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

У К АЗ
о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  

из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и ор га ни за ци је НА ТО 
за по др шку и на бав ку (NSPO) о са рад њи у обла сти  

ло ги стич ке по др шке

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 ор га ни за ци је НА ТО за по др шку и на бав ку 
(NSPO) о са рад њи у обла сти ло ги стич ке по др шке, ко ји је до не ла 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Четвртог ван
редног заседања у 2016. години, 12. фебруара 2016. године.

ПР број 16
У Бе о гра ду, 19. фебруара 2016. 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 ор га ни за ци је НА ТО за по др шку и на бав ку 

(NSPO) о са рад њи у обла сти ло ги стич ке по др шке

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

га ни за ци је НА ТО за по др шку и на бав ку (NSPO) о са рад њи у обла
сти ло ги стич ке по др шке, ко ји је пот пи сан у Ка пе ле ну, 7. сеп тем бра 
2015. го ди не и у Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2015. го ди не, у ори ги на лу 
на ен гле ском и фран цу ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во

ду на срп ски је зик гла си:

AGRE E MENT BET WE EN

THE GO VERN MENT OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

AND

THE NA TO SUP PORT AND PRO CU RE MENT OR GA NI SA
TION (NSPO)

ON LO GI STIC SUP PORT CO O PE RA TION

Whe re as:
the Re pu blic of Ser bia is a na tion par ti ci pa ting in NA TO’s Part ner

ship for Pe a ce Pro gram me that has con clu ded an Agre e ment bet we en 

the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the North Atlan tic Tre aty 
Or ga ni sa tion on the Se cu rity of In for ma tion and the Co de of Con duct, 
sig ned in Brus sels, on 1st Oc to ber 2008, he re i naf ter re fer red to as “the 
Se cu rity Agre e ment”;

the Mi ni stry of De fen ce of the Re pu blic of Ser bia has ex pres sed 
in te rest in the ser vi ces of fe red by the NA TO Sup port and Pro cu re ment 
Or ga ni sa tion and wis hes to esta blish co o pe ra tion in cer tain are as of lo
gi stics, ope ra ti o nal sup port and systems sup port,

the North Atlan tic Co un cil has de le ga ted aut ho rity to the Agency 
Su per vi sory Bo ard of the NA TO Sup port and Pro cu re ment Or ga ni sa
tion to con clu de an agre e ment on sup port co o pe ra tion with the Re pu
blic of Ser bia, on the un der stan ding that en try in to such agre e ment will 
un der no cir cum stan ces con fer on the Re pu blic of Ser bia the sta tus of 
mem ber ship in the North Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion or en ti tle the Re
pu blic of Ser bia to lay cla im to such sta tus,

the Agency Su per vi sory Bo ard of the NA TO Sup port Or ga ni sa
tion has con sen ted to pro vi de the Re pu blic of Ser bia with sup port ser
vi ces (as he re i naf ter spe ci fied) and has aut ho ri zed the NSPA Ge ne ral 
Ma na ger to sign this Agre e ment;

No ting:
the Char ter of the NA TO Sup port and Pro cu re ment Or ga ni sa tion 

ap pro ved by the North Atlan tic Co un cil on 19 Ju ne 2012;
the Se cu rity Agre e ment,
that the pre sent Agre e ment con sti tu tes the le gal ba sis for the esta

blis hment of the lo gi stics re la ti ons as spe ci fied in the ar tic les he re i naf
ter bet we en the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the NA TO 
Sup port and Pro cu re ment Or ga ni sa tion,

The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and the NA TO Sup
port and Pro cu re ment Or ga ni sa tion, he re i naf ter re fer red to as “the Par
ti es”, ha ve agreed as fol lows:

AR TIC LE 1  
De fi ni ti ons/Ab bre vi a ti ons

In the text of this Agre e ment and in that of any en su ing spe ci fic 
in stru ments:

– „NA TO“ sig ni fi es the North Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion;
– „NSPO“ sig ni fi es the NA TO Sup port and Pro cu re ment Or ga ni

sa tion, which con sti tu tes an in te gral part of NA TO;
– „NSPA“ sig ni fi es the NA TO Sup port and Pro cu re ment Agency, 

which is the Exe cu ti ve Body of the NSPO and an in te gral part of the NSPO;
– „PfP“ sig ni fi es the Part ner ship for Pe a ce, esta blis hed in NA TO 

sum mit held in Brus sels from 10th to 11th Ja nu ary 1994;
– “Sup port Part ner ship” re fers to an en tity esta blis hed wit hin the 

NA TO Sup port and Pro cu re ment Or ga ni sa tion un der pre ci se terms and 
con di ti ons agreed to by two or mo re NA TO na ti ons wis hing to or ga ni ze 
in com mon the sup port and ser vi ces of ac ti vi ti es wit hin the sco pe of the 
NSPO’s mis sion.

– „Tec hni cal in for ma tion“ me ans re cor ded or do cu men ted in for
ma tion of a sci en ti fic or tec hni cal na tu re, wha te ver the for mat, do cu
men tary cha rac te ri stics or me di um of pre sen ta tion. This in for ma tion 
may in clu de, but is not li mi ted to, any of the fol lo wing: ex pe ri men tal 
and test da ta, spe ci fi ca ti ons, de signs and de sign pro ces ses, in for ma tion 
on or con ta i ned in in ven ti ons and di sco ve ri es whet her pa ten ta ble or 
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not, tec hni cal de scrip ti ons and ot her works of a tec hni cal na tu re, se mi
con duc tor, to po graphy/mask works, tec hni cal and ma nu fac tu ring da ta 
pac ka ges, knowhow and tra de sec rets and in for ma tion re la ting to in du
strial tec hni qu es. It may be pre sen ted in the form of do cu ments, pic to
rial re pro duc ti ons, dra wings and ot her grap hic re pre sen ta ti ons, disk and 
film re cor dings (op ti cal, mag ne tic and la ser), com pu ter soft wa re both 
pro gram ma tic and da ta ba se, and com pu ter me mory prin to uts or da ta 
re ta i ned in com pu ter me mory, or any ot her form.

AR TIC LE 2 
Pur po se

This Agre e ment esta blis hes the le gal fra me work and fo re se es the 
ba sic prin ci ples for the sup port coope ra tion bet we en the Go vern ment of 
the Re pu blic of Ser bia and NSPO in the spe ci fied are as in clu ding, but 
not re stric ted to, supply, ma in te nan ce, pro cu re ment of go ods and ser vi
ces, tran spor ta tion, con fi gu ra tion con trol, tec hni cal as si stan ce and exe
cu ti on of Trust Fund Pro jects for which NSPA is the Exe cu ting Agent.

AR TIC LE 3 
Im ple men ta tion

3.1. Un der this Agre e ment, spe ci fic writ ten in stru ments may be 
drawn up for the im ple men ta tion of the sup port coope ra tion, such as 
sa les agre e ments or ar ran ge ments, Part ner ship agre e ments or ot hers.

3.2. The Mi ni stry of De fen ce of the Re pu blic of Ser bia and the 
NSPO shall be re spon si ble for con clu ding the in stru ments un der pa ra
graph 3.1 of this Ar tic le,

3.3. The in stru ments re fer red to in pa ra graph 3.1 of this Ar tic le 
may re qu i re the pri or ap pro val of the Go vern ment of the Re pu blic of 
Ser bia, and will re qu i re the ap pro val of the NSPO Agency Su per vi sory 
Bo ard and will whe re ap pli ca ble, re qu i re the ap pro val of the co un try of 
ori gin of the we a pon system or equ ip ment in vol ved.

AR TIC LE 4 
Fi nan cial Ar ran ge ments

4.1. The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall be ar the 
costs of sup port or ser vi ces, re qu e sted from and ren de red by NSPO, in
clu ding costs in cur red in the event of ter mi na tion co ve red un der Ar tic le 
14 of the Agre e ment.

4.2. All risks in he rent in the per for man ce of sup port or ser vi ces 
re qu e sted by the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia and pro vi ded 
by NSPO shall be bor ne by the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia.

4.3. The fi nan cial li a bi li ti es for costs ari sing from or re la ted to 
any le gal li a bi li ti es that might be in cur red by NA TO and/or NSPO, re
spec ti vely NSPA, in the per for man ce of ac ti vi ti es and/or ser vi ces re qu
e sted by the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall al so be bor ne 
by the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia. Un der no cir cum stan ces 
shall this Agre e ment gi ve ri se to any li a bi li ti es for NSPO or NSPA.

AR TIC LE 5 
Li a bi lity, War ranty and In su ran ce

5.1. The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia, when re ce i ving 
ma te riel or ser vi ces un der this Agre e ment shall wa i ve all cla ims for in
jury (in clu ding in jury re sul ting in de ath), loss or da ma ge, when such 
in jury, loss or da ma ge ari ses from the nor mal use and/or ope ra tion of 
such ma te riel or ser vi ces.

5.2. The Par ti es will af ford each ot her mu tual pro tec tion aga inst any 
cla im or ac tion of wha te ver na tu re bro ught by any third party aga inst one 
of the Par ti es. The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia shall in dem nify 
NSPO aga inst all cla ims of wha te ver na tu re ma de by third par ti es.

5.3. Each in stru ment of the type re fer red to in Ar tic le 3.1 of this 
Agre e ment will, as ap pro pri a te, de tail the com mer cial war ranty co ve
ring the ma te riel or ser vi ces to which it per ta ins, for each sec tor of ac
ti vity and ta sking in vol ved. Ne it her Party is in a po si tion to of fer any 
war ranty on go ods or ser vi ces, nor to war rant that go ods or ser vi ces 
de li ve red are free of any de fects.

5.4. Ship ments ar ran ged by NSPO un der in stru ments re fer red to 
in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1 of this Agre e ment will not nor mally be in su
red un less spe ci fi cally re qu e sted by the Go vern ment of the Re pu blic 
of Ser bia. In that ca se, the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia will 
re im bur se NSPO for all the costs of in su ran ce re qu e sted.

AR TIC LE 6 
Po ints of Con tact

6.1. Po ints of con tact of both Par ti es are in di ca ted in An nex 1 to 
this Agre e ment.

6.2. For the fol lowon in stru ments re fer red to in Ar tic le 3 pa ra graph 
3.1 of this Agre e ment the Par ti es may de sig na te spe ci fic po ints of con tact.

AR TIC LE 7 
Se cu rity Re qu i re ments

7.1. The Par ti es shall de ve lop and im ple ment a coor di na ted pro
gram me for in du strial se cu rity ba sed on the NA TO Se cu rity Po licy (C
M(2002)49 and CM(2002i)50) and its Sup por ting Di rec ti ves. 

7.2. The Par ti es will no tify each ot her of the se cu rity clas si fi ca
tion laid down by the ori gi na ting Party with re spect to any in for ma tion 
or da ta to be sup plied to the ot her Party un der the terms of an in stru
ment re fer red to in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1.of this Agre e ment. 

7.3. Any ex chan ge of clas si fied in for ma tion, in clu ding con tracts 
in vol ving such in for ma tion, must comply with the pro vi si ons set out 
in the Se cu rity Agre e ment and with the se cu rity re qu i re ments set out in 
the NA TO Se cu rity Po licy (СМ(2002)49 and (CМ(2002)50) and its 
Sup por ting Di rec ti ves.

7.4. Se cu rity cer ti fi ca tion shall be su bject to the in stru ments re fer
red to un der pa ra graph 3.1. of this Agre e ment.

AR TIC LE 8 
Ex chan ge of Tec hni cal In for ma tion su bject to Pro perty Rights

8.1. Da ta and in for ma tion to be tran sfer red, re le a sed or ot her wi se ex
chan ged un der an in stru ment re fer red to in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1 of this 
Agre e ment and which are cle arly iden ti fied by one or ot her of the Par ti es, 
by me ans of an ap pro pri a te stamp, le gend or ot her writ ten in di ca tion, as be
ing co ve red by pro perty rights, will be su bject to the fol lo wing pro vi si ons.

8.2. Each Party un der ta kes:
8.2.1. to use in for ma tion be lon ging to the ot her Party only for the 

pur po ses of the in stru ments re fer red to in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1 of this 
Agre e ment;

8.2.2. to fully sa fe gu ard the con fi den ti a lity of in for ma tion be lon
ging to the ot her Party and to re frain from di sclo sing, tran sfer ring or 
ot her wi se ma king ava i la ble such in for ma tion to any third party;

8.2.3. to tre at in for ma tion be lon ging to the ot her Party as clas si
fied in for ma tion and to sa fe gu ard sa me by exer ci sing the sa me ca re and 
applying the sa me con trols with re spect the re to as the re ci pi ent Party 
nor mally exer ci ses and ap pli es to pro tect its pro pri e tary in for ma tion, 
in or der to avoid ina dver tent di sclo su re, pu bli ca tion, dis se mi na tion or 
tran sfer, and to ta ke all ne ces sary ac ti ons to en su re that only tho se em
ployees of the re ci pi ent Party ha ving a spe ci fic „need to know“ will 
ha ve ac cess to in for ma tion be lon ging to the ot her Party.

8.3. In for ma tion will not be de e med to be su bject to pro perty 
rights  and will gi ve ri se to no obli ga tion on the part of the re ci pi ent 
Party  when that in for ma tion:

8.3.1. is wit hin or en ters the pu blic do main due to no ma li ci o us or 
il li cit act on the part of the re ci pi ent Party;

8.3.2. has been sup plied in a le gi ti ma te man ner by a third party, 
wit ho ut si mi lar re stric ti ons and wit ho ut in frin ge ment of this Agre e ment;

8.3.3. is ap pro ved for re le a se or use by writ ten aut ho ri za tion of 
the ce ding Party.

8.3.4. Un less spe ci fi cally agreed by the Par ti es, not hing con ta i ned 
in the in stru ments re fer red to in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1.of this Agre
e ment will be de e med to grant any right or li cen se in re spect of any 
pa tents, in ven ti ons or da ta at any ti me ow ned by eit her of the Par ti es.

AR TIC LE 9  
Ta xes and Du ti es

NSPO, its as sets, in co me and ot her pro perty shall be exempt:
9.1. from all ta xes and ot her du ti es, ex cept for du ti es and fe es in 

con nec tion with pu blic uti lity ser vi ces;
9.2. from all cu stoms du ti es and qu an ti ta ti ve re stric ti ons on im

ports and ex ports in re spect of ar tic les im por ted or ex por ted by NSPO 
for its of fi cial use; ar tic les im por ted un der such exemp ti on shall not be 



dis po sed of, by way eit her of sa le or gift, in the Re pu blic of Ser bia in to 
which they are im por ted, ex cept un der con di ti ons ap pro ved by the Go
vern ment of the Re pu blic of Ser bia. 

9.3. from all cu stoms du ti es and qu an ti ta ti ve re stric ti ons on im
ports and ex ports in re spect of its pu bli ca ti ons.

AR TIC LE 10  
Im mu ni ti es and Pri vi le ges

For the pur po se of the pre sent Ar tic le, NSPA per son nel in clu de all 
mi li tary and ci vi lian per son nel as sig ned or at tac hed to or em ployed by 
NSPA and per for ming du ti es in the Re pu blic of Ser bia, in furt he ran ce 
of this Agre e ment and its im ple men ta tion. 

10.1. NSPA per son nel shall be in te gra ted with the per son nel of 
the NA TO Mi li tary Li a i son Of fi ce (MLO) in Bel gra de. NSPA per son nel 
shall enjoy all the im mu ni ti es and pri vi le ges as MLO per son nel, pur su ant 
to the Let ter of In tent bet we en the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia 
and NA TO on the MLO esta blis hment, ex chan ged in De cem ber 2006.

Not withstan ding the abo ve, tax exemp ti on pri vi le ges (exemp ti on 
from paying ta xes) that are gran ted to na tu ral per sons will not ex ce ed 
the le vel esta blis hed by the Vi en na Con ven tion on Di plo ma tic Re la ti
ons sig ned in Vi en na on 18 April 1961.

10.2. For the pur po se of ca rrying out the ir du ti es pur su ant to this 
Agre e ment, NSPA per son nel shall enjoy, to get her with the ir ve hic les, 
the ne ces sary free pas sa ge and ac cess thro ug ho ut the Re pu blic of Ser
bia. Ac cess to re stric ted se cu rity zo nes shall be co or di na ted with the 
re spon si ble aut ho ri ti es of the Re pu blic of Ser bia.

10.3. NSPA per son nel shall be exempt from ta xa ti on by the Re
pu blic of Ser bia on the ir sa la ri es and emo lu ments re ce i ved from NSPA 
and on any in co me re ce i ved from out si de the Re pu blic of Ser bia. 

10.4. NSPA per son nel and the ir tan gi ble mo va ble pro perty (in clu
ding al so ve hic les) im por ted in to, ac qu i red in or ex por ted from the Re
pu blic of Ser bia shall be exempt from all du ti es, ta xes, VAT and ot her 
char ges and cu stoms du ti es. 

10.5. NSPA shall be al lo wed to con tract di rectly for the ac qu i si
ti on of go ods, ser vi ces and con struc tion from any so ur ce wit hin and 
out si de the Re pu blic of Ser bia. Such con tracts, go ods, ser vi ces, and 
con struc tion shall not be su bject to the payment of du ti es ta xes, VAT 
or ot her char ges.

10.6. Lo cally hi red per son nel per for ming ad mi ni stra ti ve and tec
hni cal fun cti ons who are na ti o nals or per ma nent re si dents of the Re pu
blic of Ser bia em ployed by the NSPA shall be su bject to the laws and 
re gu la ti ons of the Re pu blic of Ser bia. For the pur po se of ca rrying out 
the ir du ti es pur su ant to this Agre e ment, lo cally hi red per son nel will be 
no ti fied to the Ser bian Mi ni stry of De fen ce (MoD) and will be gran ted 
ac cess to Ser bian MoD fa ci li ti es as re qu i red. 

10.7. NSPA will ti mely no tify the Go vern ment of the Re pu blic of 
Ser bia, i.e. its com pe tent bo di es, on ap po int ment or no mi na tion of new 
mem bers of NSPA per son nel plan ned for in te gra tion with the NA TO 
MLO, as well as the ir fa mily mem bers.

AR TIC LE 11 
Vi sit Pro ce du res

11.1. Re pre sen ta ti ves of the Par ti es will, on re qu est, be gran ted 
ac cess to go vern men tal or pri va te fa ci li ti es whe re work, in clu ding tests 
and tri als, is be ing car ried out un der in stru ments con clu ded un der Ar
tic le 3 pa ra graph 3.1. of this Agre e ment su bject to needtoknow of the
se re pre sen ta ti ves.

11.2. The or ga ni sa tion of vi sits will comply with the Se cu rity Re
gu la ti ons laid down in En clo su re G to СМ(2002)49 un der the he a ding 
“In ter na ti o nal Vi sits“. All vi si tors will al so comply with any ad di ti o nal 
se cu rity and sa fety re gu la ti ons laid down by the host party. Tra de sec rets 
and ot her tec hni cal in for ma tion com mu ni ca ted to vi si tors will be tre a ted 
as if they had been ma de ava i la ble to the Party spon so ring the vi si tors.

AR TIC LE 12 
Lan gu a ge

All of fi cial do cu ments ex chan ged un der this Agre e ment shall be 
pro du ced in En glish and/or French lan gu a ge.

AR TIC LE 13 
Amend ments

This Agre e ment may be amen ded by writ ten con sent of the Par ti
es. The amend ments shall co me in to for ce ac cor ding to the pro vi sion of 
Ar tic le 16 of this Agre e ment.

AR TIC LE 14  
Ter mi na tion

14.1. If one of the Par ti es wis hes to ter mi na te this Agre e ment or 
one of the fol low–on in stru ments re fer red to in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1 
of this Agre e ment, that Party may only do so in wri ting, the ter mi na
tion of the Agre e ment or fol lowon in stru ment shall co me in to ef fect, 
at ear li est, on the first of Ja nu ary of any fol lo wing year and that Party 
will no tify the ot her Party at le ast six months in advan ce of the da te of 
ter mi na tion of the Agre e ment or in stru ment. 

14.2. In the event of ter mi na tion by one of the Par ti es of this Agre
e ment or of one of the fol lowon in stru ments re fer red to in Ar tic le 3 pa
ra graph 3.1 of this Agre e ment, the Par ti es will con sult with one anot her 
in a ti mely man ner as to the most sa tis fac tory ter mi na tion ar ran ge ments.

14.3. If re qu i red by the no ti ce of ter mi na tion of the pre sent Agre e
ment, the Par ti es will ne go ti a te, for each in stru ment of the kind re fer red 
to in Ar tic le 3 pa ra graph 3.1 of the Agre e ment, the ear li est pos si ble ter
mi na tion da te and the set tle ment of fi nan cial is su es with re spect to the 
on go ing sup port and ser vi ces. The Party ter mi na ting will me et in full 
its com mit ments up to the ef fec ti ve da te of ter mi na tion.

14.4. If the Par ti es de ci de jo intly to ter mi na te this Agre e ment, 
they will jo intly me et any ter mi na tion costs.

14.5. Not withstan ding the ter mi na tion of this Agre e ment or any fol
lowon in stru ment of the kind re fer red to in Ar tic le 3.1 of this Agre e ment, 
the Par ti es shall ful fil all the rights and re spon si bi li ti es stem ming from them.

AR TIC LE 15  
Set tle ment of Dis pu tes

Any dif fe ren ces ari sing bet we en the Par ti es re la ting to the in ter
pre ta tion or ap pli ca tion of the pre sent Agre e ment will be set tled by ne
go ti a tion bet we en them wit ho ut re co ur se to any na ti o nal or in ter na ti o
nal co urt or tri bu nal or ot her third party for set tle ment.

AR TIC LE 16 
Ef fec ti ve Da te

This Agre e ment will co me in to ef fect on the da te of the re ce ipt of 
the last writ ten no ti fi ca tion thro ugh di plo ma tic chan nels by which the 
Par ti es con firm that they ha ve com ple ted all in ter nal pro ce du res ne ces
sary for this Agre e ment to co me in to ef fect.

AR TIC LE 17 
Sig na tu re

This Agre e ment is con clu ded in two ori gi nal co pi es of which, 
each drawn up in the En glish and French lan gu a ges, both lan gu a ge ver
si ons be ing de e med equ ally va lid. 

For the Go vern ment  
of the Re pu blic of Ser bia:

Bra ti slav Ga šić
Minister of Defence

Pla ce: Bel gra de, Ser bia
Date: 14. September 2015.

For the NA TO Sup port  
and Pro cu re ment Or ga ni sa tion:

Mic hael J. Lyden 
Ge ne ral Ma na ger NA TO Sup port 

and Procurement  Agency

Pla ce: Ca pel len, Lu xem bo urg
Da te: 7. Sep tem ber 2015. 

AN NEX A

The po ints of con tact for all mat ters con cer ning the pro vi si ons of 
this Agre e ment are as fol lows:

– for the Mi ni stry of De fen ce of the Re pu blic of Ser bia:
Part ner ship for Pe a ce Gro up
In ter na ti o nal Mi li tary Co o pe ra tion De part ment 
Mi ni stry of De fen ce 
The Re pu blic of Ser bia
Tel: +381 11 3203 465
Fax: +381 11 3203 241



And
Le gal Advi sor
De part ment for In ter na ti o nal Mi li tary Co o pe ra tion 
Mi ni stry of De fen ce of the Re pu blic of Ser bia
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СПО РА ЗУМ ИЗ МЕ ЂУ

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ НА ТО ЗА ПО ДР ШКУ И НА БАВ КУ (NSPO)

О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ ЛО ГИ СТИЧ КЕ ПО ДР ШКЕ

Има ју ћи у ви ду да је:
Ре пу бли ка Ср би ја др жа ва уче сни ца у про гра му НА ТО „Парт

нер ство за мир”, те да је за кљу чи ла Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре
пу бли ке Ср би је и Ор га ни за ци је се вер но а тлант ског уго во ра о без
бед но сти ин фор ма ци ја и Ко декс о по сту па њу, ко ји су пот пи са ни 
у Бри се лу, 1. ок то бра 2008. го ди не, у да љем тек сту: „Без бед но сни 
спо ра зум”;

Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је из ра зи ло за ин те
ре со ва ност за услу ге ко је ну ди Ор га ни за ци ја НА ТО за по др шку и 
на бав ку и же ли да ус по ста ви са рад њу у од ре ђе ним обла сти ма ло
ги сти ке, опе ра тив не по др шке и по др шке си сте ми ма,

Се вер но а тлант ски са вет пре нео овла шће ње на Над зор ни од
бор Аген ци је Ор га ни за ци је НА ТО за по др шку и на бав ку да за кљу
чи спо ра зум о са рад њи у обла сти по др шке са Ре пу бли ком Ср би јом 
при че му се под ра зу ме ва да се за кљу чи ва њем та квог спо ра зу ма Ре
пу бли ци Ср би ји не ће до де ли ти ста тус зе мље чла ни це Ор га ни за ци
је се вер но а тлант ског уго во ра, ни ти ће Ре пу бли ка Ср би ја по ла га ти 
пра во на та кав ста тус,

Над зор ни од бор Аген ци је Ор га ни за ци је НА ТО за по др шку 
дао са гла сност у по гле ду пру жа ња услу га ло ги стич ке по др шке Ре
пу бли ци Ср би ји (као што је пре ци зи ра но у да љем тек сту) и овла
стио ге не рал ног ди рек то ра NSPA да пот пи ше овај спо ра зум;

С об зи ром на:
По ве љу Ор га ни за ци је НА ТО за по др шку и на бав ку, ко ју је 

одо брио Се вер но а тлант ски са вет 19. ју на 2012;
Без бед но сни спо ра зум; 
овај спо ра зум чи ни прав ни основ за ус по ста вља ње од но са у 

обла сти ло ги сти ке ка ко је пре ци зи ра но у чла но ви ма у да љем тек
сту, из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ор га ни за ци је НА ТО за по
др шку и на бав ку;

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Ор га ни за ци ја НА ТО за по др шку и 
на бав ку, у да љем тек сту: „Стра не”, спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.  
Де фи ни ци је/Скра ће ни це

У тек сту овог спо ра зу ма, као и у по себ ним до ку мен ти ма ко ји 
се на осно ву ње га за кљу че:

– „НА ТО” озна ча ва Ор га ни за ци ју се вер но а тлант ског уго во ра;
– „NSPO” озна ча ва Ор га ни за ци ју НА ТО за по др шку и на бав

ку, ко ја чи ни са став ни део НА ТО;
– „NSPA” озна ча ва Аген ци ју НА ТО за по др шку и на бав ку, ко

ја пред ста вља Из вр шни ор ган NSPO и са став ни део NSPO;
– „ПзМ” озна ча ва Парт нер ство за мир, уста но вље но на Са ми

ту НА ТО, одр жа ном у Бри се лу од 10. до 11. ја ну а ра 1994. го ди не;
– „Парт нер ство ра ди по др шке” озна ча ва прав но ли це уста

но вље но у окви ру Ор га ни за ци је НА ТО за по др шку и на бав ку под 
пре ци зним усло ви ма са ко ји ма су са гла сне две или ви ше НА ТО др
жа ва ко је же ле да за јед но ор га ни зу ју по др шку и пру жа ње услу га 
ак тив но сти ма у окви ру ми си је NSPО;

– „Струч ни по да так” је за бе ле же ни или до ку мен то ва ни по да
так на уч ног или тех нич ког ка рак те ра, без об зи ра на фор мат, до ку
мен тар не ка рак те ри сти ке или на чин пре зен то ва ња. Овај по да так 
мо же укљу чи ва ти, али се не огра ни ча ва на: по дат ке у ве зи са екс
пе ри мен ти ма и опи ти ма, спе ци фи ка ци је, про јек те и про це се про
јек то ва ња, по дат ке о или са др жа не у про на ла сци ма и от кри ћи ма 
би ло да се мо гу па тен ти ра ти или не, тех нич ке опи се и дру ге ра
до ве тех нич ке при ро де, то по гра фи ју по лу про вод ни ка/ма ске (за пис 
угра ви ран на ком пју тер ском чи пу), па ке те тех нич ких по да та ка или 
па ке те по да та ка у ве зи са про из вод њом, тех нич ке ве шти не (know
how) и по слов не тај не и по дат ке ко ји се од но се на тех ни ке про
из вод ње. Ова кав по да так мо же би ти при ка зан у ви ду до ку ме на та, 
ре про дук ци ја/ко пи ја сли ка, цр те жа и дру гих гра фич ких при ка за, 
за пи са на ди ску или филм ских за пи са (оп тич ких, маг нет них и ла
сер ских), ком пју тер ских софт ве ра – би ло да се ра ди о про грам ском 
софт ве ру или ба зи по да та ка, као и у ви ду од штам па ног тек ста из 
ком пју тер ске ме мо ри је или по да та ка са чу ва них у ком пју тер ској 
ме мо ри ји, или у би ло ком дру гом об ли ку.

Члан 2. 
Циљ

Овим спо ра зу мом ус по ста вља се прав ни оквир и утвр ђу ју 
основ ни прин ци пи са рад ње у обла сти по др шке из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и NSPO у на ве де ним обла сти ма, укљу чу ју ћи, али не 
огра ни ча ва ју ћи се на снаб де ва ње, одр жа ва ње, на бав ку ро бе и услу
га, пре воз, кон тро лу кон фи гу ра ци је, тех нич ку по моћ и ре а ли за ци ју 
про је ка та По ве ри лач ког фон да за ко ји је NSPA из вр шни ор ган.

Члан 3.  
Спро во ђе ње

3.1. На осно ву овог спо ра зу ма, мо гу се из ра ди ти по себ ни уго
во ри за ре а ли за ци ју са рад ње у обла сти по др шке, као што су про
дај ни уго во ри или аран жма ни, спо ра зу ми о парт нер ству и др.

3.2. Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је и NSPO над ле
жни су за за кљу чи ва ње уго во ра из ста ва 3.1. овог чла на. 

3.3. За аран жма не из ста ва 3.1. овог чла на, мо же се зах те ва ти 
прет ход но одо бре ње Вла де Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Над зор ног од
бо ра Аген ци је NSPO, као и одо бре ње зе мље по ре кла си сте ма на о ру жа
ња или опре ме ко ји су пред мет тих аран жма на, уко ли ко је по треб но. 

Члан 4.  
Фи нан сиј ски аран жма ни

4.1. Вла да Ре пу бли ке Ср би је сно си тро шко ве у обла сти по др шке 
или услу га ко је за тра жи од NSPO и ко је пру жи NSPO, као и тро шко ве 
ко ји на ста ну у слу ча ју пре стан ка ва же ња из чла на 14. Спо ра зу ма.

4.2. На кон за тра же не и до би је не по др шке и услу га од NSPO, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је сно си и све ри зи ке ко ји су свој стве ни пру
жа њу те по др шке или услу га.

4.3. Вла да Ре пу бли ке Ср би је та ко ђе сно си и фи нан сиј ске оба
ве зе у по гле ду тро шко ва ко ји на ста ну из или у ве зи са би ло ко јом 
прав ном од го вор но шћу ко ју мо же да има НА ТО и/или NSPO, од но
сно NSPA, при ли ком из во ђе ња ак тив но сти и/или услу га ко је за тра
жи Вла да Ре пу бли ке Ср би је. Ни под ко јим усло ви ма овај спо ра зум 
не по вла чи од го вор но сти за NSPO или NSPA.

Члан 5.  
Од го вор ност, га ран ци ја и оси гу ра ње

5.1. Уко ли ко Вла да Ре пу бли ке Ср би је при ма бор бе ну тех ни ку и 
опре му или услу ге са гла сно овом спо ра зу му, од ри че се свих по тра
жи ва ња по од штет ним зах те ви ма ко ји се од но се на по вре де (укљу
чу ју ћи и по вре де са смрт ним ис хо дом), гу би так или ште ту, ка да та
ква по вре де, гу би так или ште та на ста ну услед ре дов не упо тре бе и/
или функ ци о ни са ња те бор бе не тех ни ке, опре ме или услу га.

5.2. Стра не ће јед на дру гој пру жи ти ме ђу соб ну за шти ту од 
од штет них зах те ва или ту жби би ло ко је вр сте ко ји по тек ну од би
ло ко је тре ће стра не, а усме ре ни су про тив јед не од Стра на. Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је ду жна је да обе ште ти NSPO у по гле ду свих од
штет них зах те ва тре ће стра не без об зи ра на њи хо ву вр сту.



5.3. У сва ком уго во ру из чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма, би
ће, по по тре би, де таљ но на ве де на ко мер ци јал на га ран ци ја ко ја по
кри ва тро шко ве бор бе не тех ни ке и опре ме, од но сно услу га на ко је 
се тај аран жман од но си, за све обла сти де ло ва ња и за дат ке ко је он 
укљу чу је. Ни јед на од Стра на ни је у по зи ци ји да пру жа га ран ци ју 
за ро бе или услу ге ни ти да га ран ту је да ис по ру че на ро ба и услу ге 
не ма ју ни ка квих не до ста та ка.

5.4. Ис по ру ке ко је уго во ри NSPO на осно ву уго во ра из чла на 
3. став 3.1. овог спо ра зу ма, по пра ви лу не ће би ти оси гу ра не, осим 
ако то Вла да Ре пу бли ке Ср би је из ри чи то не за тра жи. У том слу ча
ју, Вла да Ре пу бли ке Ср би је на док на ди ће NSPO све тро шко ве оси
гу ра ња ко је је за тра жи ла.

Члан 6. 
Осо бе за кон такт

6.1. Осо бе за кон такт сва ке од Стра на, на ве де не су у Анек су 
1. овог спо ра зу ма. 

6.2. За уго во ре из чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма, Стра не 
мо гу по себ но од ре ди ти осо бе за кон такт.

Члан 7.  
Без бед но сни зах те ви

7.1. Стра не из ра ђу ју и спро во де уса гла ше ни план ин ду
стриј ске без бед но сти на осно ву Без бед но сне по ли ти ке НА ТО (С
М(2002)49 и СМ(2002)50) и ње них пра те ћих ди рек ти ва.

7.2. Стра не ће оба ве сти ти јед на дру гу о сте пе ни ма тај но сти 
ко је Стра на да ва лац до де љу је сва кој ин фор ма ци ји или по дат ку ко
ји ће би ти до ста вље ни дру гој Стра ни, у скла ду са уго во ри ма из 
чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма.

7.3. Сва ка раз ме на тај них по да та ка, укљу чу ју ћи и уго во ре 
ко ји са др же та кве по дат ке, мо ра би ти у са гла сно сти са од ред ба ма 
утвр ђе ним у Без бед но сном спо ра зу му као и са без бед но сним зах
те ви ма утвр ђе ним у Без бед но сној по ли ти ци НА ТО (СМ(2002)49 и 
(СМ(2002)50) и ње ним пра те ћим ди рек ти ва ма.

7.4. Без бед но сна сер ти фи ка ци ја при ме њу је се и на уго во ре из 
чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма.

Члан 8.  
Раз ме на струч них по да та ка ко ји под ле жу пра ви ма сво ји не

8.1. На по дат ке и ин фор ма ци је ко ји тре ба да се пре но се, усту
па ју или на дру ги на чин раз ме њу ју за по тре бе уго во ра из чла на 3. 
став 3.1. овог спо ра зу ма, а ко је јед на од Стра на ја сно озна чи по мо
ћу од го ва ра ју ћег пе ча та, ле ген де или пи са не на зна ке, као та кве да 
се на њих од но се пра ва сво ји не, при ме њи ва ће се сле де ће од ред бе.

8.2. Сва ка од Стра на се оба ве зу је:
8.2.1. да ко ри сти по дат ке ко ји при па да ју дру гој Стра ни ис

кљу чи во за по тре бе уго во ра из чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма;
8.2.2. да пру жи ком плет ну за шти ту тај но сти по да та ка ко ји 

при па да ју дру гој Стра ни и да се уз др жа ва од ода ва ња, пре но ше ња 
или на дру ги на чин чи ње ња до ступ ним та квих по да та ка би ло ко јој 
тре ћој стра ни;

8.2.3. да се пре ма по да ци ма ко ји при па да ју дру гој Стра ни 
од но си као пре ма тај ним по да ци ма и да их шти ти во де ћи о њи ма 
ра чу на и при ме њу ју ћи исте про ве ре као што то Стра на при ма лац 
ре дов но чи ни ка ко би за шти ти ла по дат ке у свом вла сни штву, а да 
би се из бе гло не смо тре но ода ва ње, об ја вљи ва ње, ши ре ње или пре
но ше ње, као и да ће пред у зе ти све нео п ход не рад ње да се по ста ра 
да са мо они за по сле ни Стра не при ма о ца ко ји по се ду ју кон крет но 
одо бре ње при сту па тај ним по да ци ма ко ји су нео п ход ни за оба вља
ње по сло ва из де ло кру га њи хо вог ра да („needtoknow”), има ју 
при ступ по да ци ма ко ји при па да ју дру гој Стра ни.

8.3. По да так се не ће сма тра ти та квим да под ле же пра ви ма 
сво ји не – и не ће ства ра ти ни ка кве оба ве зе за Стра ну при ма о ца  
ка да је та кав по да так:

8.3.1. у окви ру или ка да за ла зи у јав ни до мен услед по ступ ка 
Стра не при ма о ца ко ји ни је зло на ме ран или не за ко нит;

8.3.2. до ста ви ла тре ћа стра на на ле ги ти ман на чин, без слич
них огра ни че ња и без по вре де овог спо ра зу ма;

8.3.3. одо брен за усту па ње или упо тре бу на осно ву пи са ног 
одо бре ња Стра не ко ја га усту па;

8.3.4. Осим ако из ме ђу Стра на ни је из ри чи то до го во ре но, ни
шта од оно га што је са др жа но у уго во ри ма из чла на 3. став 3.1. 
овог спо ра зу ма, не ће се сма тра ти та квим да се њи ме у би ло ко је 
вре ме да је не ко пра во или до зво ла у по гле ду па те на та, про на ла за ка 
или по да та ка ко ји су у по се ду јед не од Стра на.

Члан 9.  
По ре зи и да жби не

NSPO, ње на сред ства, при хо ди и дру га имо ви на, би ће из у зе ти од:
9.1. свих по ре за и дру гих да жби на, осим да жби на и оба ве за у 

ве зи са јав ним ко му нал ним услу га ма;
9.2. свих ца рин ских да жби на и кван ти та тив них огра ни че ња 

у по гле ду уво за и из во за у ве зи са ар ти кли ма ко је уве зе или из ве зе 
NSPO за сво ју слу жбе ну упо тре бу. Ар ти кли ко ји се уве зу уз та кво 
из у зе ће не мо гу се оту ђи ти пу тем про да је или по кло на у Ре пу бли
ци Ср би ји у ко ју су уве зе ни, осим под усло ви ма и на на чин ре гу ли
сан про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је;

9.3. свих ца рин ских да жби на и кван ти та тив них огра ни че ња у 
по гле ду уво за и из во за ко ји се од но се на ње не пу бли ка ци је.

Члан 10.  
Иму ни те ти и при ви ле ги је

За по тре бе овог чла на, осо бље NSPА об у хва та це ло куп но вој но 
и ци вил но осо бље фор ма циј ски до де ље но или при кљу че но или ко је 
за по шља ва NSPA, a ко је у ци љу ре а ли за ци је овог спо ра зу ма, као и 
ње го ве им пле мен та ци је, оба вља ду жно сти у Ре пу бли ци Ср би ји. 

10.1. Осо бље NSPА је ин те гри са но са осо бљем Вој не кан це
ла ри је за ве зу са НА ТО у Бе о гра ду. Осо бље NSPА ужи ва све иму
ни те те и при ви ле ги је као и осо бље Вој не кан це ла ри је за ве зу са 
НА ТО, са гла сно Пи сму о на ме ра ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би
је и НА ТО о ус по ста вља њу Вој не кан це ла ри је за ве зу са НА ТО у 
Бе о гра ду, раз ме ње ном у де цем бру 2006. го ди не.

По ре ске при ви ле ги је (осло бо ђе ње од пла ћа ња по ре за) ко је се 
да ју фи зич ким ли ци ма, не ће би ти ви ше од ни о ва ко ји је уста но
вљен Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма, ко ја је пот
пи са на у Бе чу, 18. апри ла 1961. го ди не.

10.2. У свр ху из вр ша ва ња сво јих ду жно сти по осно ву овог 
спо ра зу ма, осо бље NSPA, укљу чу ју ћи и њи хо ва во зи ла, ужи ва пра
во нео п ход ног сло бод ног про ла за и при сту па кроз чи та ву Ре пу бли
ку Ср би ју. При ступ за бра ње ним без бед но сним зо на ма уса гла ша ва 
се са над ле жним ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је. 

10.3. Осо бље NSPA из у зи ма се од пла ћа ња по ре за Ре пу бли ке 
Ср би је на пла те и за ра де ко је до би ја од NSPA, као и на сва ку дру гу 
вр сту при хо да ко ји до би је из ван Ре пу бли ке Ср би је. 

10.4. Осо бље NSPA и ње го ва ма те ри јал на по крет на имо ви на 
(укљу чу ју ћи и во зи ла) ко ја је уве зе на, сте че на или из ве зе на из Ре
пу бли ке Ср би је осло ба ђа ју се од пла ћа ња по ре за, ПДВ и дру гих 
на ме та и ца рин ских да жби на. 

10.5. NSPA је до зво ље но да ди рект но уго ва ра на бав ку ро бе, 
услу га и гра ђе вин ских ра до ва из би ло ког из во ра у окви ру или из
ван Ре пу бли ке Ср би је. Та кви уго во ри, ро ба, услу ге и гра ђе вин ски 
ра до ви не под ле жу пла ћа њу ца ри на, по ре за, ПДВ и дру гих да жби на.

10.6. Осо бље унајм ље но из ре до ва ло кал ног ста нов ни штва 
ко је оба вља ад ми ни стра тив не и тех нич ке ду жно сти, а ко ји су др
жа вља ни или има ју стал ни бо ра вак у Ре пу бли ци Ср би ји, ко је је за
по сли ла NSPA, под ле же за ко ни ма и про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је. 
За по тре бе вр ше ња сво јих ду жно сти у скла ду са овим спо ра зу мом, 
Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је (МО) би ће оба ве ште но о 
осо бљу унајм ље ном из ре до ва ло кал ног ста нов ни штва и по по тре
би ће им би ти до зво љен при ступ објек ти ма МО. 

10.7. NSPA ће бла го вре ме но оба ве сти ти Вла ду Ре пу бли ке Ср
би је, од но сно ње не над ле жне ор га не, о име но ва њу, од но сно но ми
но ва њу но вих чла но ва осо бља NSPA пла ни ра них за ин те гри са ње 
са Кан це ла ри јом за ве зу са НА ТО, као и чла но ва њи хо вог по ро дич
ног до ма ћин ства.

Члан 11.  
Про це ду ре у ве зи са по се та ма

11.1. Пред став ни ци ма Стра на ће, на зах тев, би ти одо брен при
ступ др жав ним или при ват ним објек ти ма у ко ји ма се ра ди, укљу чу
ју ћи и оне где се вр ше ис пи ти ва ња и про бе, у скла ду са уго во ри ма из 



чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма, a y за ви сно сти од одо бре ња за при
ступ тај ним по да ци ма ко ји су нео п ход ни за оба вља ње по сло ва из де ло
кру га њи хо вог ра да („needtoknow”) ко ји по се ду ју ови пред став ни ци.

11.2. Ор га ни зо ва ње по се та ре а ли зу је се у скла ду са Без бед но
сним про пи си ма на ве де ним у При ло гу G уз СМ(2002)49 под на
сло вом „Ме ђу на род не по се те”. Сви по се ти о ци ће се при др жа ва ти 
и свих до дат них про пи са у по гле ду без бед но сти и си гур но сти ко
је на ве де стра на до ма ћин. По слов не тај не и дру ги струч ни по да ци 
ко ји бу ду са оп ште ни по се ти о ци ма би ће тре ти ра ни та ко као да су 
учи ње ни до ступ ним Стра ни ко ја фи нан си ра по се ти о це.

Члан 12.  
Је зик

Сва зва нич на до ку мен та ко ја се раз ме не са гла сно овом спо ра
зу му, из ра ђи ва ће се на ен гле ском и/или фран цу ском је зи ку. 

Члан 13.  
Из ме не и до пу не

Овај спо ра зум се мо же ме ња ти и/или до пу ња ва ти, пи са ном 
са гла сно шћу Стра на. Из ме не и до пу не сту па ју на сна гу са гла сно 
чла ну 16. овог спо ра зу ма.

Члан 14.  
Пре ста нак ва жно сти/от ка зи ва ње

14.1. Ако јед на од Стра на же ли да рас ки не овај спо ра зум или 
је дан од уго во ра из чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма, та Стра на 
оба ве сти ће дру гу Стра ну ис кљу чи во пи са ним пу тем, нај ма ње шест 
ме се ци пре да ту ма пре стан ка ва же ња Спо ра зу ма, од но сно уго во ра, 
та ко да пре ста нак ва же ња Спо ра зу ма или на ве де ног уго во ра сту па 
на сна гу нај ра ни је пр вог ја ну а ра би ло ко је на ред не го ди не.

14.2. У слу ча ју да јед на од стра на рас ки не овај спо ра зум или 
је дан од уго во ра из чла на 3. став 3.1. овог спо ра зу ма, Стра не ће се 
бла го вре ме но ме ђу соб но кон сул то ва ти око по сти за ња нај по вољ ни
јих до го во ра у ве зи са пре стан ком ва же ња.

14.3. Уко ли ко се то зах те ва у оба ве ште њу о от ка зи ва њу овог 
спо ра зу ма, Стра не ће, за сва ки аран жман из чла на 3. став 3.1. Спо
ра зу ма, пре го ва ра ти о нај ра ни јем мо гу ћем да ту му пре стан ка ва же
ња, као и о ре ша ва њу фи нан сиј ских пи та ња у ве зи са по др шком и 
услу га ма чи ја ре а ли за ци ја бу де у то ку у том тре нут ку. Стра на ко ја 
рас ки да, ис пу ни ће у пот пу но сти сво је оба ве зе до да ту ма сту па ња 
на сна гу пре стан ка ва же ња.

14.4. Уко ли ко Стра не за јед но од лу че да рас ки ну овај спо ра
зум, за јед но ће сно си ти све тро шко ве тог от ка зи ва ња.

14.5. Без об зи ра на пре ста нак ва же ња овог Спо ра зу ма или не
ког од до дат них аран жма на из чла на 3.1. овог спо ра зу ма, Стра не су 
ду жне да ис пу не сва пра ва и од го вор но сти ко ји из њих про ис ти чу.

Члан 15.  
Ре ша ва ње спо ро ва

Све не су гла си це из ме ђу Стра на ко је на ста ну у ве зи са ту ма че
њем или при ме ном овог спо ра зу ма, ре ша ва ће се ме ђу соб ним пре
го во ри ма без обра ћа ња за по моћ би ло ком на ци о нал ном или ме ђу
на род ном су ду или тре ћој стра ни ра ди ре ша ва ња.

Члан 16.  
Сту па ње на сна гу

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег пи са
ног оба ве ште ња ди пло мат ским пу тем, ко јим Стра не по твр ђу ју да 
су ис пу ни ле све уну тра шње про це ду ре нео п ход не за сту па ње на 
сна гу овог спо ра зу ма.

Члан 17. 
Пот пи си ва ње

Овај спо ра зум је за кљу чен у по два исто вет на при мер ка, сва
ки са ста вљен на ен гле ском и фран цу ском је зи ку, при че му се обе 
вер зи је сма тра ју под јед на ко ва же ћим. 

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је

________________________
Да тум:

За Ор га ни за ци ју НА ТО 
за по др шку и на бав ку
________________________
Да тум:

АНЕКС А

Ли ца за кон такт за сва пи та ња ко ја се ти чу од ред би овог спо
ра зу ма су: 

– за Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је
Гру па Парт нер ство за мир
Упра ва за ме ђу на род ну вој ну са рад њу 
Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је
Тел: +381 11 3203 465
Факс: +381 11 3203 241
и
Прав ни са вет ник
Упра ва за ме ђу на род ну вој ну са рад њу 
Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је
Тел +381 113203 – 438
– за NSPО:
Прав ни са вет ник 
L8302 Ca pel len, 
Лук сем бург
те ле фон: ме ђу на род ни (352) 30 63 6554 
факс: ме ђу на род ни (352) 30 63 6986

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Споразумa  
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ју пред ста вља  

Ми ни стар ство од бра не и Вла де Ре пу бли ке Мјан мар ске 
Уни је ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од бра не  

о са рад њи у обла сти од бра не

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од бра не и Вла де 
Ре пу бли ке Мјан мар ске Уни је ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од
бра не о са рад њи у обла сти од бра не, ко ји је до не ла На род на скуп
шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Четвртог ванредног заседања 
у 2016. години, 12. фебруара 2016. године.

ПР број 17
У Бе о гра ду, 19. фебруара 2016. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од бра не и Вла де 

Ре пу бли ке Мјан мар ске Уни је ко ју пред ста вља  
Ми ни стар ство од бра не о са рад њи у обла сти од бра не

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

пред ста вља Ми ни стар ство од бра не и Вла де Ре пу бли ке Мјан мар ске 
Уни је ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од бра не о са рад њи у обла сти 
од бра не, ко ји је пот пи сан у Бе о гра ду, 11. ма ја 2015. го ди не, у ори
ги на лу на срп ском, мјан мар 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 
КО ЈУ ПРЕД СТА ВЉА МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ

И 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ МЈАН МАР СКЕ УНИ ЈЕ 
КО ЈУ ПРЕД СТА ВЉА МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ

О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ ОД БРА НЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од
бра не и Вла да Ре пу бли ке Мјан мар ске Уни је ко ју пред ста вља Ми
ни стар ство од бра не (у да љем тек сту: „Стра не”), 

по ла зе ћи од ци ље ва и прин ци па По ве ље Ује ди ње них на ци ја,
у же љи да до при не су ми ру и без бед но сти у све ту,
по на ша ју ћи се у ду ху парт нер ства и са рад ње и са же љом да 

се раз ви ју до бри од но си у обла сти од бра не, ра ди по бољ ша ња уза
јам ног по што ва ња, по ве ре ња и раз у ме ва ња,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Де фи ни ци је

Тер ми ни ко ји се ко ри сте у овом спо ра зу му има ју сле де ће зна
че ње:

(1) „Стра на по ши ља лац” oзначава др жа ву ко ја ша ље осо бље, 
сред ства и опре му на те ри то ри ју Стра не при ма о ца;

(2) „Стра на при ма лац” озна ча ва др жа ву на чи јој те ри то ри ји 
се на ла зе осо бље, сред ства и опре ма Стра не по ши ља о ца;

(3) „Осо бље” озна ча ва вој на и ци вил на ли ца на слу жби у ин
сти ту ци ја ма и ор га ни ма Стра на.

Члан 2. 
Циљ

(1) Циљ овог спо ра зу ма је ус по ста вља ње оп штих прин ци па и 
про це ду ра за са рад њу Стра на у обла сти од бра не.

(2) Са рад ња из ме ђу Стра на за сни ва се на прин ци пи ма рав но
прав но сти, ре ци про ци те та и за јед нич ких ин те ре са.

Члан 3. 
Од нос Спо ра зу ма са дру гим ме ђу на род ним уго во ри ма

Овај спо ра зум не ће ути ца ти на пра ва и оба ве зе Стра на ко је 
про ис ти чу из ме ђу на род них уго во ра ко је су по је ди нач но или за јед но 
за кљу чи ле са дру гим др жа ва ма или ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма.

Члан 4. 
Над ле жни ор га ни

(1) Над ле жни ор га ни за спро во ђе ње овог спо ра зу ма су Ми ни
стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ство од бра не Ре пу
бли ке Мјан мар ске Уни је.

(2) Ра ди ре а ли за ци је овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни Стра
на мо гу да за кљу че по себ не уго во ре.

Члан 5. 
Обла сти са рад ње

Стра не оства ру ју са рад њу у сле де ћим обла сти ма:
1. од брам бе на и без бед но сна по ли ти ка;
2. вој но е ко ном ска са рад ња;
3. на уч но тех нич ка са рад ња;
4. вој но обра зо ва ње и обу ка;
5. вој на ме ди ци на и ве те ри на и
6. дру гим обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са, о ко ји ма се 

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

Члан 6. 
На чин спро во ђе ња Спо ра зу ма 

Са рад ња из ме ђу Стра на оства ру је се:
1. зва нич ним по се та ма;
2. рад ним са стан ци ма;
3. раз ме ном ис ку ста ва и кон сул та ци ја ма;
4. про гра ми ма обу ке и обра зо ва ња; 
5. уче шћем на ве жба ма;
6. уче шћем на кон фе рен ци ја ма, сим по зи ју ми ма и се ми на ри ма и
7. на дру ге на чи не о ко ји ма се Стра не или њи хо ви над ле жни 

ор га ни до го во ре.

Члан 7. 
Го ди шњи план са рад ње

На осно ву овог спо ра зу ма, а са гла сно спе ци фич ним по тре ба
ма, над ле жни ор га ни Стра на из ра ђу ју го ди шњи план би ла те рал не 
са рад ње у ко ме се утвр ђу ју ак тив но сти, вре ме и ме сто одр жа ва ња, 
од го вор ни ор га ни, број уче сни ка и оста ла пи та ња у ве зи са ор га ни
за ци јом и спро во ђе њем пла на.

Члан 8. 
Раз ме на по да та ка

(1) То ком ре а ли за ци је овог спо ра зу ма, Стра не раз ме њу ју ис
кљу чи во по дат ке без озна ке тај но сти.

(2) Раз ме на и за шти та тај них податакa уре ђу ју се по себ ним 
спо ра зу мом.

Члан 9. 
Тро шко ви

(1) Стра не и/или њи хо ви над ле жни ор га ни по прин ци пу ре
ци про ци те та, сно се тро шко ве у ве зи са ре а ли за ци јом ак тив но сти 
са гла сно овом спо ра зу му, као и оне у ве зи са ак тив но сти ма на 
осно ву до дат них уго во ра и пла но ва.

(2) Стра не и/или њи хо ви над ле жни ор га ни мо гу се до го во ри
ти о дру га чи јој по де ли трошк овa за кон крет не ак тив но сти.

Члан 10. 
Оп ште од ред бе

(1) То ком ак тив но сти ко је се, у скла ду са овим спо ра зу мом, 
ре а ли зу ју на те ри то ри ји Стра не при ма о ца, осо бље Стра не по ши
ља о ца оба ве зно је да по шту је за ко не, про пи се и про це ду ре Стра не 
при ма о ца.

(2) Осо бље Стра не по ши ља о ца ди сци плин ски је од го вор но 
свом ко ман дан ту, од но сно ви шем др жав ном слу жбе ни ку или вој
ном пред став ни ку на те ри то ри ји Стра не при ма о ца.

(3) За сва ко по чи ње но кри вич но де ло на те ри то ри ји Стра не 
при ма о ца, осо бље Стра не по ши ља о ца би ће под кри вич ном над ле
жно шћу ор га на Стра не при ма о ца.

(4) Сва ка од Стра на од ри че се зах те ва за на кна ду ште те у 
слу ча ју смр ти, по вре де или ште те, ко је мо гу за де си ти осо бље или 
имо ви ну јед не од Стра на, а ко је про ис ти чу из чи ње ња или не чи ње
ња про у зро ко ва них од стра не осо бља дру ге Стра не у то ку спро во
ђе ња овог спо ра зу ма. 

(5) Из у зет но од од ред бе ста ва (4) овог чла на, на кна да ште те 
мо же се по тра жи ва ти у слу ча ју ако се чи ње ње или не чи ње ње из
вр ши на мер но или услед гру бе не па жње. У том слу ча ју, зах те ви за 
на кна ду ште те ре ша ва ју се ди рект ним пре го во ри ма из ме ђу Стра
на, без пре да ва ња тре ћој стра ни у над ле жност на ре ша ва ње.

(6) У слу ча ју смр ти, по вре де или ште те ко је тре ћој стра ни на
не се осо бље Стра на у то ку вр ше ња ак тив но сти у скла ду са овим 
спо ра зу мом, Стра не ће се до го во ри ти у ве зи са пла ћа њем на кна
де. Уко ли ко се до го вор не по стиг не, о то ме ће од лу чи ти над ле жни 
су до ви др жа ве у ко јој се до го дио ин ци дент ко ји је про у зро ко вао 
ште ту. 

(7) Сва ки зах тев ко ји ни је об у хва ћен од ред ба ма ст. (5) и (6) 
овог чла на, ре ша ва се у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством 
др жа ве Стра не на чи јој те ри то ри ји се ин ци дент до го дио.



Члан 11. 
Ме ди цин ска за шти та

Стра на при ма лац, у слу ча ју по тре бе, пру жа без на кна де, хит
ну ме ди цин ску и сто ма то ло шку за шти ту осо бљу Стра не по ши ља
о ца док бо ра ви на ње ној те ри то ри ји у ци љу ре а ли за ци је овог спо
ра зу ма. 

Члан 12. 
Ре ша ва ње спо ро ва

Сва ки спор ко ји евен ту ал но на ста не при ли ком ту ма че ња или 
при ме не овог спо ра зу ма, ре ша ва ће се ис кљу чи во пре го во ри ма и 
кон сул та ци ја ма из ме ђу Стра на, без по сре до ва ња тре ће др жа ве или 
ме ђу на род не ор га ни за ци је. 

Члан 13. 
Из ме не и до пу не

Стра не мо гу да из ме не и до пу не овај спо ра зум у би ло ко је 
вре ме, за јед нич ком пи са ном са гла сно шћу. Уса гла ше не из ме не и 
до пу не сту па ју на сна гу у скла ду са чла ном 15. овог спо ра зу ма.

Члан 14. 
От ка зи ва ње Спо ра зу ма

(1) Сва ка од Стра на мо же да от ка же овај спо ра зум пи са ним 
оба ве ште њем дру гој Стра ни. Спо ра зум пре ста је да ва жи шест ме
се ци од да на при је ма та квог пи са ног оба ве ште ња.

(2) У слу ча ју пре стан ка ва же ња овог спо ра зу ма, све ак тив но
сти ко је су за по че те у пе ри о ду ње го вог ва же ња би ће ре а ли зо ва не 
под истим усло ви ма под ко ји ма су и за по че те. 

(3) У слу ча ју пре стан ка ва же ња Спо ра зу ма, уго во ри из чла
на 4. став (2) овог спо ра зу ма, оста ју и да ље на сна зи, осим ако се 
Стра не дру га чи је не до го во ре.

Члан 15. 
Сту па ње на сна гу

(1) Овај спо ра зум за кљу чу је се на нео д ре ђе но вре ме. 
(2) Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег 

оба ве ште ња ко јим се Стра не ме ђу соб но оба ве шта ва ју да су у 

скла ду са сво јим Уста вом и од го ва ра ју ћим на ци о нал ним за ко ни ма 
спро ве ле по сту пак ко ји је нео п хо дан за сту па ње овог спо ра зу ма на 
сна гу.

Пот пи са но у Бе о гра ду, 11. ма ја 2015. го ди не, у по два ори ги
нал на при мер ка, сва ки на срп ском, мјан мар ском и ен гле ском је зи
ку. У слу ча ју раз ли чи тог ту ма че ња овог спо ра зу ма, ме ро да ван је 
текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА 
ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

КО ЈУ ПРЕД СТА ВЉА 
МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ

 
Зо ран Ђор ђе вић, с.р. 

др жав ни се кре тар  
у Ми ни стар ству од бра не

ЗА  
ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ  

МЈАН МАР СКЕ УНИ ЈЕ  
КО ЈУ ПРЕД СТА ВЉА 

МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ 
ко мо дор Аунг То, с.р. 

за ме ник ми ни стра од бра не

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

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
19

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 Кра
ље ви не Ма ро ко о са рад њи у обла сти ве те ри не, ко ји је са чи њен у 
Бе о гра ду 6. ју на 2013. го ди не, сту пи ти на сна гу 5. мар та 2016. го
ди не.

У Бе о гра ду, 5. фе бру а ра 2016. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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