач не DLI, у скла ду са 
Про јект ним опе ра тив ним при руч ни ком.

Из у зет но од од ре да ба та ча ка 2 и 3 из над, и без огра ни ча ва
ња на од ред бе на ве де не у До дат ним ин струк ци ја ма, Бан ка ни је ду
жна да одо бра ва да ље по вла че ње сред ста ва са ра чу на Зај ма уко ли
ко Бан ка, у би ло ком тре нут ку, сма тра да пре ла зни не ре ви ди ра ни 
фи нан сиј ски из ве шта ји и дру ги из ве шта ји на ве де ни у тач ки 2 не 
пру жа ју на аде ква тан на чин ин фор ма ци је ка ко је то на ве де но у До
дат ним ин струк ци ја ма и Про јект ном опе ра тив ном при руч ни ку.

4. (a) Ако Бан ка у би ло ком тре нут ку утвр ди да је би ло ко ји 
из нос Зај ма ко ри шћен за пла ћа ње тро шко ва ко ји не пред ста вља ју 
При хва тљи ви тро шак, или тро шко ви ни су оправ да ни кроз до ка зе 
до ста вље не Бан ци, Зај мо при мац ће, од мах на кон оба ве шта ва ња 
Бан ке, пру жи ти та кве до дат не до ка зе ко је Бан ка мо же зах те ва ти, 
или ће из вр ши ти ре фун ди ра ње сред ста ва Бан ци у из но су јед на ком 
из но су та кве ис пла те. Осим ако се Бан ка не сло жи са дру га чи јим 
ре ше њем, Бан ка не ће одо бра ва ти да ље по вла че ње сред ста ва, док 
Зај мо при мац не до ста ви та кве до ка зе или ре фун ди ра сред ства, у 
за ви сно сти од слу ча ја.

(б) По вра ћај нов ца Бан ци спро ве ден у скла ду са под тач ком 
(а) ове тач ке 4 ће би ти пре ба чен на ра чун Зај ма за на ред на по вла
че ња сред ста ва или за от ка зи ва ње, ка ко Бан ка бу де од ре ди ла, и у 
скла ду са од ред ба ма Спо ра зу ма о зај му.

5. Да тум за вр шет ка Про јек та је 30. јун 2019. го ди не.

До да так 
ПРО ГРА МУ 2

Про це ду ре ко је је по треб но по што ва ти у окви ру На ци о нал
ног кон ку рент ног над ме та ња ће би ти про це ду ре на ве де не у овом 
До дат ку Про гра му 2 овог спо ра зу ма, под усло вом да су та кве про
це ду ре пред мет од ред би Одељ ка 1 и та ча ка 3.3 и 3.4 Смер ни ца за 
на бав ку, и у скла ду са сле де ћим од ред ба ма: 

1. „Отво ре ни по сту па к”, као што је де фи ни са но у За ко ну о 
јав ним на бав ка ма Ре пу бли ке Ср би је, ће се при ме њи ва ти на све 
уго во ре;

2. Стра ни по ну ђа чи не ће би ти ис кљу че ни из над ме та ња ни ти 
ће би ло ка ква пред ност би ти да та до ма ћим по ну ђа чи ма у по ступ ку 
над ме та ња. Др жав на пред у зе ћа у Ср би ји ће мо ћи да се над ме ћу 
са мо уко ли ко су прав но и фи нан сиј ски не за ви сна и спро во де сво
је ак тив но сти у скла ду са за ко ном Зај мо прим ца ко ји ре гу ли ше по
сло ва ње ком па ни ја;

3. На ру чи о ци ће ко ри сти ти мо де ле кон курс не до ку мен та ци је 
ко је је одо бри ла Бан ка;

4. По ну де не ће би ти од би је не пре прет ход не са гла сно сти Бан
ке, у слу ча ју да бу ду по ну ђе не ве ће це не у по ре ђе њу са зва нич ним 
про це на ма;

5. Про це ду ра јед не ко вер те ће би ти ко ри шће на за под но ше ње 
по ну да;

6. На кнад на ква ли фи ка ци ја ће би ти спро ве де на са мо за по
ну ђа ча са нај ни жом по ну дом; ни јед на по ну да не ће би ти од би је на у 
тре нут ку отва ра ња по ну да на осно ву ква ли фи ка ци је;

7. По ну ђа чи ко ји се над ме ћу у окви ру за јед нич ке по ну де ће 
би ти со ли дар но и по је ди нач но од го вор ни;

8. Уго во ри ће би ти до де ље ни нај ни жој по ну ди, тј. од го ва ра ју
ћем по ну ђа чу ко ји је ква ли фи ко ван за спро во ђе ње уго во ра у скла
ду са прет ход но де фи ни са ним и прет ход но об ја вље ним кри те ри ју
ми ма ева лу а ци је;

9. Пре го во ри на кон под но ше ња по ну да не ће би ти до зво ље ни са 
по ну ђа чем са нај ни жом по ну дом ни ти би ло ко јим дру гим по ну ђа чем; 

10. Уго во ри ко ји ду го тра ју (ду же од 18 ме се ци) ће са др жа ти од
го ва ра ју ће од ред бе за ускла ђи ва ње це не ко је су при хва тљи ве за Бан ку; 

11. Кон курс на до ку мен та ци ја и уго вор ко ји је оце њен као 
при хва тљив од стра не Бан ке ће са др жа ти од ред бе у ко ји ма се на
во ди по ли ти ка Бан ке да санк ци о ни ше ком па ни је или по је дин це, за 
ко је се утвр ди да су уме ша ни у пре ва ру и ко руп ци ју на на чин на 
ко ји је то де фи ни са но у Смер ни ца ма за на бав ку; и 

12. У скла ду са Смер ни ца ма за на бав ке, сва кон курс на до ку
мен та ци ја и уго во ри фи нан си ра ни из сред ста ва Зај ма ће омо гу ћа
ва ти да по ну ђа чи, до ба вља чи и из во ђа чи, и њи хо ви по ди зво ђа чи, 
слу жбе ни ци, осо бље, кон сул тан ти, пру жа о ци услу га, или до ба
вља чи, до зво ле Бан ци да пре гле да све ра чу не, еви ден ци је и оста
лу до ку мен та ци ју у ве зи са под но ше њем по ну да и спро во ђе њем 
уго во ра, и да из вр ши ре ви зи ју до ку ме на та од стра не ре ви зо ра ко га 
је име но ва ла Бан ка. Ак тив но сти усме ре не ка оме та њу спро во ђе
ња ин спек ци је и ре ви зи је Бан ке пред ви ђе них у Смер ни ца ма за на
бав ке, пред ста вља ју оп струк тив ну прак су као што је де фи ни са но у 
Смер ни ца ма за на бав ке.

ПРО ГРАМ 3 
План от пла те

1. Сле де ћа та бе ла при ка зу је Да ту ме от пла те глав ни це Зај ма и 
про це нат укуп ног из но са глав ни це Зај ма ко ји се от пла ћу је сва ког 
Да ту ма от пла те глав ни це („Удео ра те”). Уко ли ко су сред ства Зај
ма у пот пу но сти по ву че на до да на пр вог Да ту ма от пла те глав ни це, 
Бан ка од ре ђу је из нос глав ни це Зај ма ко ји је Зај мо при мац ду жан да 
от пла ћу је сва ког Да ту ма от пла те глав ни це та ко што по мно жи: (а) 
сред ства Зај ма ко ја су по ву че на до пр вог Да ту ма от пла те глав ни це 
са (б) Уде лом ра те за сва ки Да тум от пла те глав ни це, при че му се 
та ко до би јен из нос мо же ко ри го ва ти, уко ли ко је по треб но, ка ко би 
се од ње га од у зе ли би ло ко ји из но си на ве де ни у тач ки 4. овог Про
гра ма, на ко је се при ме њу је Кон вер зи ја ва лу те.
Да тум от пла те глав ни це Удео ра те

(Изражен у процентима)
Сва ког 1. мар та и 1. сеп тем бра 
По чев ши од 1. мар та 2026. го ди не, 
све до 1. марта 2040. године 3.33 %
Да на 1. сеп тем бра 2040. го ди не 3.43 %

2. Уко ли ко сред ства Зај ма ни су у пот пу но сти по ву че на до 
пр вог Да ту ма от пла те глав ни це, из нос глав ни це Зај ма ко ји Зај мо
при мац от пла ћу је сва ког Да ту ма от пла те глав ни це од ре ђу је се на 
сле де ћи на чин:

(a) У слу ча ју да је би ло ко ји део сред ста ва из Зај ма по ву чен 
до пр вог Да ту ма от пла те глав ни це, Зај мо при мац от пла ћу је по ву че
на сред ства, на да тум ко ји је у скла ду са тач ком 1 овог Про гра ма;

(б) Сва ки из нос ко ји је по ву чен по сле пр вог Да ту ма от пла те 
глав ни це, от пла ћу је се сва ког да ту ма от пла те глав ни це ко ји па да 
по сле да ту ма по вла че ња, а у из но си ма ко је од ре ди Бан ка, мно же
њем из но са сва ког та квог по вла че ња са раз лом ком чи ји је бро ји лац 
ори ги нал ни Удео ра те на ве ден у та бе ли у тач ки 1 овог Про гра ма, 
за на ве де ни Да тум от пла те глав ни це („Ори ги нал ни удео ра те”), а 
чи ји је име ни лац збир свих пре о ста лих Ори ги нал них уде ла ра те за 
Да ту ме от пла те глав ни це ко ји па да ју на тај дан или по сле та квог 
да ту ма, та кви из но си ко ји се от пла ћу ју мо ра ју се ко ри го ва ти, пре
ма по тре би, да би се од у зе ли би ло ко ји из но си на ве де ни у тач ки 4 
овог Про гра ма, на ко је се при ме њу је Кон вер зи ја ва лу те.

3. (а) Сред ства Зај ма по ву че на у ро ку од два ка лен дар ска ме
се ца пре не ког Да ту ма от пла те глав ни це, ис кљу чи во у свр ху из ра
чу на ва ња из но са глав ни це ко ји се от пла ћу је, на би ло ко ји Да тум 
от пла те глав ни це, сма тра ће се по ву че ним и нео т пла ће ним на дру
ги Да тум от пла те глав ни це по сле да ту ма по вла че ња и от пла ћу ју се 
сва ког Да ту ма от пла те глав ни це, по чев ши од дру гог Да ту ма от пла
те глав ни це по сле да ту ма по вла че ња;

(б) Не из у зи ма ју ћи од ред бе под тач ке (а) ове тач ке, ако у би
ло ко је до ба Бан ка усво ји си стем до ста вља ња на ло га за пла ћа ње 
по ро ку до спе ћа пре ма ко јем се на ло зи за пла ћа ње из да ју на или 
по сле од го ва ра ју ћег Да ту ма от пла те глав ни це, од ред бе те под тач ке 
ви ше се не ће при ме њи ва ти на би ло ко ја по вла че ња из вр ше на на
кон усва ја ња по ме ну тог си сте ма фак ту ри са ња.

4. Не из у зи ма ју ћи од ред бе та ча ка 1 и 2 овог Про гра ма, на кон 
Кон вер зи је ва лу те це ло куп ног или де ли мич но По ву че ног из но са 
Зај ма у Одо бре ну ва лу ту, из нос ко ји је на тај на чин кон вер то ван у 
Одо бре ну ва лу ту, а ко ји се мо же от пла ти ти би ло ког Да ту ма от пла те 
глав ни це за вре ме Пе ри о да кон вер зи је, од ре ђу је Бан ка мно же њем 
та квог из но са у ње го вој ва лу ти де но ми на ци је не по сред но пре Кон
вер зи је или са: (i) ме њач ким кур сом ко ји од ра жа ва из нос глав ни це 
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у Одо бре ној ва лу ти пла тив Бан ци пре ма тран сак ци ји оси гу ра ња од 
курс ног ри зи ка (Cur rency Hed ge), у ве зи са кон вер зи јом; или (ii) ако 
Бан ка та ко од лу чи у скла ду са Смер ни ца ма за кон вер зи ју, ком по
нен том ре фе рент ног ме њач ког кур са Ре фе рент не сто пе.

5. Уко ли ко је По ву че ни из нос Зај ма де но ми но ван у ви ше од 
јед не ва лу те Зај ма, од ред бе овог Про гра ма при ме њу ју се одво је но 
на из нос де но ми но ван у сва кој од ва лу та Зај ма ка ко би се ство рио 
одво је ни план от пла те за сва ки од тих из но са. 

Про грам 4 
По ка за те љи ве за ни за по вла че ње сред ста ва (DLI)

DLI Ре тро ак тив но 1/2015 2016 2017 2018 Укуп но
DLI 1: Пи лот си стем за пла ни-
ра ње, пра ће ње и ко ор ди на ци ју 
по ли ти ка („ППМЦ”)

Уче ству ју ће ин сти ту ци је 
фор мал но ус по ста ви ле рад
ну гру пу за ППМЦ („ППМЦ 
РГ”) за пи та ње кон ку рент
но сти и за по шља ва ња. 

Свака учествујућа 
институција појединачно 
усваја посебне надлежности 
и линије извештавања за 
учешће у систему ППМЦ. 

ППМЦ рад на гру па об ја
вљу је на сај ту РСЈП је дан 
по лу го ди шњи из ве штај о 
на прет ку и је дан го ди шњи 
из ве штај о учин ку ППМЦ 
си сте ма са ин фор ма ци ја
ма од сва ке ин сти ту ци је 
ко ја уче ству је.

ППМЦ РГ об ја вљу је, 
на сај ту РСЈП је дан по
лу го ди шњи из ве штај о 
на прет ку и је дан го ди шњи 
из ве штај о учин ку си сте
ма ППМЦ са ин фор ма ци
ја ма од сва ке ин сти ту ци је 
ко ја уче ству је.

ППМЦ РГ об ја вљу је, 
на сај ту РСЈП је дан по
лу го ди шњи из ве штај о 
на прет ку и је дан го ди шњи 
из ве штај о учин ку си сте
ма ППМЦ са ин фор ма ци
ја ма од свих ин сти ту ци ја 
ко је уче ству ју.

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 895,000) (EUR 895,000) (EUR 895,000) (EUR 895,000) (EUR 3,580,000)
DLI 2: Ре струк ту ри ра ни про-
гра ми МП за про мо ци ју ин ве-
сти ци ја и из воз

МП при пре ми ло и усво
ји ло стра те шки оквир и 
све о бу хват ни ак ци о ни 
план за про мо ви са ње 
ин ве сти ци ја и из во за 
(„Ак ци о ни план”).

Усвојене секторске по
литике и планови импле
ментације за појединачне 
секторе идентификоване у 
стратешком оквиру.

Им пле мен ти ран, пра ћен и 
ажу ри ран Ак ци о ни план 
за 2017. год.

Број ин ве сти ци о них кон
та ка та по ве ћан за нај ма ње 
10 про це на та у од но су на 
прет ход ну го ди ну.

Им пле мен ти ран, пра ћен и 
ажу ри ран Ак ци о ни план 
за 2018. год.

Број ин ве сти ци о них кон
та ка та по ве ћан за нај ма ње 
10 про це на та у од но су на 
прет ход ну го ди ну.

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 7,160,000) (EUR 6,265,000) (EUR 6,265,000) (EUR 19,690,000)
DLI 3: Ино ва тив не ком па ни-
је по др жа не кроз гран то ве за 
Про грам ра ног раз во ја Фон да 
за ино ва ци о ну де лат ност 
(„ФИД”) 

Нај ма ње 0,72 ми ли о на 
ЕУР опре де ље них за 
опе ра тив ни бу џет ФИД за 
2016. год. 

Најмање 2,7 милиона 
ЕУР опредељених из 
буџета Зајмопримца 
за 2016. год за про
грам суфинансирања 
иновација ФИД. Најмање 
80% буџета ФИД за 
2016. год за програм 
суфинансирања иновација 
опредељено коришћењем 
процеса одабира на осно
ву међународне експерт
ске провере и Експертске 
комисије.

Нај ма ње 0,72 ми ли о на 
ЕУР опре де ље них за 
опе ра тив ни бу џет ФИД за 
2017. год. 

Нај ма ње 2,7 ми ли о на ЕУР 
опре де ље них из бу џе та 
Зај мо прим ца за 2017. год 
за про грам су фи нан си
ра ња ино ва ци ја ФИД. 
Нај ма ње 80% бу џе та ФИД 
за 2017. год за про грам 
су фи нан си ра ња ино ва ци ја 
опре де ље но ко ри шће њем 
про це са ода би ра на осно
ву ме ђу на род не екс перт
ске про ве ре и Екс перт ске 
ко ми си је. 

Спроведена евалуација 
имплементације програма 
суфинансирања инова
ција.

Нај ма ње 0,72 ми ли о на 
ЕУР опре де ље них за 
опе ра тив ни бу џет ФИД за 
2018. год. 

Нај ма ње 2,7 ми ли о на ЕУР 
опре де ље них из бу џе та 
Зај мо прим ца за 2018. год 
за про грам су фи нан си
ра ња ино ва ци ја ФИД. 
Нај ма ње 80% бу џе та ФИД 
за 2018. год за про грам 
су фи нан си ра ња ино ва ци ја 
опре де ље но ко ри шће њем 
ме ђу на род не екс перт ске 
про ве ре и Екс перт ске 
ко ми си је. 

Предлог за повећање 
обима програма суфи
нансирања иновација 
поднет Зајмопримцу или 
развојним партнерима/ 
донаторима од стране 
МПНТР

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 3,580,000) (EUR 3,580,000) (EUR 3,580,000) (EUR 10,740,000)
DLI 4: Олак шан тран сфер тех-
но ло ги ја и ко мер ци ја ли за ци ја 
кроз ЦТТ ФИД

Раз ви је на нај ма ње јед на 
услу жна ли ни ја ЦТТ.

Нај ма ње 0,9 ми ли о на ЕУР 
опре де ље но из бу џе та 
Зај мо прим ца за 2017. 
год за опе ра ци је и услу ге 
ЦТТ и за по че те нај ма ње 3 
тран сак ци је за тран сфер 
тех но ло ги ја.

Нај ма ње 0,9 ми ли о на ЕУР 
опре де ље но из бу џе та 
Зај мо прим ца за 2018. 
год за опе ра ци је и услу ге 
ЦТТ и от по че то нај ма ње 
7 тран сак ци ја за тран сфер 
тех но ло ги ја. 

Спроведена евалуација 
програма ЦТТ, а МПНТР 
је поднело предлог 
за повећање обима 
активности у области 
ЦТТ Зајмопримцу или 
развојним партнерским 
донаторским институ
цијама

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 2,685,000) (EUR 2,685,000) (EUR 3,580,000) (EUR 8,950,000)
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DLI Ре тро ак тив но 1/2015 2016 2017 2018 Укуп но
DLI 5: Осми шље не и усво је не 
ре фор ме ис тра жи ва ња у јав-
ном сек то ру

Зај мо при мац усво јио 
Стра те ги ју за ис тра жи ва
ња и ино ва ци је за пе ри од 
20152020. год. укљу чу ју ћи 
по све ће ност ре фор ми ис тра
жи ва ња у јав ном сек то ру.

Зај мо при мац усво јио 
вре мен ски огра ни чен 
Ак ци о ни план за ак ци о ни 
план Стра те ги је за ис тра
жи ва ња и ино ва ци је. 

Зај мо при мац усво јио 
вре мен ски огра ни че ну ин
фра струк тур ну ма пу пу та 
и ак ци о ни план за спро во
ђе ње ре фор ми у ис тра жи
ва њу и ино ва ци ја ма.

За вр ше но нај ма ње 50 
са мо про це на у ис тра жи
вач кораз вој ним ин сти
ту ти ма. 

Међународни експерти 
спровели пилот ревизију 
учинка у најмање 4 
истраживачкоразвојна 
института.

Ме ђу на род ни екс пер ти 
спро ве ли ре ви зи ју учин ка 
у нај ма ње 20 ис тра жи вач
кораз вој них ин сти ту та. 

Зајмопримац усвојио про
грам реформе у сектору 
истраживачкоразвојних 
института, укључујући 
финансирање на основу 
учинка и временске роко
ве за дизајнирање. 

МПНТР под не ло пред лог 
Зај мо прим цу или до на то
ри ма за тех нич ку по моћ 
за спро во ђе ње ре фор ме 
сек то ра и ис тра жи вач
кораз вој них ин сти ту та 
(укљу чу ју ћи тро шко ве, 
ци ље ве и вре мен ске 
ро ко ве).

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 2,685,000) (EUR 2,685,000) (EUR 3,580,000) (EUR 2,685,000) (EUR 11,635,000)
DLI 6: Уна пре ђе на де ло твор-
ност услу га за по сре до ва ње у 
за по шља ва њу у НСЗ ко је се 
пру жа ју кли јен ти ма (по сло дав-
ци ма и не за по сле ним ли ци ма)

НСЗ усво ји ла ак ци о
ни план за уна пре ђе ње 
ква ли те та услу га за 
по сло дав це и ква ли тет 
упра вља ња пред ме ти ма 
(„Ак ци о ни план НСЗ”)

85% од укуп ног бро ја са
вет ни ка за за по шља ва ње 
НСЗ на дан 31. де цем бар 
2017. год је ли цен ци ра
но пре ма но во у сво је ним 
стан дар ди ма у окви ру 
Ак ци о ног пла на НСЗ.

Број кон так ти ра них по
сло да ва ца у по след њих 12 
ка лен дар ских ме се ци од 
стра не НСЗ: 23,000

Број не за по сле них по је
ди на ца ре ги стро ва них у 
НСЗ ко ји су пре шли на 
фор мал на рад на ме ста у 
то ку по след њих 12 ка лен
дар ских ме се ци:
280,000

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 2,685,000) (EUR 1,790,000) (EUR 2,685,000) (EUR 7,160,000)
DLI 7: Уна пре ђе но упра вља ње 
оби мом пред ме та у фи ли ја ла ма

НСЗ уве ла по себ ну еви ден
ци ју не за по сле них ли ца ко ја 
су при вре ме но спре че на 
за рад.

НСЗ усво ји ла ре фор ме 
бро ја за по сле них за 2016. 
год ко је су ре а ли зо ва не, 
а ци ље ви ве за ни за обим 
пред ме та по фи ли ја ла ма 
су де фи ни са ни и об ја вље
ни на сај ту НСЗ.

Стан дард но од сту па ње 
сред ње вред но сти оби ма 
пред ме та по фи ли ја ла ма 
300 или ма ње

Стан дард но од сту па ње 
сред ње вред но сти оби ма 
пред ме та по фи ли ја ла ма 
је 250 или ма ње

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 895,000) (EUR 2,685,000) (EUR 2,685,000) (EUR 2,685,000)  (EUR 8,950,000)
DLI 8: Уна пре ђе на де ло твор-
ност ак тив них ме ра тр жи шта 
ра да (АЛМП) кроз ста ти стич ке 
до ка зе

НСЗ усво ји ла Пра вил ник 
ко ји ре де фи ни ше „ни ско ри
зич не гру пе” у свом тре нут
ном про фи ли са њу ри зи ка, 
као оне „ко ји ма су по треб не 
ми ни мал не или им уоп ште 
ни су по треб не услу ге НСЗ”, 
узи ма ју ћи у об зир са мо про
це ну не за по сле них ли ца о 
по тре ба ма за услу га ма.

Ру ко вод ство НСЗ усва ја 
ак ци о ни план о над зо ру, 
ева лу а ци ји и ре ди зај ни ра
њу АЛМП; и про фи
ли са њу ре ги стро ва них 
не за по сле них ли ца.

50% не за по сле них ли ца 
ре ги стро ва них у НСЗ на 
дан 31. де цем бра 2017. 
год има про фил ри зи ка у 
скла ду са но вом ме то до
ло ги јом.

НСЗ от по чи ње пи ло ти
ра ње ре ди зај ни ра них 
АЛМП, узи ма ју ћи у об зир 
до ка зе из прет ход них 
ева лу а ци ја АЛМП ко је је 
спро ве ла НСЗ. 

Најмање 1 пружалац ус
луга за обуке на тржишту 
рада је ангажован на ос
нову уговора заснованог 
на учинку.

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 895,000) (EUR 2,685,000) (EUR 2,685,000) (EUR 2,685,000) (EUR 8,950,000)
DLI 9: Олак шан пре ла зак 
ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи у 
фор мал но за по шља ва ње

Зај мо при мац спро во ди 
сту ди ју (i) за ди зај ни ра ње 
про гра ма ко ји ће сма њи ти 
де сти му ла ци ју за ула зак у 
фор мал но за по шља ва ње 
за ко ри сни ке со ци јал не 
по мо ћи; и (ii) за уна пре ђе
ње ак ти ва ци је ко ри сни ка 
со ци јал не по мо ћи кроз 
уна пре ђе не услу ге.

Зај мо при мац де фи ни ше 
пи лот про грам за пру жа
ње по др шке фор мал ном 
за по шља ва њу за ода бра ну 
гру пу ко ри сни ка со ци јал
не по мо ћи и/или деч јег 
до дат ка ода бра них у скла
ду са кри те ри ју ми ма де
фи ни са ним у Про јект ном 
опе ра тив ном при руч ни ку.

Про сеч на ефек тив на по
ре ска сто па за ко ри сни ка 
со ци јал не по мо ћи са дво је 
де це, где је дан од ра сли 
члан до ма ћин ства ко ји 
уче ству је у пи лот про гра
му у прет ход ној ка лен
дар ској го ди ни, пре ла зи у 
фор мал но за по шља ва ње 
са ми ни мал ном за ра дом, 
где је по сао: са скра ће ним 
рад ним вре ме ном: 70% 
или ма ње, са пу ним рад
ним вре ме ном: 70% или 
ма ње.

Опре де ље ни из нос у Зај му (EUR 1,790,000) (EUR 1,790,000) (EUR 1,790,000) (EUR 5,370,000)
Укуп но: (EUR 85,025,000)

––––––––––––––––
1 Пре да ту ма овог спо ра зу ма, као што је на ве де но у Про гра му 2, Оде љак IV.Б.1.
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ПРИ ЛОГ

Оде љак I. Де фи ни ци је
1. „До дат не ин струк ци је” озна ча ва до дат не ин струк ци је на ве

де не у Одељ ку IV.A.1 Про гра ма 2 овог спо ра зу ма, од ов де на ве де
ног да ту ма, и та кве До дат не ин струк ци је мо гу би ти ре ви ди ра не с 
вре ме на на вре ме од стра не Бан ке.

2. „АЛМП” озна ча ва про грам ак тив них ме ра тр жи шта ра да, 
као што су усме ра ва ње ка ри је ре, обу ка, под сти ца ји и јав ни ра до ви.

3. „Смер ни це за бор бу про тив ко руп ци је” озна ча ва „Смер ни
це за спре ча ва ње и бор бу про тив пре ва ра и ко руп ци је у про јек ти ма 
фи нан си ра ним кроз зај мо ве IBRD и кре ди те и гран то ве IDA, од 15. 
ок то бра 2006. го ди не и из ме ње не у ја ну а ру 2011. го ди не.

4. „Ка те го ри ја” озна ча ва ка те го ри ју де фи ни са ну у та бе ли на
ве де ној у Одељ ку IV Про гра ма 2 овог спо ра зу ма. 

5. „Смер ни це за кон сул тан те” озна ча ва „Смер ни це: Се лек ци
ја и ан га жо ва ње кон сул та на та у окви ру зај мо ва IBRD и кре ди та и 
гран то ва IDA од стра не Зај мо при ма ца Свет ске бан ке” из ја ну а ра 
2011. го ди не (ре ви ди ра не у ју лу 2014. год).

6. „По ка за те љи ве за ни за по вла че ње сред ста ва” или „DLI” 
озна ча ва по ка за тељ, де фи ни сан у Про гра му 4 овог спо ра зу ма, чи је 
до сти за ње пред ста вља услов за по вла че ње сред ста ва Зај ма, у скла
ду са Одељ ком IV.Б. Про гра ма 2 овог спо ра зу ма.

7. „Про гра ми при хва тљи вих тро шко ва” или „EEP” озна ча ва 
сет де фи ни са них тро шко ва за пла те на ста ле код Зај мо прим ца кроз 
МП, ис тра жи вач кораз вој не ин сти ту те у окви ру МПНТР и НСЗ, 
све у окви ру бу џет ских ли ни ја Зај мо прим ца на ве де них у Про јект
ном опе ра тив ном при руч ни ку.

8. „План упра вља ња жи вот ном сре ди ном (ЕМП)” озна ча
ва по се бан план Зај мо прим ца за упра вља ње жи вот ном сре ди ном 
за од ре ђе ну ло ка ци ју при пре мљен, за до во ља ва ју ћи за Бан ку и 
ускла ђен уко ли ко је нео п ход но то ком им пле мен та ци је Про јек та, 
у скла ду са ЕСМФ и „Про це ду ром за скри нинг жи вот не сре ди не 
и со ци јал них пи та ња у окви ру про гра ма ра ног раз во ја и про гра ма 
су фи нан си ра ња ино ва ци ја”, ко ји де фи ни ше де таљ не ме ре за упра
вља ње по тен ци јал ним еко ло шким ри зи ци ма и њи хо во убла жа ва
ње, сма ње ње и/или от кла ња ње не га тив них ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну. 

9. „Оквир ни про грам за упра вља ње жи вот ном сре ди ном и со
ци јал ним пи та њи ма (ЕСМФ)” озна ча ва Оквир ни про грам за упра
вља ње жи вот ном сре ди ном и со ци јал ним пи та њи ма Зај мо прим ца, 
ко ји је јав но до сту пан од 8. ма ја 2015. го ди не, у фор ми и са др жи ни 
ко ји су при хва тљи ви за Бан ку и из ме ђу оста лог са др жи: основ не 
ин фор ма ци је о ути ца ју на жи вот ну сре ди ну и со ци јал на пи та ња; 
ме ре за убла жа ва ње по сле ди ца на жи вот ну сре ди ну и со ци јал на 
пи та ња то ком им пле мен та ци је Про јек та ка ко би се сма њи ли по
тен ци јал ни не га тив ни ефек ти на жи вот ну сре ди ну и со ци јал на пи
та ња; и од го вор но сти ин сти ту ци ја Зај мо прим ца у ве зи са ак тив но
сти ма пра ће ња и скри нин га, а на ве де ни оквир мо же би ти ажу ри ран 
с вре ме на на вре ме уз прет ход ну пи сме ну са гла сност Бан ке.” 

10. „Оп шти усло ви” озна ча ва „Оп ште усло ве за зај мо ве Ме
ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој”, од 12. мар та 2012. го ди не, уз 
из ме не на ве де не у Одељ ку II овог при ло га. 

11. „ИФР” озна ча ва пре ла зне не ре ви ди ра не фи нан сиј ске из
ве шта је, као што је на ве де но у Одељ ку II Б.2 Про гра ма 2 Спо ра зу
ма о зај му. 

12. „Фонд за ино ва ци о ну де лат но ст” или „ФИ Д” озна ча ва ин
сти ту ци ју Зај мо прим ца ус по ста вље ну у скла ду са За ко ном о ино
ва ци о ној де лат но сти, об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу
бли ке Ср би је”, бр.110/05, 18/10 и 55/13.

13. „При нуд но ра се ља ва ње” под ра зу ме ва ути цај при нуд ног 
пре у зи ма ња зе мљи шта у окви ру Про јек та, што ути че на по је дин це 
у сми слу: (i) не га тив ног ути ца ја на њи хов жи вот ни стан дард; или 
(ii) њи хо вог пра ва, вла сни штва или ин те ре са на би ло ко јој ку ћи, 
зе мљи шту (укљу чу ју ћи про сто ри је, по љо при вред но зе мљи ште и 
па шња ке) или би ло ко јој дру гој по крет ној или не по крет ној имо
ви ни сте че ној или у по се ду, при вре ме но или трај но; или (iii) не га
тив ног ути ца ја на при ступ про из вод ној имо ви ни, при вре ме но или 
трај но; или (iv) не га тив ног ути ца ја на по слов не ак тив но сти, за ни
ма ње, рад, пре би ва ли ште или ста ни ште, при вре ме но или трај но.

14. „При руч ник за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва ци ја” 
озна ча ва сет при руч ни ка за гран то ве за ра ни раз вој и су фи нан
си ра ње ино ва ци ја у окви ру Про гра ма су фи нан си ра ња ино ва ци ја, 
на ве ден у Одељ ку I.В Про гра ма 2 Спо ра зу ма о зај му, а ко ји је за
до во ља ва ју ћи за Бан ку и усво јен од стра не Фон да за ино ва ци о ну 
де лат ност. 

15. „Про грам су фи нан си ра ња ино ва ци ја” или „ПСИ” озна ча
ва про грам Зај мо прим ца за гран то ве за ра ни раз вој и су фи нан си ра
ње ино ва ци ја за фи нан си ра ње по себ них до ка за кон цеп та, про то ти
по ва, ис тра жи ва ња и раз во ја и про јек те раз ви ја ња тех но ло ги је са 
ко мер ци јал ним по тен ци ја лом за стартап ком па ни је, ми кро и ма ла 
и сред ња пред у зе ћа, фор ми ра на на те ри то ри ји Зај мо прим ца у ве
ћин ском вла сни штву при ват ног сек то ра, у скла ду са ЕСМФ и При
руч ни ком за гран то ве за су фи нан си ра ње ино ва ци ја.

16. „Ми ни стар ство при вре де” или „МП” озна ча ва Ми ни стар
ство при вре де Зај мо прим ца, или прав ног след бе ни ка Ми ни стар
ства.

17. „Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја” 
или „МПНТР” озна ча ва Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло
шког раз во ја Зај мо прим ца, или прав ног след бе ни ка Ми ни стар ства.

18. „Ми ни стар ство фи нан си ја” или „МФ” озна ча ва Ми ни
стар ство фи нан си ја Зај мо прим ца или прав ног след бе ни ка Ми ни
стар ства.

19. „Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња” или „МРЗБСП” озна ча ва Ми ни стар ство за рад, за по шља
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Зај мо прим ца или прав ног след
бе ни ка Ми ни стар ства.

20. „На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње” или „НСЗ” озна
ча ва На ци о нал ну слу жбу за за по шља ва ње Зај мо прим ца или ње ног 
прав ног след бе ни ка.

21. „Опе ра тив ни тро шко ви” озна ча ва ра зум не опе ра тив не 
тро шко ве на ста ле на ра чун им пле мен та ци је Про јек та, за кан це
ла риј ски ма те ри јал и дру гу по тро шну ро бу, из најм љи ва ње кан це
ла риј ског про сто ра, ин тер нет ве зу и тро шко ве ко му ни ка ци је, по
др шку ин фор ма ци о ним си сте ми ма, тро шко ве пре во да, про ви зи је 
ба на ка, ко му нал не услу ге, пу то ва ња, пре воз, днев ни це, тро шко ве 
сме шта ја и дру ге ра зум не рас хо де ди рект но по ве за не са им пле
мен та ци јом Про јек та, као што је до го во ре но из ме ђу Зај мо прим ца 
и Бан ке на осно ву по лу го ди шњих бу џе та ко ји су при хва тљи ви за 
Бан ку, ис кљу чу ју ћи пла те за др жав не слу жбе ни ке Зај мо прим ца.

22. „Уче ству ју ће ин сти ту ци је” озна ча ва, у сми слу DLI 1 на ве
де ног у Про гра му 4 овог спо ра зу ма, РСЈП, МП, МПНТР и НСЗ (у 
са рад њи са МРЗБСП).

23. „JИП” озна ча ва Је ди ни цу за им пле мен та ци ју про јек та, на
ве де ну у Одељ ку I.A.2 Про гра ма 2 овог спо ра зу ма. 

24. „Смер ни це за на бав ку” озна ча ва ју „Смер ни це: На бав ка 
до ба ра, ра до ва и не кон сул тант ских услу га у окви ру зај мо ва IBRD 
и кре ди та и гран то ва IDA од стра не Зај мо при ма ца Свет ске бан ке” 
из ја ну а ра 2011. го ди не (ре ви ди ра не у ју лу 2014. го ди не). 

25. „План на бав ке” озна ча ва план на бав ке Зај мо прим ца за 
Про је кат, од да на 7. ју ла 2015. го ди не и ко ји је спо ме нут у тач ки 
1.18 Смер ни ца за на бав ку и тач ки 1.25 Смер ни ца за кон сул тан те, а 
исти ће би ти ажу ри ран с вре ме на на вре ме у скла ду са од ред ба ма 
на ве де них та ча ка. 

26. „Про јект ни опе ра тив ни при руч ник” зна чи при руч ник ко ји 
је на ве ден у Одељ ку I.Б Про гра ма 2 овог спо ра зу ма, а на ве де ни при
руч ник мо же би ти ме њан с вре ме на на вре ме, у до го во ру с Бан ком.

27. „Се кре та ри јат за јав не по ли ти ке” или „РСЈП” озна ча ва 
Ре пу блич ки се кре та ри јат за јав не по ли ти ке Зај мо прим ца ко ји под
но си из ве шта је Ка би не ту пред сед ни ка Вла де Зај мо прим ца, или 
прав ног след бе ни ка тог Се кре та ри ја та. 

28. „За кон о јав ним на бав ка ма” озна ча ва За кон о јав ним на
бав ка ма Зај мо прим ца об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”, бр. 124/12 и 14/15.

29. „Ис тра жи вач кораз вој ни ин сти ту ти” или „ИРИ” озна ча
ва ју си стем ис тра жи вач ких и раз вој них ин сти ту та Зај мо прим ца у 
окви ру МПНТР. 

30. „Цен тар за тран сфер тех но ло ги ја” или „ЦТТ” озна ча ва 
цен тра ли зо ва но те ло за тран сфер тех но ло ги ја ко је ће се на ла зи ти у 
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Фон ду за ино ва ци о ну де лат ност са ци љем спро во ђе ња тран сфе ра 
тех но ло ги ја и ко мер ци ја ли за ци је у парт нер ству са кан це ла ри ја ма 
за тран сфер тех но ло ги ја или ди рект но са ис тра жи вач кораз вој ним 
ин сти ту ти ма и уни вер зи те ти ма. 

31. „Обу ка” озна ча ва тро шко ве (осим тро шко ва за кон сул
тант ске услу ге), на ста ле то ком им пле мен та ци је Про јек та, на осно
ву пе ри о дич них бу џе та при хва тљи вих за Бан ку, за: (i) тро шко ве 
ра зум них пу то ва ња, сме шта ја и днев ни ца за тре не ре и по ла зни ке 
обу ке, а у ве зи са ор га ни зо ва ном обу ком; (ii) на кна де за обу ке; (iii) 
из најм љи ва ње про сто ри ја и опре ме за ра ди о ни це/обу ке; и (iv) при
пре му ма те ри ја ла за обу ке, на бав ку, тро шко ве ко пи ра ња и ди стри
бу ци је ко ји ни су на дру ги на чин по кри ве ни у окви ру ове де фи ни
ци је. 

Оде љак II. Из ме не Оп штих Усло ва
Оп шти усло ви се овим ме ња ју на сле де ћи на чин: 
1. У Са др жа ју, ре фе рен це на Одељ ке, на зи ве Оде ља ка и бро

је ве Оде ља ка су из ме ње не ка ко би од ра жа ва ле из ме не на ве де не у 
тач ка ма ис под. 

2. Оде љак 3.01. (При ступ на на кна да) је из ме њен та ко да гла си:
„Оде љак 3.01. При ступ на на кна да; На кна да за не ис ко ри шће

на сред ства
(а) Зај мо при мац ће пла ти ти при ступ ну на кна ду на из нос Зај

ма по сто пи на ве де ној у Спо ра зу му о зај му („При ступ на на кна да”).
(б) Зај мо при мац ће пла ти ти Бан ци на кна ду за не ис ко ри шће на 

сред ства за не по ву че на сред ства зај ма по сто пи на ве де ној у Спо ра
зу му о зај му („На кна да за не ис ко ри шће на сред ства”). На кна да за 
не ис ко ри шће на сред ства се об ра чу на ва од да ту ма ко ји сле ди ше
зде сет да на на кон да ту ма Спо ра зу ма о зај му на да не на ко је Зај мо
при мац по вла чи или от ка зу је сред ства са ра чу на Зај ма. На кна да за 
не ис ко ри шће на сред ства се пла ћа на по лу го ди шњем ни воу у об ро
ци ма на сва ки Да тум упла те.” 

3. У При ло гу, Де фи ни ци је, све ре ле вант не ре фе рен це на бро
је ве Оде ља ка и та ча ка су из ме ње не, по по тре би, ка ко би одр жа ва ле 
из ме не на ве де не у тач ки 2 из над. 

4. При лог је из ме њен уно ше њем но ве тач ке, број 19 са сле де
ћом де фи ни ци јом „На кна да за не ис ко ри шће на сред ства”, и из ме
ном бро је ва сле де ћих та ча ка у скла ду са тим:

„19. „На кна да за не ис ко ри шће на сред ства” озна ча ва на кна ду 
на ве де ну у Спо ра зу му о зај му за по тре бе Одељ ка 3.01(б).”

5. У тач ки При ло га, ко ја по ста је тач ка 49 (пр во бит но тач ка 
48), де фи ни ци ја „При ступ не на кна де” је из ме ње на кроз за ме ну ре
фе рен це на Оде љак 3.01 ре фе рен цом на Оде љак 3.01 (а).

6. У пре и ме но ва ној тач ки 68 (пр во бит но тач ка 67) При ло га, 
де фи ни ци ја тер ми на „Ис пла та зај ма” је из ме ње на и гла си:

„68. „Ис пла та зај ма” озна ча ва из нос ко ји упла ћу ју стра не у 
Зај му Бан ци у скла ду са Прав ним спо ра зу ми ма или овим Оп штим 
усло ви ма, укљу чу ју ћи (али не огра ни ча ва ју ћи се на) би ло ко ји из
нос по ву че ног зај ма, ка ма те, при ступ не на кна де, на кна де за не
ис ко ри шће на сред ства, за те зне ка ма те (уко ли ко је има), от пла ту 
пре ми је, би ло ка кве на кна де за тран сак ци је за кон вер зи ју или пре
вре ме ни за вр ше так кон вер зи је, на кна де за фик си ра ње ва ри ја бил не 
сто пе (уко ли ко је има), би ло ка кве пре ми је ко ја до спе ва на кон де
фи ни са ња ли ми та ка мат не сто пе или ра спо на ка мат не сто пе и би ло 
ка квог из но са ко ји до спе ва Зај мо прим цу.”

7. У тач ки При ло га ко ја по ста је тач ка 73 (пр во бит но тач ка 
72), де фи ни ци ја „Да ту ма пла ћа ња” је из ме ње на та ко што је обри
са на реч „је” а уба че не су ре чи „и На кна да за не ис ко ри шће на сред
ства” на кон ре чи „ка ма та”. 

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

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”. 
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М И Н И С ТА Р С Т ВА
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СПО РА ЗУМ 
о из ме на ма Про то ко ла из ме ђу Вла да Ре пу бли ка Ср би је  

и Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске о ре ад ми си ји ли ца  
ко ја не за ко ни то бо ра ве од 18. сеп тем бра 2007. го ди не
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Па риз, 1. ок то бар 20151224 

Сло бо да Јед на кост Брат ство 
ФРАН ЦУ СКА РЕ ПУ БЛИ КА

МИ НИ СТАР СТВО ИНО СТРА НИХ ПО СЛО ВА 
И МЕ ЂУ НА РОД НОГ РАЗ ВО ЈА

Ди рек ци ја за ди ја спо ру и
Кон зу лар ну упра ву

––––––––––––––
Слу жба за спо ра зу ме,
Гра ђан ске по ступ ке и

Ме ђу на род ну прав ну по моћ
––––––––––––––

Оде ље ње за спо ра зу ме и 
Ме ђу на род ну прав ну по моћ

––––––––––––––
FAE/SA EJ/CEJ N0 965309

Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и ме ђу на род ног раз во ја 
из ра жа ва по што ва ње Ам ба са ди Ре пу бли ке Ср би је у Фран цу ској, 
и у име Фран цу ске вла де, по твр ђу је при јем ње не но те од 24. сеп
тем бра 2015. бр. 12431/2015, ко јом га Ам ба са да Ре пу бли ке Ср би је 
оба ве шта ва да је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је са гла сно са из ме на ма ко је је Фран цу ска пред ло жи ла у но ти 
Ми ни стар ства ино стра них по сло ва и ме ђу на род ног раз во ја од 29. 
ју на 2015. бр. 613809, у ве зи са Про то ко лом из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске о при ме ни Спо ра зу ма 
од 18. сеп тем бра 2007. о ре а ди ми си ји ли ца чи ји је бо ра вак не за
ко нит, пот пи са ног у Па ри зу, 18. но вем бра 2009. (у да љем тек сту 
„Про то кол”.

На ве де на но та бр. 613809, за јед но са но том Ам ба са де Ср би је 
бр. 12434/2015 од 24. сеп тем бра 2015. има ју за циљ из ме ну по ме
ну тог Про то ко ла.

Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и ме ђу на род ног раз во
ја ко ри сти при ли ку да Ам ба са ди Ре пу бли ке Ср би је по но ви из ра зе 
свог из у зет ног по што ва ња.

Ам ба са да Ср би је
ПА РИЗ

Па риз, 29. јун 2015. 

Сло бо да Јед на кост Брат ство 
ФРАН ЦУ СКА РЕ ПУ БЛИ КА

МИ НИ СТАР СТВО ИНО СТРА НИХ ПО СЛО ВА 
И МЕ ЂУ НА РОД НОГ РАЗ ВО ЈА

Ди рек ци ја за ди ја спо ру и
Кон зу лар ну упра ву

––––––––––––––
Слу жба за спо ра зу ме,
Гра ђан ске по ступ ке и

Ме ђу на род ну прав ну по моћ
––––––––––––––

Оде ље ње за спо ра зу ме и 
Ме ђу на род ну прав ну по моћ

––––––––––––––
FAE/SA EJ/CEJ N0 613809

Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и ме ђу на род ног раз во ја 
из ра жа ва по што ва ње Ам ба са ди Ср би је у Фран цу ској и, с по зи вом 
на Про то кол из ме ђу Вла де Фран цу ске Ре пу бли ке и Вла де Ре пу
бли ке Ср би је о при ме ни Спо ра зу ма од 18. сеп тем бра 2007. из ме
ђу Европ ске за јед ни це и Ср би је о ре ад ми си ји ли ца чи ји је бо ра вак 
не за ко нит (за јед но два анек са), пот пи са ног у Па ри зу, 18. но вем бра 
2009, има част да је оба ве сти о сле де ћем:

У чла ну 1. па ра граф 1.3. („При јем и об ра да зах те ва за тран
зит не опе ра ци је”) по ме ну тог про то ко ла, на вод:

„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
Ми ни стар ство ими гра ци је, ин те гра ци је, на ци о нал ног иден

ти те та и со ли дар ног раз во ја
Цен трал на ди рек ци ја По гра нич не по ли ци је
Комaнда
8 rue de Pent hiè vre
75008 Pa ris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 15 85
Мејл: sic.d cpaf@ in terieur .g ouv.fr ”         .../...
тре ба да бу де за ме њен сле де ћим на во дом, од да нас:
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
У рад но вре ме (09ч00–18ч00), од по не дељ ка до пет ка, укљу

чу ју ћи и пе так:
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
Цен трал на ди рек ци ја По гра нич не по ли ци је
Под ди рек ци ја за не за ко ни ту ими гра ци ју и те ри то ри јал не слу жбе
Цен трал ни деск за уда ља ва ње
Ко манд на је ди ни ца
Тел. 00 33/ 1 49 27 34 31
Мејл: pce ue m.dcpaf @in terieu r.go uv.fr 
В ан  радн ог  вре мена: 
М ин истар ств о уну тра шњ их   послова 
Цен трална  дирекција Погран ичн е полиције
К оманда
Информациони и командни центар
8 rue de Penthièvre
75008 Paris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 01 24
Мејл: dcpafc ic @inte ri eur .gouv.fr ”
У чла ну 1, па ра граф 1.4. („Ре ше ње по те шко ћа у при ме ни 

Спо ра зу ма”) по ме ну тог про то ко ла, 
на вод:
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
Ми ни стар ство ими гра ци је, ин те гра ци је, на ци о нал ног иден

ти те та и со ли дар ног раз во ја
Ди рек ци ја за ими гра ци ју
Кан це ла ри ја за опе ра тив ну по др шку и пра ће ње
101 rue de Gre nel le
75323 Pa ris Ce dex 07
Тел. 00 33/1 72 71 67 96
Факс: 00 33/1 72 71 68 02
Мејл: lpc@im inidc o. gouv.fr ”          .../...
тре ба да бу де за ме њен сле де ћим на во дом, од да нас:
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
Ди рек ци ја за ими гра ци ју
Кан це ла ри ја за при твор и уда ља ва ње
Pla ce Be a u vau
75800 Pa ris Ce dex 08
Тел: 00 33/1 72 71 67 96
Факс: 00 33/1 72 71 67 63
Мејл: lpc@interieur.gouv.fr, bs os @interieur.gou v. fr      .../...
У чла ну 1, па ра граф 1.5. („Од ре ђи ва ње гра нич них пре ла за у 

ван ред ним окол но сти ма”) по ме ну тог про то ко ла,
на вод:
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
Ми ни стар ство ими гра ци је, ин те гра ци је, на ци о нал ног иден

ти те та и со ли дар ног раз во ја
Цен трал на ди рек ци ја По гра нич не по ли ци је
Ко ман да
8 rue de Pent hiè vre
75008 Pa ris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 15 85
Мејл: sic .s cpaf@i nt erieur.gou v.fr”
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тре ба да бу де за ме њен сле де ћим на во дом, од да нас:       .../...
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
У Рад но вре ме (09ч00–18ч00), од по не дељ ка до пет ка, укљу

чу ју ћи и пе так:
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
Цен трал на ди рек ци ја По гра нич не по ли ци је
Под ди рек ци ја за не за ко ни ту ими гра ци ју и те ри то ри јал не слу жбе
Цен трал ни деск за уда ља ва ње
Ко манд на је ди ни ца
Тел: 00 33/1 49 27 34 31
Мејл: pceuem.dcpaf @in te ri e ur.go uv.fr
Ван рад ног вре ме на:
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
Цен трал на ди рек ци ја По гра нич не по ли ци је
Ко ман да
Ин фор ма ци о ни и ко манд ни цен тар
8 rue de Pent hiè vre
75008 Pa ris
Тел. 00 33/ 1 49 27 41 28
Факс: 00 33/1 42 65 01 24
Мејл: dcpafcic @in te ri e ur.go uv.fr”
У чла ну 12 („Тро шко ви”) по ме ну тог про то ко ла,
на вод:
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
Ми ни стар ство ими гра ци је, ин те гра ци је, на ци о нал ног иден

ти те та и со ли дар ност раз во ја Слу жба за оп шту упра ву и фи нан си је
101 rue de Gre nel le
7500 Pa ris
Тел. 00 33 01 77 72 62 91
Факс: 00 33 01 77 72 61 20
тре ба да бу де за ме њен сле де ћим на во дом, од да нас:
„За Фран цу ску Ре пу бли ку:
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
Слу жба за оп шту упра ву и фи нан си је”.
На и ме, тран сфор ми са ње Ге не рал ног се кре та ри ја та за ими гра

ци ју и ин те гра ци ју у Ге не рал ну ди рек ци ју за стран це у Фран цу ској 
(DGEF), Уред бом бр. 2013728 од 12. ав гу ста 2013, ко ја са др жи ор
га ни за ци ју цен трал не упра ве Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
и Ми ни стар ства пре ко о ке ан ских те ри то ри ја, као и ре струк ту ри ра
ње ре ле вант них слу жби, ану ли ра, за фран цу ску стра ну, на зи ве над
ле жних ор га на она ко ка ко су ини ци јал но на ве де ни, кад је у пи та њу 
при јем зах тев за ре ад ми си ју за др жа вља не тре ћих зе ма ља и апа
три да (члан 1, па ра гра фи 1.3, 1.4., 1.5 и гор њи члан 12).

Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и ме ђу на род ног раз во
ја ко ри сти при ли ку да Ам ба са ди Ре пу бли ке Ср би је по но ви из ра зе 
свог из у зет ног по што ва ња.

Ам ба са да Ср би је у Фран цу ској
5 rue Léonard de Vin ci
75 016 PA RIS
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ПРО ТО КОЛ 
из ме ђу 

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
и 

Ми ни стар ства без бјед но сти 
Бо сне и Хер це го ви не 

о 
са рад њи у обла сти 

фо рен зич ких ис пи ти ва ња и ве шта че ња

У ци љу раз ме не струч них ис ку ста ва на ус по ста вља њу и 
функ ци о ни са њу раз ли чи тих сег ме на та фо рен зич ких ак тив но сти, 
пру жа ња по др шке на уна пре ђе њу ме то да ра да, еду ка ци је ка дро
ва и на уч них ис тра жи ва ња, Министарствo уну тра шњих по сло ва 

Ре пу бли ке Ср би је и Министарствo без бјед но сти Бо сне и Хер це го
ви не спо ра зу ме ли су се о сле де ћем:

Члан 1. 
(Над ле жна те ла)

У свр ху им пле мен та ци је Про то ко ла из ме ђу Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства без бјед
но сти Бо сне и Хер це го ви не о са рад њи у обла сти фо рен зич ких 
ис пи ти ва ња и ве шта че ња (у да љем тек сту: Про то кол) од ре ђу ју се 
над ле жна те ла за спро во ђе ње истог и то:

а) за  Бо сну и Хер це го ви ну:
Ми ни стар ство без бјед но сти Бо сне и  Хер це го ви не, Аген ци ја за 

фо рен зич ка ис пи ти ва ња и вје шта че ња – у да љем тек сту: Аген ци ја.
б) за  Ре пу бли ку Ср би ју:
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ди рек ци ја по ли ци је, 

Упра ва кри ми на ли стич ке по ли ци је, На ци о нал ни кри ми на ли стич
котех нич ки цен тар – у да љем тек сту: Цен тар; 

Члан 2. 
(Обла сти са рад ње)

Овим про то ко лом од ре ђу је се ме ђу соб на са рад ња из ме ђу 
Цен тра и Аген ци је, а ко ја ће се оства ри ва ти кроз сле де ће обла сти:

а) струч на кон сул та тив на по др шка Цен тра у фа зи ства ра ња 
тех нич котех но ло шких усло ва за ста вља ње у функ ци ју од ре ђе них 
ла бо ра то ри ја Аген ци је, на ро чи то на ме ње ног за би о ло шка и ДНК 
ве шта че ња, хе миј скофи зич ка ве шта че ња и кри ми на ли стич котех
нич ка ве шта че ња;

б) струч но кон сул та тив на по др шка у обла сти ства ра ња прет
по став ки за што ква ли тет ни ја фо нет ска ве шта че ња;

ц) са рад ња у при ме ни ла бо ра то риј ских ге нет ских ДНК ана
ли за и раз ме на ис ку ста ва у ко ри шће њу ре зул та та ДНК ана ли за у 
суд ским по ступ ци ма;

д) раз ме на прак тич них ис ку ста ва и на уч них са зна ња у раз ли
чи тим обла сти ма фо рен зич ких ис пи ти ва ња и ве шта че ња;

е) ор га ни зо ва ње и уче шће на струч ним се ми на ри ма из спе ци
ја ли стич ких фо рен зич ких ди сци пли на;

ф) у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством и усво је ним ме
ђу на род ним до ку мен ти ма обез бе ди ти раз ме ну ре ле вант них ин фор
ма ци ја и по да та ка;

г) по по тре би, у скла ду са за кон ском ре гу ла ти вом, обез бе ди ти 
за јед нич ко ан га жо ва ње на сло же ни јим фо рен зич ким слу ча је ви ма.

Члан 3. 
(Ко ор ди на ци ја и при др жа ва ње од ред би Про то ко ла)

(1) Цен тар и Аген ци ја име но ва ће кон такт осо бе ко је ће ко ор ди
ни ра ти ак тив но сти де фи ни са не од ред ба ма чла на 2. овог про то ко ла.

(2) Цен тар и Аген ци ја ду жни су ре а ли зо ва ти до го во ре не ак
тив но сти у сво јој над ле жно сти. Уко ли ко то из не ког оправ да ног 
раз ло га не бу ду у мо гућ но сти, оба ве зне су о то ме бла го вре ме но до
ста ви ти оба ве ште ње. 

Члан 4. 
(Оба ве зе Аген ци је)

Пот пи си ва њем ово г про то ко ла, Аген ци ја је у оба ве зи да:
а) пру жи по треб не ин фор ма ци је о ка па ци те ти ма Аген ци је;
б) пру жи ин фор ма ци је о сво јим струч ним са зна њи ма из обла

сти ге нет ске ДНК ана ли зе;
ц) усту пи по дат ке о на чи ни ма ор га ни зо ва ња, опре ма ња и ка

дров ског по пу ња ва ња ла бо ра то ри је за фо нет ска ве шта че ња;
д) раз ме ни ис ку ства у обла сти фо рен зи ке ком пју тер ских си

сте ма;
е) раз ме ни ис ку ства у обла сти хе миј скофи зич ких и ток си ко

ло шких ве шта че ња.

Члан 5. 
(Оба ве зе Цен тра)

Пот пи си ва њем ово г про то ко ла, Цен тар се оба ве зу је да ће:
а) пру жи ти по треб не ин фор ма ци је о ка па ци те ти ма Цен тра;
б) пру жи ти по дат ке и по треб ну по др шку Аген ци ји у по чет ној 

фа зи раз во ја и ус по ста вља ња функ ци је ла бо ра то ри је за би о ло шка 
и ДНК ве шта че ња;
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ц) омо гу ћи ти од го ва ра ју ћу раз ме ну струч них ин фор ма ци ја из 
обла сти ДНК ана ли зе;

д) обез бе ди ти раз ме ну струч ња ка раз ли чи тих спе ци јал но сти, 
ува жа ва ју ћи оба ве зе ма тич них ла бо ра то ри ја;

e) раз ме ни ти ис ку ства у обла сти фо рен зи ке ком пју тер ских 
си сте ма;

ф) раз ме ни ти ис ку ства у обла сти хе миј скофи зич ких и ток си
ко ло шких ве шта че ња.

Члан 6. 
(Дру ге за јед нич ке ак тив но сти)

(1) По ред ак тив но сти на ве де них у од ред ба ма чл. 4. и 5. овог 
про то ко ла, Цен тар и Аген ци ја ће:

а) се ме ђу соб но ин фор ми са ти о ор га ни зо ва њу струч них уса
вр ша ва ња из од ре ђе них фо рен зич ких обла сти;

б) ор га ни зо ва ти пе ри о дич не са стан ке ра ди са гле да ва ња ре а
ли зо ва ња са рад ње и кон кре ти за ци је на ред них ак тив но сти;

ц) обез бе ди ти фи нан си ра ње ствар них тро шко ва ко је из и ску ју 
на ве де не ак тив но сти;

д) у слу ча ју ис ка за не по тре бе за ду жим вре мен ским ан га жо
ва њем афир ми са них струч ња ка, у скла ду са за ко ном обез бе ди ти 
скла па ње и по је ди нач них уго во ра; 

е) кад је год то оправ да но и мо гу ће до при но си ти де фи ни са њу 
рад них про це ду ра и стан дар да, те раз во ју про је ка та од за јед нич ког 
ин те ре са. 

(2) У ци љу ре а ли за ци је на ве де них ак тив но сти Цен тар и Аген
ци ја ће ко ри сти ти рад не про сто ри је и опре му у ис ти ма.

Члан 7. 
(Фи нан си ра ње)

Ре а ли за ци ја по је ди них ак тив но сти пред ви ђе них овим про то
ко лом ће за ви си ти од обез бе ђе ња по треб них фи нан сиј ских сред
ста ва, о че му ће Цен тар и Аген ци ја во ди ти ра чу на при ли ком кон
крет ног пла ни ра ња.

Члан 8. 
(Ва же ње и от ка зи ва ње Про то ко ла)

(1) Овај про то кол се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме.
(2) Сва ка уго вор на стра на мо же овај про то кол от ка за ти у пи

са ном об ли ку, ди пло мат ским пу тем, нај ка сни је три ме се ца пре ис
те ка те ку ће ка лен дар ске го ди не. 

(3) У слу ча ју от ка зи ва ња, ва же ње овог про то ко ла пре ста је ис
те ком те ку ће ка лен дар ске го ди не у ко јој се исти от ка зу је.

Члан 9. 
(Сту па ње на сна гу) 

Овај про то кол сту па на сна гу пр вог да на ме се ца, по ис те
ку ме се ца у ко јем је ди пло мат ским пу тем до ста вље но по след ње 
оба ве ште ње да су ис пу ње ни сви усло ви пред ви ђе ни на ци о нал ним 
прав ним про пи си ма за сту па ње на сна гу овог про то ко ла.

По твр ђу ју ћи ово до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни од 
сво јих вла да, пот пи са ли су овај про то кол.

Са ста вље но у Са ра је ву, да на 7. 12. 2015. го ди не, у два ори ги
нал на при мер ка, на слу жбе ним је зи ци ма стра на уго вор ни ца, и то 
за Ре пу бли ку Ср би ју на срп ском је зи ку, а за Бо сну и Хер це го ви ну 
на бо сан ском, хр ват ском и срп ском је зи ку, при че му су сви тек сто
ви под јед на ко ве ро до стој ни.

За Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва 

Ре пу бли ке Ср би је,
др Ненад Стефановић, с.р.

За Ми ни стар ство без бјед но сти
Бо сне и Хер це го ви не,
Драган  Мектић, с.р.
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П РО  ТО  КОЛ

из ме ђу Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те  
жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је

и

Ге не рал не упра ве за кон тро лу ква ли те та, ин спек ци ју  
и ка ран тин На род не Ре пу бли ке Ки не о ка ран ти ну  

и здрав стве ним зах те ви ма ко ји се од но се на за мр зну то  
го ве ђе ме со за из воз из Ре пу бли ке Ср би је  

у На род ну Ре пу бли ку Ки ну

Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре
пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: МПЗЖС) и Ге не рал на упра ва за 
кон тро лу ква ли те та, ин спек ци ју и ка ран тин На род не Ре пу бли ке 
Ки не (у да љем тек сту: АQSIQ) кроз при ја тељ ске пре го во ре, сло
жи ли су се у ве зи са сле де ћим зах те ви ма ко ји се од но се на здрав
стве ну ис прав ност и ка ран тин за мр зну тог го ве ђег ме са (у да љем 
тек сту: го ве ђе ме со) за из воз из Ре пу бли ке Ср би је у На род ну Ре
пу бли ку Ки ну.

Члан 1.

МПЗЖС је од го вор но за ин спек ци ју и ка ран тин го ве ђег ме са 
ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну и за из да ва ње здрав стве
них сер ти фи ка та.

Члан 2.

МПЗЖС тре ба да обез бе ди за AQ SIQ сле де ћа до ку мен та: за
ко не и пра вил ни ке ко ји се од но се на кон тро лу хи ги је не при кла њу, 
ра се ца њу и скла ди ште њу го ве ђег ме са, као и про гра ме ко ји се од
но се на ин спек ци ју и ка ран тин, што об у хва та узор ко ва ње и ме то де 
ис пи ти ва ња, ад ми ни стра тив не про це ду ре и при ме ну од го ва ра ју
ћих стан дар да. 

МПЗЖС тре ба да обез бе ди за AQ SIQ, у свр ху по пу ња ва ња 
сер ти фи ка та, узор ке зва нич них озна ка, здрав стве не сер ти фи ка те 
за шти ће не зва нич ном тех но ло ги јом про тив фал си фи ко ва ња, и спи
сак ве те ри нар ских ин спек то ра са њи хо вим пот пи си ма.

МПЗЖС тре ба да оба ве сти AQ SIQ о из ме на ма и до пу на ма го
ре на ве де ног (ако по сто је) нај ма ње ме сец да на уна пред.

Члан 3.

У скла ду са зах те ви ма AQ SIQ, МПЗЖС тре ба да обез бе ди си
стем пре вен ци је и кон тро ле за бо ле сти на ве де не у чл. 4. и 5. овог 
про то ко ла, и тре ба да под не се ажу ри ра не по дат ке о бо ле сти ма ко је 
су оба ве зне за при ја вљи ва ње ОИЕ.

МПЗЖС тре ба да при ме ни  го ди шњи план пра ће ња ре зи дуа 
и да под но си из ве шта је о ње го вом спро во ђе њу. Уко ли ко је по треб
но, ра ди о ак тив ност и дру ги за га ђи ва чи око ли не тре ба ло би да бу ду 
укљу че ни у план пра ће ња.

У скла ду са зах те ви ма AQ SIQ, МПЗЖС тре ба да спро ве де 
план за сма ње ње па то ге них ми кро ор га ни за ма и да обез бе ди од го
ва ра ју ће ин фор ма ци је о про це ни. 

Ако је нео п ход но, AQ SIQ мо же име но ва ти струч ња ке ко ји 
би по твр ди ли го ре на ве ден си стем кон тро ле и ста тус упра вља ња. 
МПЗЖС ће обез бе ди ти нео п ход ну по моћ и по год но сти.

Члан 4.

МПЗЖС зва нич но по твр ђу је да je:
1. Ре пу бли ка Ср би ја сло бод на од сли нав ке и ша па, ку ге го ве

да, спон ги о форм не ен це фа ло па ти је го ве да (БСЕ), за ра зне пле у роп
не у мо ни је го ве да, но ду лар ног дер ма ти ти са (Lumpy Skin), бо лест 
во де ног ср ца (екс у да тив ни пе ри кар ди тис), ве зи ку лар ни сто ма ти тис;
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2. Ре пу бли ка Ср би ја ус по ста ви ла ефи ка сан си стем за шти те 
од БСЕ и ов чи јег свра бе жа (скре пи);

3. у Ре пу бли ци Ср би ји за бра ње на ис хра на пре жи ва ра ме сно
ко шта ним бра шном по ре клом од пре жи ва ра, и по сто ји ефи ка сан 
си стем над зо ра ка ко би се обез бе ди ло ефи ка сно спро во ђе ње ове 
за бра не;

4. Ре пу бли ка Ср би ја ус по ста ви ла ефи ка сан си стем сле дљи во
сти и иден ти фи ка ци је, ко јим се омо гу ћа ва пра ће ње за кла них го ве
да до фар ми по ре кла на ко ји ма су ро ђе на и од га је на;

5. из во зни про из вод не са др жи би ло ка кве еле мен те пре жи
ва ра и ри зич них про из во да ко ји по ти чу из зе ма ља или под руч ја у 
ко ји ма по сто ји БСЕ и ов чи ја свра беж (скре пи).

Члан 5.

За кла не жи во ти ње ко је се као го ве ђе ме со из во зе у На род ну 
Ре пу бли ку Ки ну тре ба да бу ду у скла ду са сле де ћим зах те ви ма:

1. да су ро ђе не, уз го је не и за кла не у Ре пу бли ци Ср би ји, уз 
сле дљи вост по ре кла;

2. да по ти чу са фар ми где:
– ни је уста но вље на по ја ва бо ле сти пла вог је зи ка, гро зни це 

до ли не Рифт, ан трак са, Аује ски је ве бо ле сти, ту бер ку ло зе, па ра ту
бер куло зе, бру це ло зе,

– ни је уста но вље на по ја ва па сте ре ло зе у про те клих 12 ме се ци,
– то ком про те клих 12 ме се ци ни су би ле пред мет ка ран тин ског 

огра ни че ња у скла ду са зах те ви ма Здрав стве ног ко дек са за коп не
не жи во ти ње Свет ске ор га ни за ци је за за шти ту здра вља жи во ти ња и 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је ко ји се од но се на здра вље жи во ти ња;

3. ни су ни ка да хра ње не хра ном чи ја је упо тре ба за бра ње на;
4. су би ле пред мет над зо ра у окви ру на ци о нал ног про гра ма 

мо ни то рин га ре зи дуа и не са др же ле ко ве, хе миј ске остат ке, дру ге 
ток сич не и штет не суп стан це ко је су штет не за здра вље љу ди.

Члан 6.

Објек ти (за кла ње, ра се ца ње, хла ђе ње и скла ди ште ње, па ко
ва ње) из ко јих би се вр шио из воз го ве ђег ме са за На род ну Ре пу
бли ку Ки ну мо ра ју би ти кон тро ли са ни од стра не МПЗЖС, ис пу
ња ва ти зах те ве о здра вљу жи во ти ња и јав ном здра вљу и Ре пу бли ке 
Ср би је и На род не Ре пу бли ке Ки не и мо ра ју би ти ре ги стро ва ни од 
стра не Упра ве за из да ва ње сер ти фи ка та и акре ди та ци ју На род не 
Ре пу бли ке Ки не (ЦНЦА) у скла ду са про пи си ма о ре ги стра ци ји 
обје ка та за хра ну ко ја се уво зи. Про из во ди из обје ка та ко ји ма ни је 
одо бре на ре ги стра ци ја од стра не ЦНЦА не сме ју се из во зи ти у На
род ну Ре пу бли ку Ки ну.

Члан 7.

Ве те ри нар ски ин спек то ри Ре пу бли ке Ср би је су од го вор ни за:
1. Ин спек ци ју пре и по сле кла ња жи во ти ња од ко јих по ти че 

ме со го ве да, у скла ду са ре ле вант ним про пи си ма Ре пу бли ке Ср би
је и На род не Ре пу бли ке Ки не;

2. По твр ђи ва ње да су за кла не жи во ти ње здра ве, да не по ка зу
ју кли нич ке зна ке за ра зних бо ле сти, да на тру пу и ор га ни ма не ма 
ле зи ја и да је све у скла ду са члaном 5. овог про то ко ла;

3. По твр ђи ва ње да је, у скла ду са Пла ном пра ће ња ре зи дуа у 
Ре пу бли ци Ср би ји, ни во ре зи дуа ве те ри нар ских ле ко ва, пе сти ци
да, те шких ме та ла, ток сич них и штет них суп стан ци са др жа них у 
про из во ду ис под гра ни ца ко је про пи су је за ко но дав ство Ре пу бли ке 
Ср би је и На род не Ре пу бли ке Ки не;

4. По твр ђи ва ње да су тру по ви го ве да, на кон кла ња, а пре ра
се ца ња у де ло ве, охла ђе ни на 0–4 °C и оста вље ни  на зре њу ми ни
мум 24 са та. Вред ност pH у сре ди ни сла бин ског де ла леђ ног ми
ши ћа сва ког тру па не сме би ти ви ша од 5,9 на кон пе ри о да зре ња;

5. По твр ђи ва ње да го ве ђе ме со ни је кон та ми ни ра но па то ге
ним аген си ма, у скла ду са про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је и На род не 
Ре пу бли ке Ки не, и да је про из ве де но у скла ду са си сте мом упра
вља ња ква ли те том ко ји је за сно ван на ана ли зи опа сно сти и кри
тич них кон трол них та ча ка  и ко ји је кон тро ли сан од стра не над ле
жног ор га на Ре пу бли ке Ср би је;

6. По твр ђи ва ње да је го ве ђе ме со здра во, без бед но и по год но 
za ис хра ну љу ди;

7. У слу ча ју не сла га ња са од ред ба ма на ко је се од но се чл. од 
1. до 6. овог про то ко ла, МПЗЖС тре ба од мах да оба ве сти AQ SIQ, 
да за у ста ви из воз го ве ђег ме са из обје ка та на ко је се ово од но си. 
МПЗЖС ће ис тра жи ти узрок и пред у зе ти од ре ђе не ко рек тив не ме
ре, укљу чу ју ћи опо зив го ве ђег ме са ко је је сте, или мо же би ти кон
та ми ни ра но.

Члан 8.

Обје кат за кла ње из ко га се из во зи го ве ђе ме со у На род ну Ре
пу бли ку Ки ну не ће кла ти жи во ти ње ко је исто вре ме но ни су у скла
ду са од ред ба ма члана 5. овог про то ко ла. Обје кат за ра се ца ње из 
ко га се из во зи го ве ђе ме со у На род ну Ре пу бли ку Ки ну не ће ра се ца
ти го ве ђе ме со ко је исто вре ме но ни је у скла ду са од ред ба ма чл. 5. 
и 7. овог про то ко ла.

МПЗЖС ће обез бе ди ти сле дљи вост го ве ђег ме са ко је се из во
зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну. Од ре ђе ни део у објек ту за хла ђе ње 
и скла ди ште ње тре ба да бу де на рас по ла га њу ис кљу чи во за скла
ди ште ње го ве ђег ме са ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну.

Члан 9.

Го ве ђе ме со ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну мо ра 
би ти упа ко ва но у нов ма те ри јал за па ко ва ње у скла ду са ме ђу на
род ним стан дар ди ма за хи ги је ну.

Спе ци фи ка ци ја, ме сто по ре кла (ре ги ја/град), зе мља у ко ју се 
из во зи, на зив, те жи на, про из во ђач, из во зни кон трол ни број објек
та, број про из вод не пар ти је, тем пе ра ту ра скла ди ште ња, да тум 
про из вод ње, рок упо тре бе тре ба да бу ду озна че ни на спо ља шњој 
стра ни па ко ва ња на ки не ском и на ен гле ском је зи ку. На по вр ши ни 
па ко ва ња тре ба да се на ла зи зва нич на озна ка жи га, за ко ју је под
нет узо рак у AQ SIQ. Озна ка на спо ља шњој стра ни па ко ва ња тре ба 
да ука же на то да се го ве ђе ме со из во зи у кон ти нен тал ни део На
род не Ре пу бли ке Ки не.

Зе мља по ре кла, на зив про из во да, из во зни кон трол ни број 
објек та и број про из вод не пар ти је го ве ђег ме са тре ба да се на ла зе 
на уну тра шњем па ко ва њу. 

Члан 10.

То ком чи та вог про це са, укљу чу ју ћи и па ко ва ње, скла ди ште
ње и тран спорт, го ве ђе ме со ко је се из во зи у На род ну Ре пу бли ку 
Ки ну мо ра да ис пу ња ва ве те ри нар ско са ни тар не зах те ве и да је за
шти ће но од кон та ми на ци је ток сич ним и штет ним суп стан ца ма. По 
до ла ску, за мр зну то го ве ђе ме со се мо ра скла ди шти ти на тем пе ра
ту ри ис под 18 °C.

На кон што је уто ва рен про из во ди ма, кон теј нер се мо ра за пе
ча ти ти под над зо ром ве те ри нар ског ин спек то ра; ве те ри нар ски сер
ти фи кат мо ра да са др жи и број плом бе. То ком тран спор та, па ко ва
ње ових про из во да тре ба да оста не нео ште ће но.

Члан 11.

Сва ка по шиљ ка го ве ђег ме са мо ра да са др жи и ори ги нал ни 
ве те ри нар ски сер ти фи кат ко јим се по твр ђу је да је у скла ду са овим 
про то ко лом. Ка да се кон теј нер ко ри сти за тран спорт го ве ђег ме са, 
сва ки кон теј нер мо ра да по се ду је ори ги нал ни ве те ри нар ски сер ти
фи кат.

Ве те ри нар ски сер ти фи кат тре ба да бу де на пи сан на срп ском, 
ки не ском и ен гле ском је зи ку. Обе стра не тре ба уна пред и обо стра
но да утвр де фор мат и са др жај овог сер ти фи ка та.

Члан 12.

У слу ча ју по ја ве за ра зних бо ле сти на ве де них у члану 4. овог 
про то ко ла, ко је мо гу да ути чу на го ве ђе ме со, МПЗШС мо ра од мах 
да за у ста ви из воз го ве ђег ме са у На род ну Ре пу бли ку Ки ну, по кре
не опо зив та квих про из во да, и де таљ но ин фор ми ше AQ SIQ о та
квом слу ча ју. 

У слу ча ју по ја ве за ра зних бо ле сти на ве де них у члану 5. овог 
про то ко ла, или по ја ве за ра зе у ре ги ји из ко је се го ве ђе ме со из во
зи у На род ну Ре пу бли ку Ки ну, МПЗШС ће од мах пре ки ну ти из воз 
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го ве ђег ме са из тог под руч ја у На род ну Ре пу бли ку Ки ну, по кре ну
ти опо зив тих про из во да, и де таљ но ин фор ми са ти AQ SIQ о та квом 
слу ча ју.

Ка да је за ра за у пот пу но сти ис ко ре ње на или ка да ви ше не ма 
опа сно сти од кон та ми на ци је, МПЗШС тре ба да под не се де та љан 
из ве штај AQ SIQ, уко ли ко же ли да об но ви из воз у На род ну Ре пу
бли ку Ки ну, а обе стра не мо гу уна пред пре го ва ра ти о по сти за њу 
до го во ра.

Ако ки не ска стра на от кри је да го ве ђе ме со ко је се из во зи у 
На род ну Ре пу бли ку Ки ну ни је у скла ду са зах те ви ма Про то ко ла, 
AQ SIQ ће од мах оба ве сти ти МПЗШС и пред у зе ти ме ре од би ја ња, 
за др жа ва ња, уни ште ња или ста вља ња на рас по ла га ње овог про из
во да. МПЗШС ће са ра ђи ва ти са AQ SIQ у ис тра зи ра ди утвр ђи ва ња 
би ло ка квих про бле ма, укљу чу ју ћи и оба ве шта ва ње AQ SIQ о би ло 
ка квим ко рек тив ним ме ра ма ко је тре ба пред у зе ти, као што је опо
зив дру гих по тен ци јал но угро же них про из во да у ци љу спре ча ва ња 
по на вља ња ових не у са гла ше но сти.

Члан 13.

У свр ху овог про то ко ла, го ве ђе ме со под ра зу ме ва ме со са ко
сти ма (из у зи ма ју ћи ко сти кич ме ног сту ба и гла ве) и/или ме со без 
ко сти из у зи ма ју ћи из ну три це.

Члан 14.

Овај про то кол мо же би ти из ме њен уз са гла сност обе стра не.

Члан 15.

Би ло ко ја стра на мо же рас ки ну ти овај про то кол та ко што ће 
оба ве сти ти дру гу стра ну у пи са ној фор ми шест ме се ци уна пред.

Члан 16.

Овај про то кол сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња.

Са чи ње но у Пе кин гу, да на 26. но вем бра 2015. го ди не у два 
ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, ки не ском и ен гле ском је
зи ку. У случаjу раз ли ка у ту ма че њу од ре да ба овог про то ко ла ме ро
да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За
Ми ни стар ство по љо при вре де и 

за шти те жи вот не сре ди не 
Ре пу бли ке Ср би је

Жељко Сертић,  
министар привреде

За
Ге не рал ну упра ву  

за кон тро лу ква ли те та,  
ин спек ци ју и ка ран тин 

На род не Ре пу бли ке Ки не
Zhi Shuping, директор
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МЕ МО РАН ДУМ  
о раз у ме ва њу 

 о  
јав но при ват ној парт нер ској са рад њи из ме ђу 

Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ислам ске Ре пу бли ке Иран

Увод ни део:
Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ислам ске Ре пу бли ке Иран 

ко је се у да љем тек сту озна ча ва ју као: „Стра не”;
у ци љу ја ча ња при ја тељ ских од но са и уна пре ђе ња еко ном ске 

са рад ње из ме ђу Стра на, и
 при хва та ју ћи да мо дел јав но при ват не парт нер ске са рад ње 

пред ста вља од го ва ра ју ћи на чин да се при бли же јав ни и при ват ни 
сек тор и да се обез бе ди да при ват ни сек тор да свој до при нос раз
вој ној са рад њи, а 

има ју ћи у ви ду да овај вид са рад ње пред ста вља нај бо љи 
на чин да се фи нан си ра ју јав ни ин фра струк тур ни пла но ви, обез
бе ди аде кват на рас по де ла про јект них ри зи ка, убр за спро во ђе ње 

про је ка та у ци љу по бољ ша ња жи вот ног стан дар да и јав ног бла го
ста ња  што ће по зи тив но ути ца ти на со ци јал ноеко ном ски раз вој 
Стра на,

са гла си ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Обла сти са рад ње

Стра не ће са ра ђи ва ти у сле де ћим обла сти ма:
а) Обез бе ђи ва ња  нео п ход ног прав ног окви ра ка ко би се обез

бе ди ло уче шће пред у зе ћа обе Стра не у при ме ни про је ка та из обла
сти ин фра струк ту ре и дру гих обла сти јав ног сек то ра пу тем јав ног 
и при ват ног парт нер ства.

б) Под сти ца ња уче шћа при ват ног сек то ра две Стра не у спро
во ђе њу про је ка та и пла но ва пу тем пот пи си ва ња уго во ра и ду гих 
об ли ка јав нопри ват не парт нер ске са рад ње у обе др жа ве.

ц) Раз ме не:
– ин фор ма ци ја о тен де ри ма за про јек те јав нопри ват ног парт

нер ства у раз ли чи тим обла сти ма укљу чу ју ћи тран спорт, енер ге ти
ку, ко му ни ка ци је, во до снаб де ва ње и ка на ли за ци ју, здрав ство и ме
ди ци ну у две др жа ве; 

–  струч ног ка дра и спе ци ја ли ста у ци љу ја ча ња би ла те рал не 
са рад ње у при ме ни про је ка та јав нопри ват ног парт нер ства;

– зна ња и ис ку ства о прав ном окви ру и про пи си ма, као и о 
ма кро е ко ном ској по ли ти ци, по ли ти ци у обла сти ма бан кар ства, по
ре за и оси гу ра ња у ци љу ин фор ми са ња при ват ног сек то ра у обе 
др жа ве.

д) Под сти ца ња при вред ни ка, кон сул та на та и ин же ње ра две 
Стра не да осни ва ју за јед нич ка пред у зе ћа и кон зор ци ју ме ка ко би 
омо гу ћи ли њи хо во уче шће у при ме ни за јед нич ких про гра ма из 
обла сти јав нопри ват ног парт нер ства у тре ћим др жа ва ма.

е) Обез бе ђи ва ња уче шћа на фо ру ми ма, ра ди о ни ца ма и кур се
ви ма у обла сти јав ног при ват ног парт нер ства обе др жа ве у ци љу 
уна пре ђе ња ин фор ми са ња јав ног и прав ног сек то ра две Стра не.

ф) Обез бе ђи ва ња тех нич ке по мо ћи и уна пре ђе ња по тен ци ја ла 
ме ђу на род них и ре ги о нал них ин сти ту ци ја у обла сти јав нопри ват
ног парт нер ства кроз са рад њу две Стра не, а ра ди оства ре ња обо
стра не ко ри сти.

г) Са рад ње и у дру гим обла сти ма јав нопри ват ног парт нер
ства ко ји мо гу на ста ти или о ко ји ма се Стра не мо гу до го во ри ти.

Члан 2. 
За јед нич ка рад на гру па

1. У на ме ри да обез бе де спро во ђе ње Ме мо ран ду ма, Стра не ће 
фор ми ра ти стал ну За јед нич ку рад ну гру пу ко јом ће пред се да ва ти 
пред став ни ци Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци
ја Ре пу бли ке Ср би је и Ор га ни за ци је за ин ве сти ци је, еко ном ску и 
тех нич ку по моћ Ислам ске Ре пу бли ке  Иран (OIETAI).

2. За јед нич ка рад на гру па одр жа ва ће ре дов не са стан ке на из
ме нич но у Бе о гра ду и Те хе ра ну.

3. Днев ни ред и по зив но пи смо за са стан ке упу ти ће пред став
ник Стра не ко ја је до ма ћин са стан ка нај ма ње три ме се ца ра ни је, 
ди пло мат ским пу тем.

Члан 3. 
Са став За јед нич ке рад не гру пе

За јед нич ка рад на гру па са сто ји се од шест чла но ва, с тим што 
ће сва ка Стра на име но ва ти  по три  чла на. Стра не ће јед на дру гу 
оба ве сти ти о име ни ма иза бра них чла но ва, ме сец да на пре одр жа
ва ња са стан ка.

Члан 4. 
За да ци За јед нич ке рад не гру пе

За да ци За јед нич ке рад не гру пе би ће сле де ћи:
1. Пла ни ра ње и ко ор ди на ци ја ак тив но сти нео п ход них да се 

обез бе ди при ме на на ве де ног ме мо ран ду ма.
2. Утвр ђи ва ње од го ва ра ју ћих ме ха ни за ма за при ме ну од ре да

ба овог ме мо ран ду ма.
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3. Над зор над спро во ђе њем до го во ре них ак тив но сти За јед ни
че рад не гру пе ко је вр ше  над ле жни ор га ни за ци је и ин сти ту ци је 
две Стра не.

4. Пред ла га ње ме ра у слу ча ју нео д го ва ра ју ће при ме не од ред
би овог ме мо ран ду ма.

Члан 5. 
Од нос пре ма дру гим спо ра зу ми ма

Овај ме мо ран дум и ње го ва при ме на не ће ути ца ти на при ме
ну по сто је ћих или бу ду ћих ме ђу на род них, мул ти ла те рал них, ре ги
о нал них или би ла те рал них спо ра зу ма, ко је су Стра не за кљу чи ле 
или ће тек за кљу чи ти и одо бри ти.

Члан 6. 
Ре ша ва ње спо ро ва

Сва ко не сла га ње у ту ма че њу или при ме ни овог ме мо ран ду ма 
ре ша ва ће се пу тем пре го во ра  из ме ђу над ле жних ор га на две Стра
не, као и ди пло мат ским пу тем.

Члан 7. 
Из ме не

Овај ме мо ран дум мо же би ти из ме њен и до пу њен на осно ву 
пи са не уза јам не са гла сно сти Стра на. Из ме на и до пу на ће би ти из
вр ше на  пи сме ним пу тем и сту пи ће на сна гу по ис тој про це ду ри 
као и ори ги нал Ме мо ран ду ма.

Члан 8. 
Сту па ње на сна гу и пре ста нак

Овај ме мо ран дум сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња. Ме мо
ран дум ће би ти на сна зи у пе ри о ду од пет го ди на, а на кон ис те ка 
тог ро ка, Ме мо ран дум ће оста ти на сна зи у нео гра ни че ном вре
мен ском тра ја њу, осим ако јед на од Стра на пи сме но не оба ве сти 
дру гу о на ме ри да Ме мо ран дум пре ста не да ва жи.

У том слу ча ју, сма тра ће се да је Ме мо ран дум пре стао да ва жи 
у ро ку од три  ме се ца од по ме ну тог оба ве ште ња.

Овај ме мо ран дум са сто ји се из увод ног де ла (пре ам бу ле) и 
осам чла но ва, и са чи њен је у два исто вет на при мер ка, сва ки  на 
срп ском, пер сиј ском и ен гле ском је зи ку, при че му су сви тек сто ви 
под јед на ко аутен тич ни. 

Са чи ње но у Те хе ра ну, да на 8. де цем бра 2015. го ди не по гре
го ри јан ском ка лен да ру, што од го ва ра  17. Аза ру 1394. го ди не по 
хиџ рет ском ка лен да ру.

За Вла ду  
Ре пу бли ке Ср би је,  
Ра сим Ља јић, с.р. 

За Вла ду  
Ислам ске Ре пу бли ке Иран,  

Му ха мед Ре за Не мат са дех, с.р.
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МЕ МО РАН ДУМ  
о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма  
и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу бли ке Ср би је и Ор га ни за ци је  
за кул тур но на сле ђе, ру ко тво ри не и ту ри зам Ислам ске  

Ре пу бли ке Иран о са рад њи у обла сти ту ри зма

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу
бли ке Ср би је и Ор га ни за ци ја за кул тур но на сле ђе, ру ко тво ри не и 
ту ри зам Ислам ске Ре пу бли ке Иран, (у да љем тек сту: Стра не),

Препознаjући ту ри зам као зна ча јан еле мент у про мо ви са њу 
еко ном ског раз во ја, 

У же љи да про ши ре би ла те рал ну са рад њу, 
У ци љу ја ча ња ве за при ја тељ ства ко је по сто је из ме ђу њи хо

вих др жа ва, 
На осно ву пу не рав но прав но сти и уза јам не ко ри сти,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Стра не ће под сти ца ти сво је гра ђа не из јед не на пу то ва ња у 
дру гу др жа ву, на са рад њу и ус по ста вља ње ди рект них кон та ка та 
из ме ђу њи хо вих ту ри стич ких аген ци ја, дру гих ре ле вант них пред
у зе ћа и ор га ни за ци ја ко је по слу ју у обла сти ту ри зма, са ци љем по
ве ћа ња ту ри стич ке раз ме не из ме ђу две др жа ве.

Члан 2.

Са ци љем да до при не су раз во ју ту ри стич ке ин фра струк ту ре у 
обе др жа ве, Стра не ће у окви ру сво јих по сто је ћих за кон ских над
ле жно сти и на осно ву ре ци про ци те та, под сти ца ти ула га ња у ра
зним обла сти ма ту ри зма.

Члан 3.

Стра не ће раз ме њи ва ти ин фор ма ци је, ста ти стич ке по дат ке, 
про мо тив не ма те ри ја ле, спи ско ве ту ри стич ких из ло жби, до га ђа ја 
и сај мо ва у обе др жа ве. 

Стра не ће под сти ца ти ту ри стич ке де ле га ци је сво јих др жа ва 
да уче ству ју у свим до га ђа ји ма, се ми на ри ма и кон фе рен ци ја ма из 
обла сти ту ри зма у обе др жа ве.

Члан 4. 

Стра не ће под сти ца ти над ле жне ор га не у раз ли чи тим обла
сти ма ту ри зма, на раз ме ну зна ња и прак тич ног ис ку ства у ве зи са 
тех нич ком са рад њом, ис тра жи ва њем и  про мо тив ним ма те ри ја ли
ма из ме ђу две др жа ве.

Члан 5. 

Стра не ће раз мо три ти уна пре ђе ње са рад ње у окви ру Свет ске 
ту ри стич ке ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја (UN WTO), као и дру
гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у обла сти ту ри зма чи ји су чла но ви.

Члан 6.

Стра не ће под сти ца ти над ле жне ор га не да раз ме њу ју ин фор
ма ци је у ве зи са струч ним обра зо ва њем за по сле них у сек то ру ту
ри зма и раз ме не сту де на та и струч ња ка, као и ор га ни зо ва ње се ми
на ра за ту ри стич ке зва нич ни ке и струч ња ке.

Члан 7.

Стра не ће под сти ца ти са рад њу из ме ђу ту ри стич ких над ле
жних ор га на, туропе ра то ра и дру гих ор га ни за ци ја са ци љем да се 
по ве ћа ту ри стич ки про мет из ме ђу две др жа ве.

Члан 8.

Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу сту па на сна гу да ном пот пи
си ва ња. 

Овај ме мо ран дум оста је на сна зи 5 (пет) го ди на и на осно ву 
ме ђу соб ног до го во ра  се на кон то га про ду жа ва за пе ри од од сле де
ћих 5 (пет) го ди на, осим ако јед на Стра на пи са ним оба ве ште њем 
ди пло мат ским пу тем не оба ве сти дру гу о сво јим на ме ра ма да рас
ки не овај ме мо ран дум бар шест (6) ме се ци пре ис те ка сва ког пе то
го ди шњег пе ри о да.

Са чи ње но у Те хе ра ну, да на 8. де цем бра 2015. го ди не, што од
го ва ра 17. Аза ру 1394. го ди не, у два ори ги нал на при мер ка, сва ки 
на срп ском, пер сиј ском и ен гле ском је зи ку, при че му је сва ки текст 
јед на ко ве ро до сто јан. У слу ча ју не сла га ња у ту ма че њу од ре да ба 
Ме мо ран ду ма, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

У име Ми ни стар ства тр го ви не, 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 

Ре пу бли ке Ср би је
Расим Љајић, с.р.

У име Ор га ни за ци је  
за кул тур но на сле ђе,  

ру ко тво ри не и ту ри зам  
Ислам ске Ре пу бли ке Иран

Мухамед Реза Нематсадех, с.р.



Страна 32 – Број 24 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 30. децембар 2015.

155
На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/2013),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ка зах стан о уза јам ном под сти ца њу и за шти ти ула га ња, ко ји је 
са чи њен у Аста ни 7. ок то бра 2010. го ди не, сту пио на сна гу 7. де цем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 11. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Про то кол о из ме на ма и до пу на ма Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Са ве зне Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и 
Швај цар ског Фе де рал ног Са ве та, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 15. апри ла 2015. го ди не, сту пио на сна гу 8. де цем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 11. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Кра ље ви не Нор ве шке о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња и спре ча ва њу по ре ске ева зи је у 
од но су на по ре зе на до хо дак, ко ји је са чи њен у Ослу 17. ју на 2015. го ди не, сту пио на сна гу 18. де цем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 22. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

158
На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма ђар ске о друм ском пре во зу пут ни ка и ства ри, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду, 
1. ју ла 2014. го ди не, сту пи ти на сна гу 23. де цем бра 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 11. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру му ни је о ба вље њу пла ће ним по сло ви ма чла но ва по ро ди це чла но ва ди
пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва, ко ји је са чи њен раз ме ном ди пло мат ских но та у Бе о гра ду, 9. ју ла 2015. го ди не и 14. ју ла 
2015. го ди не, сту пи ти на сна гу 20. ја ну а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 21. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

Да ће Кон вен ци ја о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку, об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во
ри”, број 13 од 26. ју на 2015. го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју, 1. фе бру а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 10. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

Да ће Кон вен ци ја о по јед но ста вље њу фор мал но сти у тр го ви ни ро бом, об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу
на род ни уго во ри”, број 13/15 од 26. ју на 2015. го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју, 1. фе бру а ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 10. де цем бра 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




