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Вер бал на но та

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва 
сво је по што ва ње Ам ба са ди Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и, у ве зи 
са ње ном но том број 111/2015 од 21. ав гу ста 2015. го ди не, има част 
да оба ве сти да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је са гла сна са пред ло гом 
Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке да се, у скла ду са до брим од
но си ма на ших две ју зе ма ља и у на ме ри да се уна пре де еко ном ски 
од но си, а по себ но са рад ња две ју зе ма ља у обла сти тр го ви не и ин
ду стри је, пре све га у обла сти ма лих и сред њих пред у зе ћа, скло пи 
спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Са ве зне Ре пу
бли ке Не мач ке о осни ва њу Не мач косрп ске при вред не ко мо ре у 
Бе о гра ду, чи ји текст гла си као што сле ди:

„Ам ба са да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке има част да Ми ни
стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са до брим 
од но си ма на ших две ју зе ма ља и у на ме ри да се уна пре де еко ном
ски од но си, а по себ но са рад ња две ју зе ма ља у обла сти тр го ви не и 
ин ду стри је, пре све га у обла сти ма лих и сред њих пред у зе ћа, пред
ло жи скла па ње спо ра зу ма из ме ђу Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не
мач ке и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о осни ва њу Не мач косрп ске при
вред не ко мо ре у Бе о гра ду, чи ји текст тре ба да гла си као што сле ди:

1. У скла ду са го ре на ве де ним, а у ци љу уна пре ђе ња еко ном
ске са рад ње две ју зе ма ља, Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је су по сти гле спо ра зум  о осни ва њу би ла
те рал не Не мач косрп ске при вред не ко мо ре (у да љем тек сту: При
вред на ко мо ра) у Бе о гра ду у скла ду са за ко но дав ством Ре пу бли ке 
Ср би је. Не мач косрп ска при вред на ко мо ра, чи ји чла но ви мо гу би
ти не мач ка и срп ска при вред на дру штва, је прав но ли це и при зна та 
је од стра не Удру же ња не мач ких ин ду стриј скопри вред них ко мо ра 
(у да љем тек сту: ДИХК). Зва нич ни на зив ко мо ре ће би ти „Не мач
косрп ска при вред на ко мо ра”.

2. Свр ха осни ва ња При вред не ко мо ре је уна пре ђе ње тр го
вин ских и еко ном ских од но са из ме ђу при вред них дру шта ва, ор га
ни за ци ја и пред у зет ни ка Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке. Она се за ла же за ин те ре се при вре де обе ју зе ма ља и уна
пре ђу је по слов не ак тив но сти у оба прав ца. Де лат ност При вред не 
ко мо ре ни је усме ре на на сти ца ње до би ти. За пру же не услу ге При
вред на ко мо ра мо же на пла ћи ва ти на кна де ра ди по кри ва ња тро
шко ва.

3. При вред на ко мо ра се упи су је у Ре ги стар ко мо ра Ре пу бли
ке Ср би је. Се ди ште При вред не ко мо ре је Бе о град. Пре ма ва же ћем 
за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је она мо же осни ва ти и има ти сво је 
по дру жни це на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

4. При вред на ко мо ра ће се фи нан си ра ти од чла на ри на, до та
ци је Са ве зног ми ни стар ства при вре де и енер ге ти ке Са ве зне Ре пу
бли ке Не мач ке, до на ци ја и дру гих при хо да ко ји су до зво ље ни у 
скла ду са ва же ћим за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је. Пла ћа ња, 
ко ја Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка не по сред но или по сред но вр ши у 
ко рист При вред не ко мо ре ра ди по кри ва ња тро шко ва, су осло бо ђе
на од ди рект них по ре за. При вред на ко мо ра има пра во да, у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством, отво ри бан кар ске ра чу не у Ре
пу бли ци Ср би ји, као и у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој. До та ци је 
Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, ко је се пре ко ДИХК до де љу ју При
вред ној ко мо ри за фи нан си ра ње, мо гу се у сва ко до ба сло бод но и 
без огра ни че ња упла ћи ва ти на ра чу не ко је При вред на ко мо ра има 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

5. Ли ца, ко ја се у до го во ру са ДИХК или по ње го вом на ло гу у 
свр ху на зна че ну под бро јем 2. за по шља ва ју у При вред ној ко мо ри, као 
и чла но ви њи хо вих по ро ди ца, тј. њи хо ви брач ни или жи вот ни парт
не ри и ма ло лет на де ца или де ца ко ја се на ла зе на шко ло ва њу, ни су 
чла но ви ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке у Ре пу бли ци Ср би ји. Ова ли ца не ужи ва ју при ви
ле ги је и иму ни те те ко ји се при зна ју осо бљу та квих пред став ни шта ва.

6. Над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је одо бра ва ју ли ци ма 
на ве де ним под бро јем 5. по по вла шће ним усло ви ма бо ра ви шни 
ста тус, у скла ду са прав ним и дру гим про пи си ма. Бо ра ви шни ста
тус под ра зу ме ва пра во на ви ше крат ни ула зак и из ла зак за вре ме 
ње го вог ро ка ва же ња. Бо ра ви шни ста тус се по пр ви пут одо бра
ва мак си мал но на пет го ди на и мо же да бу де про ду жен, у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством. Пре ула ска у Ре пу бли ку Ср би ју 
ра ди сту па ња на ду жност по треб но је да се у ди пло мат ском или 
кон зу лар ном пред став ни штву Ре пу бли ке Ср би је под не се зах тев за 
одо бре ње бо ра ви шног ста ту са у об ли ку ви зе. Зах те ви за про ду же
ње ро ка ва же ња мо гу се под но си ти у Ре пу бли ци Ср би ји.

7. Ли ци ма на ве де ним под бро јем 5. за оба вља ње де лат но сти у 
При вред ној ко мо ри  ни је по треб на до зво ла за рад.

8. Број за по сле них у При вред ној ко мо ри тре ба да бу де у аде
кват ној сра зме ри са свр хом чи јем ис пу ње њу слу жи осни ва ње При
вред не ко мо ре.

9. По ре ски трет ман за ра да, пла та и слич них при ма ња ли ца за
по сле них у При вред ној ко мо ри утвр ђу је се у скла ду са од ред ба ма 
од но сних спо ра зу ма ко ји ва же из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач
ке и Ре пу бли ке Ср би је и ко ји се од но се на из бе га ва ње дво стру ког 
опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну, као и у 
скла ду са ва же ћим за ко ни ма и дру гим про пи си ма.

10. У скла ду са ва же ћим за ко но дав ством, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је одо бра ва ли ци ма ко ја су по на ло гу ДИХК за по сле на у При
вред ној ко мо ри у свр ху на зна че ну под бро јем 2., као и чла но ви ма 
њи хо вих по ро ди ца, на зна че них под бро јем 5., да се њи хо ве се лид
бе не ства ри, ко је се уво зе на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је у ро ку 
од 12 ме се ци на кон пре се ље ња, при ли ком уво за и по нов ног из во за 
са истим деј ством осло ба ђа ју од пла ћа ња ца ри на и да жби на.

5/2016 Medjunarodni ugovori
12.04.2016.
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11. Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме; он мо же би
ти от ка зан у пи са ној фор ми ди пло мат ским пу тем у сва ко до ба од јед не 
од уго вор них стра на, уз при др жа ва ње от ка зног ро ка од јед не го ди не.

12. Овај спо ра зум не ути че на би ла те рал не спо ра зу ме ко ји ва же 
у од но су из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Ре пу бли ке Ср би је.

13. Овај спо ра зум се скла па на не мач ком и срп ском је зи ку, 
при че му су оба тек ста под јед на ко ве ро до стој на.

Уко ли ко је Вла да Ре пу бли ке Ср би је са гла сна са пред ло гом 
Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, ова вер бал на но та и од го вор на 
ову но ту ко јом Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
из ра жа ва са гла сност Вла де Ре пу бли ке Ср би је, чи ни ће спо ра зум из
ме ђу Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
ко ји ће сту пи ти на сна гу да ту мом вер бал не но те у од го во ру.

Ам ба са да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке ко ри сти и ову при ли ку 
да Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је по но ви из
ра зе свог осо би тог по што ва ња.”

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је оба ве шта
ва да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је са гла сна са пред ло гом Вла де Са ве
зне Ре пу бли ке Не мач ке да ова вер бал на но та и вер бал на но та Ам ба
са де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке број 111/2015 од 21. ав гу ста 2015. 
го ди не чи не Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Са
ве зне Ре пу бли ке Не мач ке о осни ва њу Не мач косрп ске при вред не 
ко мо ре у Бе о гра ду, ко ји ће сту пи ти на сна гу да ту мом ове вер бал не 
но те Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти и 
ову при ли ку да Ам ба са ди Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке по но ви из
ра зе свог ви со ког ува жа ва ња.

Бе о град, 3. март 2016. го ди не

Gz.: Wi 404.00
No te Nr.: 111/2015

Ver bal no te

Die Botschaft der Bun de sre pu blik De utschland be e hrt sich, dem Mi
ni ste ri um für Auswär ti ge An ge le gen he i ten der Re pu blik Ser bien im Ein
klang mit den gu ten Be zi e hun gen zwischen un se ren be i den Ländern und 
in der Ab sicht, die wirtscha ftlic hen Be zi e hun gen und in sbe son de re die 
Zu sam me nar be it auf dem Ge bi et des Han dels und der In du strie zwischen 
be i den Ländern, vor al lem im Be re ich der klein und mittelständischen Un
ter neh men, zu fördern, den Abschluss einer Ve re in ba rung zwischen der 
Re gi e rung der Bun de sre pu blik De utschland und der Re gi e rung der Re pu
blik Ser bien über die Gründung einer De utschSer bischen Wirtschaftskam
mer in Bel grad vor zuschla gen, die fol gen den Wor tla ut ha ben soll:

1. Mit dem Ziel, die wirtscha ftlic he Zu sam me nar be it zwischen be
i den Ländern wie vor ge nannt zu un terstützen, ve re in ba ren die Re gi e rung 
der Bun de sre pu blik De utschland und die Re gi e rung der Re pu blik Ser bien 
die Gründung einer bi la te ra len De utschSer bischen Wirtschaftskam mer 
(im Fol gen den: Wirtschaftskam mer) in Bel grad nach den Be stim mun gen 
des ser bischen Rechts. Die De utschSer bische Wirtschaftskam mer, de ren 
Mit gli e der de utsche und ser bische Un ter neh men sein können, ist eine ju
ri stische Per son und wird vom De utschen In du strie und Han del skam
mer tag e.V. (im Fol gen den: DIHK) aner kannt. Sie wird die of fi zi el le Be
ze ic hnung „De utschSer bische Wirtschaftskam mer“ tra gen.

2. Zweck der Gründung der Wirtschaftskam mer ist die Förderung 
der Han dels und Wirtschaftsbe zi e hun gen zwischen Un ter neh men, Or ga
ni sa ti o nen und Ge wer be tre i ben den der Re pu blik Ser bien und der Bun de
sre pu blik De utschland. Sie setzt sich für die In te res sen der Wirtschaft be
i der Länder ein und fördert den Wirtschaft sver ke hr in be i de Ric htun gen. 
Die Wirtschaftskam mer ver folgt ke i ne Ge win ner zi e lungszwec ke. Sie 
kann für ihre Di en stle i stun gen Ent gel te zur Dec kung der Ko sten er he ben.

3. Die Wirtschaftskam mer wird im Kam mer re gi ster der Re pu blik 
Ser bien ein ge tra gen. Der Sitz der Wirtschaftskam mer ist Bel grad. Sie 
kann nach gel ten dem ser bischem Recht we i te re Außen stel len im Ho he
it sge bi et der Re pu blik Ser bien ein ric hten und un ter hal ten.

4. Die Wirtschaftskam mer wird sich über Mitgliedsbeiträge, 
die Zu wen dung des Bun de smi ni ste ri ums für Wirtschaft und Ener gie 
der Bun de sre pu blik De utschland, Spen den und an de re Ein nah men, 
die durch das gel ten de ser bische Recht zu ge las sen sind, fi nan zi e ren. 
Za hlun gen, die un mit tel bar oder mit tel bar von der Bun de sre pu blik 

De utschland an die Wirtschaftskam mer zur Dec kung der Ko sten ge
le i stet wer den, sind von di rek ten Ste u ern be fre it. Die Wirtschaftskam
mer hat das Recht, nach Maßga be des je we i li gen in ner sta a tlic hen 
Rechts Kon ten in der Re pu blik Ser bien so wie in der Bun de sre pu blik 
De utschland zu un ter hal ten. Über den DIHK ge le i te te Bun des zu wen
dun gen, die zur Fi nan zi e rung der Wirtschaftskam mer di e nen, können 
je der ze it, frei und oh ne Beschränkung auf die in der Re pu blik Ser bien 
un ter hal te nen Kon ten der Wirtschaftskam mer über wi e sen wer den.

5. Per so nen, die in Ab stim mung mit oder im Auftrag des DIHK 
zu den in Num mer 2 ge nan nten Zwec ken bei der Wirtschaftskam mer 
beschäftigt wer den, so wie de ren Familienangehörige, das heißt de ren 
Ehe oder Le ben spart ner und ihre minderjährigen oder in der Aus bil
dung be fin dlic hen Kin der, sind ke i ne Angehörigen der di plo ma tischen 
oder kon su la rischen Ver tre tun gen der Bun de sre pu blik De utschland 
in der Re pu blik Ser bien. Sie ge nießen nicht die Vor rec hte und 
Immunitäten, die dem Per so nal sol cher Ver tre tun gen gewä hrt wer den.

6. Die zuständigen Behörden in der Re pu blik Ser bien er te i len den 
in Num mer 5 ge nan nten Per so nen be vor zugt einen Aufent halt sti tel im 
Rah men der gel ten den Rechtsvorschrif ten und son sti gen Be stim mun
gen. Der Aufent halt sti tel be in hal tet das Recht auf me hr fac he Ein und 
Ausre i se im Rah men se i ner Gültig ke it sda u er. Nach Maßga be des in
ner sta a tlic hen Rechts wird der Aufent halt sti tel erst ma lig längstens für 
fünf Ja hre er te ilt und kann da nach verlängert wer den. Vor der Ein re i se 
in die Re pu blik Ser bien zum Di en stan tritt ist bei einer di plo ma tischen 
oder be ruf skon su la rischen Ver tre tung der Re pu blik Ser bien ein Aufent
halt sti tel in Form eines Vi sums ein zu ho len. Anträge auf Verlängerung 
der Gültig ke it sda u er können in der Re pu blik Ser bien ge stellt wer den.

7. Die in Num mer 5 ge nan nten Per so nen benötigen für die 
Tätigkeit bei der Wirtschaftskam mer ke i ne Ar be it ser la ub nis.

8. Die An zahl der bei der Wirtschaftskam mer Beschäftigten 
soll in einem an ge mes se nen Verhältnis zu dem Zweck ste hen, des sen 
Erfüllung die Ein ric htung der Wirtschaftskam mer di ent.

9. Die ste u er lic he Be han dlung der Gehälter, Löhne und ähnlichen 
Bezüge der Beschäftigten der Wirtschaftskam mer ric htet sich nach den 
je we ils gel ten den Übe re inkünften zwischen der Bun de sre pu blik De
utschland und der Re pu blik Ser bien zur Ver me i dung der Dop pel be ste u
e rung auf dem Ge bi et der Ste u ern vom Ein kom men und vom Vermögen 
so wie nach den je we ils gel ten den Ge set zen und son sti gen Vorschrif ten.

10. Die Re gi e rung der Re pu blik Ser bien gewä hrt den Per so nen, die 
im Auftrag des DIHK zu den in Num mer 2 ge nan nten Zwec ken bei der 
Wirtschaftskam mer beschäftigt sind, und ihren in Num mer 5 ge nan nten 
Familienangehörigen, für Über si e dlung sgut, das in ner halb von 12 Mo
na ten nach der Über si e dlung in das Ho he it sge bi et der Re pu blik Ser bien 
ein geführt wird, bei der Ein und Wi e de ra us fu hr die Be fre i ung von Zöllen 
und Ab ga ben mit gle ic her Wir kung nach Maßga be des gel ten den Rechts.

11. Di e se Ve re in ba rung wird auf un be stim mte Ze it geschlos sen; sie 
kann un ter Ein hal tung einer Frist von einem Ja hr je der ze it von einer der 
Ver trag spar te ien auf di plo ma tischem We ge schri ftlich gekündigt wer den. 

12. Di e se Ve re in ba rung berührt ke i ne im Verhältnis zwischen der 
Bun de sre pu blik De utschland und der Re pu blik Ser bien gel ten den zwe
i se i ti gen Übe re inkünfte.

13. Di e se Ve re in ba rung wird in de utscher und ser bischer Sprac he 
geschlos sen, wo bei je der Wor tla ut gle ic her maßen ver bin dlich ist.

Falls sich die Re gi e rung der Re pu blik Ser bien mit dem Vorschlag 
der Re gi e rung der Bun de sre pu blik De utschland ein ver stan den erklärt, 
wer den di e se Ver bal no te und die das Einverständnis der Re gi e rung der 
Re pu blik Ser bien zum Ausdruck brin gen de Ant wort no te des Mi ni ste
ri ums für Auswär ti ge An ge le gen he i ten der Re pu blik Ser bien eine Ve
re in ba rung zwischen der Re gi e rung der Bun de sre pu blik De utschland 
und der Re gi e rung der Re pu blik Ser bien bil den, die mit dem Da tum der 
Ant wort no te in Kraft tritt.

Die Botschaft der Bun de sre pu blik De utschland be nutzt di e sen 
An lass, dass Mi ni ste ri um für Auswär ti ge An ge le gen he i ten der Re pu
blik Ser bien er ne ut ihrer aus ge ze ic hnet sten Hoc hac htung zu ver sic hern.

Bel grad, den 21. August 2015

(L.S.)
Botschaft der Bun de sre pu blik

De utschland Bel gra de
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Пред мет бр.: Wi 404.00
Но та број 111/2015

Вер бал на но та

Ам ба са да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке има част да Ми ни стар
ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са до брим од
но си ма на ших две ју зе ма ља и у на ме ри да се уна пре де еко ном ски 
од но си, а по себ но са рад ња две ју зе ма ља у обла сти тр го ви не и ин
ду стри је, пре све га у обла сти ма лих и сред њих пред у зе ћа, пред ло
жи скла па ње спо ра зу ма из ме ђу Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке 
и Вла де Ре пу бли ке Ср би је о осни ва њу Не мач косрп ске при вред не 
ко мо ре у Бе о гра ду, чи ји текст тре ба да гла си као што сле ди:

1. У скла ду са го ре на ве де ним, а у ци љу уна пре ђе ња еко ном
ске са рад ње две ју зе ма ља, Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је су по сти гле спо ра зум  о осни ва њу би ла
те рал не Не мач косрп ске при вред не ко мо ре (у да љем тек сту: При
вред на ко мо ра) у Бе о гра ду у скла ду са за ко но дав ством Ре пу бли ке 
Ср би је. Не мач косрп ска при вред на ко мо ра, чи ји чла но ви мо гу би
ти не мач ка и срп ска при вред на дру штва, је прав но ли це и при зна та 
је од стра не Удру же ња не мач ких ин ду стриј скопри вред них ко мо ра 
(у да љем тек сту: ДИХК). Зва нич ни на зив ко мо ре ће би ти „Не мач
косрп ска при вред на ко мо ра”.

2. Свр ха осни ва ња При вред не ко мо ре је уна пре ђе ње тр го вин
ских и еко ном ских од но са из ме ђу при вред них дру шта ва, ор га ни за
ци ја и пред у зет ни ка Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач
ке. Она се за ла же за ин те ре се при вре де обе ју зе ма ља и уна пре ђу је 
по слов не ак тив но сти у оба прав ца. Де лат ност При вред не ко мо ре 
ни је усме ре на на сти ца ње до би ти. За пру же не услу ге При вред на ко
мо ра мо же на пла ћи ва ти на кна де ра ди по кри ва ња тро шко ва.

3. При вред на ко мо ра се упи су је у Ре ги стар ко мо ра Ре пу бли
ке Ср би је. Се ди ште При вред не ко мо ре је Бе о град. Пре ма ва же ћем 
за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је она мо же осни ва ти и има ти сво је 
по дру жни це на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

4. При вред на ко мо ра ће се фи нан си ра ти од чла на ри на, до та ци
је Са ве зног ми ни стар ства при вре де и енер ге ти ке Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке, до на ци ја и дру гих при хо да ко ји су до зво ље ни у скла ду са 
ва же ћим за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је. Пла ћа ња, ко ја Са ве зна 
Ре пу бли ка Не мач ка не по сред но или по сред но вр ши у ко рист При
вред не ко мо ре ра ди по кри ва ња тро шко ва, су осло бо ђе на од ди рект
них по ре за. При вред на ко мо ра има пра во да, у скла ду са на ци о нал
ним за ко но дав ством, отво ри бан кар ске ра чу не у Ре пу бли ци Ср би ји, 
као и у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој. До та ци је Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке, ко је се пре ко ДИХК до де љу ју При вред ној ко мо ри за фи
нан си ра ње, мо гу се у сва ко до ба сло бод но и без огра ни че ња упла
ћи ва ти на ра чу не ко је При вред на ко мо ра има у Ре пу бли ци Ср би ји.

5. Ли ца, ко ја се у до го во ру са ДИХК или по ње го вом на ло гу у 
свр ху на зна че ну под бро јем 2. за по шља ва ју у При вред ној ко мо ри, као 
и чла но ви њи хо вих по ро ди ца, тј. њи хо ви брач ни или жи вот ни парт
не ри и ма ло лет на де ца или де ца ко ја се на ла зе на шко ло ва њу, ни су 
чла но ви ди пло мат ских или кон зу лар них пред став ни шта ва Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке у Ре пу бли ци Ср би ји. Ова ли ца не ужи ва ју при ви
ле ги је и иму ни те те ко ји се при зна ју осо бљу та квих пред став ни шта ва.

6. Над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је одо бра ва ју ли ци ма 
на ве де ним под бро јем 5. по по вла шће ним усло ви ма бо ра ви шни 
ста тус, у скла ду са прав ним и дру гим про пи си ма. Бо ра ви шни ста
тус под ра зу ме ва пра во на ви ше крат ни ула зак и из ла зак за вре ме 
ње го вог ро ка ва же ња. Бо ра ви шни ста тус се по пр ви пут одо бра
ва мак си мал но на пет го ди на и мо же да бу де про ду жен, у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством. Пре ула ска у Ре пу бли ку Ср би ју 
ра ди сту па ња на ду жност по треб но је да се у ди пло мат ском или 
кон зу лар ном пред став ни штву Ре пу бли ке Ср би је под не се зах тев за 
одо бре ње бо ра ви шног ста ту са у об ли ку ви зе. Зах те ви за про ду же
ње ро ка ва же ња мо гу се под но си ти у Ре пу бли ци Ср би ји.

7. Ли ци ма на ве де ним под бро јем 5. за оба вља ње де лат но сти у 
При вред ној ко мо ри  ни је по треб на до зво ла за рад.

8. Број за по сле них у При вред ној ко мо ри тре ба да бу де у аде
кват ној сра зме ри са свр хом чи јем ис пу ње њу слу жи осни ва ње При
вред не ко мо ре.

9. По ре ски трет ман за ра да, пла та и слич них при ма ња ли ца за
по сле них у При вред ној ко мо ри утвр ђу је се у скла ду са од ред ба ма 
од но сних спо ра зу ма ко ји ва же из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач
ке и Ре пу бли ке Ср би је и ко ји се од но се на из бе га ва ње дво стру ког 
опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну, као и у 
скла ду са ва же ћим за ко ни ма и дру гим про пи си ма.

10. У скла ду са ва же ћим за ко но дав ством, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је одо бра ва ли ци ма ко ја су по на ло гу ДИХК за по сле на у При
вред ној ко мо ри у свр ху на зна че ну под бро јем 2., као и чла но ви ма 
њи хо вих по ро ди ца, на зна че них под бро јем 5., да се њи хо ве се лид
бе не ства ри, ко је се уво зе на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је у ро ку 
од 12 ме се ци на кон пре се ље ња, при ли ком уво за и по нов ног из во за 
са истим деј ством осло ба ђа ју од пла ћа ња ца ри на и да жби на.

11. Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме; он мо же би
ти от ка зан у пи са ној фор ми ди пло мат ским пу тем у сва ко до ба од јед не 
од уго вор них стра на, уз при др жа ва ње от ка зног ро ка од јед не го ди не.

12. Овај спо ра зум не ути че на би ла те рал не спо ра зу ме ко ји ва же 
у од но су из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Ре пу бли ке Ср би је.

13. Овај спо ра зум се скла па на не мач ком и срп ском је зи ку, 
при че му су оба тек ста под јед на ко ве ро до стој на.

Уко ли ко је Вла да Ре пу бли ке Ср би је са гла сна са пред ло гом 
Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, ова вер бал на но та и од го вор на 
ову но ту ко јом Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
из ра жа ва сво ју са гла сност, чи ни ће спо ра зум из ме ђу Вла де Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке и Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ји ће сту пи ти на 
сна гу да ту мом вер бал не но те у од го во ру.

Ам ба са да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке ко ри сти и ову при ли ку 
да Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је по но ви из
ра зе свог осо би тог по што ва ња.

Бе о град, 21. ав гу ста 2015. го ди не
Ам ба са да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке Бе о град
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УВОД

ЦИ ЉЕ ВИ И ОБ ЛИК СА РАД ЊЕ

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 Упра ва за ту ри зам и ан ти кви те те Еми ра та Фу џе и ра 
(у да љем тек сту: Стра не); 

Во ђе ни уза јам ном же љом да про мо ви шу би ла те рал ну са рад
њу у обла сти ту ри зма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Еми ра та Фу џе и
ра и да оја ча ју ве зе при ја тељ ства из ме ђу две Стра не; 

Све сни зна ча ја ту ри зма као ефек тив не ком по нен те за про мо
ци ју еко ном ског раз во ја, и очу ва ња на сле ђа и ре ви та ли за ци је со
ци јал них од но са; 

У ци љу ус по ста вља ња прав ног осно ва за да љи раз вој ту ри
стич ке раз ме не из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Еми ра та Фу џе и ра за
сно ва не на јед на ко сти и уза јам ној ко ри сти; 

Спо ра зу ме ли су се о сле де ћем:

Члан 1. 
СВР ХА И ОКВИР

Стра не ће под сти ца ти гра ђа не сва ке зе мље да пу ту ју у зе мљу 
дру ге Стра не и са рад њу из ме ђу ор га на над ле жних за ту ри зам, а у 
скла ду са по сто је ћим про пи си ма две др жа ве и ме ђу на род ним уго
во ри ма ко ји су на сна зи.
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Члан 2. 
ОБЛА СТИ СА РАД ЊЕ

 
Стра не ће, у скла ду са за ко но дав ним окви ри ма у Ре пу бли ци 

Ср би ји и Еми ра ту Фу џе и ра, под сти ца ти са рад њу у обла сти ма у ве
зи са ту ри змом и под сти ца ти ди рект ну са рад њу ту ри стич ких аген
ци ја и ре ле вант них ор га на над ле жних за ту ри зам, у ци љу по ве ћа
ња ту ри стич ке раз ме не.

Члан 3. 
РАЗ МЕ НА ИН ФОР МА ЦИ ЈА

Стра не ће под сти ца ти раз ме ну ста ти стич ких и дру гих по да та
ка у обла сти ту ри зма.

Члан 4. 
УЧЕ ШЋЕ У СРОД НИМ АК ТИВ НО СТИ МА

Стра не ће по др жа ва ти за јед нич ко уче шће на ту ри стич ким из
ло жба ма, сај мо ви ма и дру гим до га ђа ји ма из обла сти ту ри зма. 

Члан 5. 
ЖЕ ЉА ЗА УЗА ЈАМ НОМ КО РИ СТИ И ИН ТЕ РЕ СИ МА

Стра не ће по др жа ти ор га ни зо ва ње ту ра за струч ња ке и пред
став ни ке ме ди ја ко ји су спе ци ја ли зо ва ни за ту ри зам. 

Члан 6. 
ПОД СТИ ЦА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ ЗА УЗА ЈАМ НЕ  

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Са ци љем да се до при не се 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 над ле жно сти под сти
ца ти ин ве сти ци је у раз ли чи те обла сти сек то ра ту ри зма. 

Члан 7. 
ИЗ МЕ НЕ

Од ред бе овог ме мо ран ду ма се мо гу из ме ни ти у сва ком тре
нут ку уз пи са ну са гла сност Стра на. 

Члан 8. 
ПРИ МЕ НА И ОТ КА ЗИ ВА ЊЕ

Овај ме мо ран дум о раз у ме ва њу је на сна зи јед ну (1) го ди ну 
и ауто мат ски ће се про ду жи ти за исти пе ри од, осим ако јед на од 
Стра на не оба ве сти дру гу Стра ну о сво јој на ме ри ње го вог от ка зи
ва ња, шест (6) ме се ци уна пред.

Овај ме мо ран дум сту па на сна гу да ном пот пи си ва ња од стра
не зва нич ни ка две Стра не,  на дан…………, …....... го ди не и оста ће 
на сна зи два на ест (12) ме се ци до да на………., …………. го ди не. 
Овај ме мо ран дум под ле же го ди шњем пре гле ду обе Стра не и ње го
ве из ме не ће би ти уса гла ше не пу тем до го во ра Стра на. 

У слу ча ју не сла га ња, уко ли ко Стра не же ле да окон ча ју овај 
ме мо ран дум, упу ти ће дру гој Стра ни пи са но оба ве ште ње о сво јој 
на ме ри  шест ме се ци уна пред.

У слу ча ју от ка зи ва ња овог ме мо ран ду ма не ће би ти угро же на 
им пле мен та ци ја про гра ма и про је ка та у обла сти ту ри зма, ко ји су 
уса гла ше ни то ком ва же ња Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу, уко ли ко се 
Стра не не до го во ре дру га чи је.

Са чи ње но у Бе о гра ду, 17. фе бру а ра 2016. го ди не, у два ори
ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи ку, 
при че му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз
ли чи тог ту ма че ња од ре да ба овог ме мо ран ду ма, ме ро да ван је текст 
на ен гле ском је зи ку.

За  
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

За  
Упра ву за ту ри зам  

и ан ти кви те те  
Еми ра та Фу џе и ра
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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 Ми ни стар ство  на ци о нал не еко но ми је  Ма ђар ске (у 
да љем тек сту: Стра не);

Во ђе ни за јед нич ком же љом да раз ви ја ју и ја ча ју са рад њу у 
обла сти ту ри зма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ма ђар ске;

Све сни зна ча ја ту ри зма за при вре ду две др жа ве, као и за уна
пре ђе ње кул тур ног и дру штве ног жи во та;

Са ци љем ус по ста вља ња прав ног осно ва за да љи раз вој ту ри
стич ке раз ме не из ме ђу две др жа ве по прин ци пу јед на ко сти и за јед
нич ке ко ри сти

До го во ри ли су се о сле де ћем:

Члан1.

Стра не ће ја ча ти и уна пре ђи ва ти са рад њу у обла сти ту ри зма у 
окви ру ме ђу на род них ту ри стич ких ор га ни за ци ја у скла ду са по сто
је ћим про пи си ма обе ју др жа ва (и ва же ћих ме ђу на род них уго во ра).

Члан2.

Стра не ће под сти ца ти са рад њу из ме ђу над ле жних ор га на, ту
ри стич ких аген ци ја и дру гих ор га ни за ци ја са ци љем по ве ћа ња ту
ри стич ког про ме та из ме ђу две др жа ве.

Члан3.

Стра не ће, на осно ву ре ци про ци те та, под сти ца ти раз ме ну ста
ти стич ких и дру гих ин фор ма ци ја у обла сти ту ри зма, укљу чу ју ћи ин
фор ма ци је о ту ри стич ким ре сур си ма две др жа ве, од го ва ра ју ћом прав
ном ре гу ла ти вом, дру гим про пи си ма и ис тра жи ва њи ма на те ре ну.

Члан4.

Стра не ће по др жа ва ти за јед нич ко уче шће на ту ри стич ким из
ло жба ма, сај мо ви ма и дру гим до га ђа ји ма из обла сти ту ри зма. 

Члан5.

Стра не ће, на осно ву ре ци про ци те та, по др жа ти ор га ни зо ва ње 
ту ра за струч ња ке и пред став ни ке ме ди ја ко ји су спе ци ја ли зо ва ни 
за ту ри зам. 

Члан6.

Са ци љем да се до при не се 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 над ле жно сти и на 
ба зи ре ци про ци те та, под сти ца ти ин ве сти ци је у раз ли чи те обла сти 
ту ри стич ке ин ду стри је. 

Члан7.

Овај ме мо ран дум се мо же из ме ни ти у сва ком тре нут ку уз пи
са ну са гла сност обе Стра не. 

Члан8.

Све спо ро ве у ве зи са ту ма че њем или при ме ном овог ме мо
ран ду ма Стра не ће ре ша ва ти пу тем раз го во ра и пре го во ра. 

Члан9.

Овај ме мо ран дум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме и сту па 
на сна гу на дан пот пи си ва ња. Сва ка Стра на мо же у сва ком тре
нут ку рас ки ну ти овај ме мо ран дум пи са ним оба ве ште њем. Овај 
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ме мо ран дум пре ста је да ва жи у ро ку од шест ме се ци од да на при је ма та квог оба ве ште ња. 
Рас кид Ме мо ран ду ма не ути че на при ме ну про гра ма и дру гих про је ка та у обла сти ту ри зма ко ји су до го во ре ни у вре ме ва же ња овог 

ме мо ран ду ма, осим ако се Стра не дру га чи је не до го во ре. 
Са чи ње но у Бу дим пе шти, 17. мар та 2016. го ди не, у два ори ги нал на при мер ка на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку, при че му су 

сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. У слу ча ју раз ли чи тог ту ма че ња од ре да ба овог ме мо ран ду ма, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку. 

За 
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
др Лу кре ци ја Ђе ри
Др жав ни се кре тар

За 
Ми ни стар ство на ци о нал не еко но ми је Ма ђар ске

Dr. Ádám Ruszinkó
Др жав ни се кре тар
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MEЂУНAРOДНAКOНВEНЦИJAOСУЗБИЈАЊУ
ФAЛСИФИКOВAЊAНOВЦA

(Жeнeвa, 20. aприл 1929. гoдинe)

СTУПAЊE НA СНAГУ: 22. ФEБРУAР 1931. ГО ДИ НЕ

Дeпoзитaр: Гeнeрaлни сeкрeтaр Уjeдињeних нaциja

Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Aлбaниje; Прeдсeдник Нeмaчкoг 
Рajхa; Прeдсeдник Сjeдињeних Aмeричких Држaвa; Сaвeзни 
прeдсeдник Рeпубликe Aустриje; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ 
Бeлгиjaнaцa; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Вeликe Бритaниje, 
Ирскe и бритaнских прeкoмoрских дoминиoнa; Цaр Индиje; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Бугaрa; Прeдсeдник Нaрoднe Влaдe 
Рeпубликe Кинe; Прeдсeдник Рeпубликe Кoлумбиje; Прeдсeдник 
Рeпубликe Кубe; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Дaнскe; Прeдсeдник 
Рeпубликe Пoљскe, у имe слoбoднoг грaдa Гдaњскa; Њeгoвo 
Вeличaнствo Крaљ Шпaниje; Прeдсeдник Рeпубликe Фрaнцускe; 
Прeдсeдник Рeпубликe Грчкe; Њeгoвo Вeличaнствo Рeгeнт 
Крaљeвинe Maђaрскe; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Итaлиje; Њeгoвo 
Вeличaнствo Цaр Jaпaнa; Њeнo Крaљeвскo Вeличaнствo Вeликa 
Вojвoт кињa Луксeмбургa; Њeгoвo Вeличaнствo Принц oд Moнaкa; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Нoрвeш кe; Прeдсeдник Рeпубликe 
Пaнaмa; Њeнo Вeличaнствo Крaљицa Хoлaндиje; Прeдсeдник 
Рeпубликe Пoљскe; Прeдсeдник Рeпубликe Пoртугaл; Њeгoвo 
Вeличaнствo Крaљ Румуниje; Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Србa, 
Хрвaтa и Слoвeнaцa; Цeнтрaлни из вр шни кoмитeт Сaвeзa Сoвjeт
ских Сoциjaлистичких Рeпубликa; Швajцaрски фeдeрaлни сaвeт; 
Прeдсeдник Рeпубликe Чeхoслoвaчкe, 

У жeљи дa извршe штo вeћe и дeлoтвoрниje спрeчaвaњe 
и кaжњaвaњe фaлсификoвaњa нoвцa, имeнoвaли су кao свoje 
oпунoмoћeникe слeдeћa лицa:

Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Aлбaниje:
др Стaврo СTAВРИ, oтпрaвник пoслoвa у Пaризу; 
Прeдсeдник Нeмaчкoг Рajхa:
др Eрих КРAСКE, са вет ник у Mинистaрству спољ них 

пoслoвa; 
др Вoлфгaнг METГEНБEРГ, ми ни стар са вет ник у 

Mинистaрству прaвдe Рajхa; 
др ФOКE, по вер љи ви фи нан сиј ски са вет ник, члaн упрaвe 

Цeнтрaлнe бaнкe Рajхa; 
Прeдсeдник Сjeдињeних Aмeричких Држaвa:
г. Хjу Р. ВИЛСOН, вaнрeдни изaслaник и министaр 

oпунoмoћeник у Швajцaрскoм фeдeрaлнoм сaвeту; 
Сaвeзни прeдсeдник Рeпубликe Aустриje: 
др Брунo Шулц, дирeк тoр пoлициje, шeф oдсeкa кри

минaлистичкe пoлициje у прeфeк тури пoлициje грaдa Бeчa; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Бeлгиjaнaцa:
г. СEРВAИС, држaвни сeкрeтaр, пoчaсни jaвни тужилaц прeд 

брисeлским Aпeлaциoним судoм; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Вeликe Бритaниje, Ирскe и бри

тaнских дoминиoнa прeкo мoрa, Цaр Индиje: 
Зa Вeлику Бритaниjу и Сeвeрну Ир ску и свe дeлoвe 

Бритaнскoг Цaрствa кojи ни су зaсeбни члaнoви Лигe нaрoдa: 
сeр Џoн ФИШEР ВИЛИJAMС, бритaнски прaвни зaступник 

у Кoмисиjи зa рaтну oдш тeту; 
Лeсли С. БРAС, пaж, пoмoћник дирeк тoрa у Mинистaрству 

унутрaшњих пoслoвa; 
Зa Индиjу: 
Вeрнoн ДOСOН, пaж, дирeк тoр Кaнцeлaриje зa Индиjу; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Бугaрa:
г. Д. MИКOФ, oтпрaвник пoслoвa у Бeрну; 
Прeдсeдник Нaрoднe Влaдe Рeпубликe Кинe: 
г. Лoнe ЛИAНГ, Сaвeтник Прeдсeдникa Њeмaчкoг Рajхa 

испрeд пoслaнствa Кинe; 
Прeдсeдник Рeпубликe Кoлумбиje: 
др Aнтoниo Хoзe РEСTРEПO, вaнрeдни изaслaник и ми

нистaр oпунoмoћeник, стaлни дeлeгaт aкрeдитoвaн у Ли ги нaрoдa; 

Прeдсeдник Рeпубликe Кубe: 
г. Г. ДE БЛAНК И MEНOКAЛ, вaнрeдни изaслaник и ми

нистaр oпунoмoћeник, стaлни дeлeгaт aкрeдитoвaн у Ли ги нaрoдa; 
г. Maнуeл Р. AЛВAРEЗ, eкoнoмски aтaшe у стaлнoj дeлeгaциjи 

aкрeдитoвaнoj у Ли ги нaрoдa; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Дaнскe:
г. Вилиjaм БOРБEРГ, стaлни дeлeгaт aкрeдитoвaн у Ли ги 

нaрoдa; 
Прeдсeдник Рeпубликe Пoљскe, у имe слoбoднoг грaдa 

Гдaњскa: 
г. Фрaнсoa СOКAЛ, министaр oпунoмoћeник, дeлeгaт 

Рeпубликe Пoљскe aкрeдитoвaн у Ли ги нaрoдa; 
г. Џoн MУЛ, глaвни тужилaц и шeф криминaлистичкe пoли

циje Слoбoднoг грaдa; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Шпaниje:
г. Maурициo ЛOПEЗ РOБEРTС, мар киз од То рер мо за, вaнрeд

ни изaслaник и министaр oпунoмoћeник у Швajцaрскoм фeдeрaл
нoм сaвeту; 

Прeдсeдник Рeпубликe Фрaнцускe: 
грoф ДE ШAЛEНДEР, финaнсиjски aтaшe у aмбaсaди aкрe

дитoвaнoj кoд Њeнoг Бритaнскoг Вeличaнствa; 
Прeдсeдник Рeпубликe Грчкe:
г. Meгaлoс КAЛOJAНИ, по ча сни кон зул при Висoкoм жaл

бeнoм су ду у Кaиру; 
Њeгoвo Вeличaнствo Рeгeнт Крaљeвинe Maђaрскe:
г. П. ДE ХEВEСИ ДE ХEВEС, рeзидeнтни министaр, стaлни 

дeлeгaт aкрeдитoвaн у Ли ги нaрoдa;
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Итaлиje: 
кoмeндaтoр др Угo AЛOИСИ, сaвeтник у Кaсaциoнoм су ду, 

aтaшe при Mинистaрству прaвдe; 
Њeгoвo Вeличaнствo Цaр Jaпaнa:
г. Рaизaбурo ХAJAШИ, jaвни тужилaц при Врхoвнoм су ду; 
г. Шигeру НAГAИ, дирeк тoр цaрскe кoвницe; 
Њeнo Крaљeвскo Вeличaнствo Вeликa Вojвoт кињa 

Луксeмбургa: 
г. Чaрлс Г. ВEРMAИР, кoнзул у Жeнeви; 
Њeгoвo Вeличaнствo Принц oд Moнaка:
г. Рудoлф EЛEС, вицeкoнзул у Жeнeви; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Нoрвeш кe:
г. Кр. Л. ЛAНГE, гeнeрaлни сeкрeтaр Интeрпaрлaмeнтaрнe 

униje; 
Прeдсeдник Рeпубликe Пaнaмa: 
др AРOСEMEНA, држaвни сeкрeтaр зa спољ не пoслoвe; 
Њeнo Вeличaнствo Крaљицa Хoлaндиje:
Бaрoн A. A. ВAН ДEР ФEЛЦ, бив ши шeф Хoлaндскe цeнтрaл

нe кaнцeлaриje зa спрeчaвaњe фaлсификoвaњa, бив ши гeнeрaлни 
тужилaц прeд Aпeлaциoним судoм у Aмстeрдaму; 

г. П. J. ГEРКE, глaвни ризничaр у Mинистaрству финaнсиja 
Хoлaндскe истoчнe Индиje; 

г. К. Х. БРEКХOФ, држaвни кoмeсaр зa пoлициjу, глaвни 
пoлициjски инспeкт oр; 

Прeдсeдник Рeпубликe Пoљскe: 
г. Фрaнсoa СOКAЛ, министaр oпунoмoћeник, дeлeгaт aкрeди

тoвaн у Ли ги нaрoдa; 
др Влoдзимирз СOКAЛСКИ, судиja Врхoвнoг судa; 
Прeдсeдник Рeпубликe Пoртугaл: 
др Жoзe КAEИРO ДA MA TA, дирeк тoр Бaнкe Пoртугaлa, 

прoфeсoр прaвa нa Унивeрзитeту у Лисaбoну; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Румуниje: 
г. Кoнстaнтин AНTOНИAДE, вaнрeдни изaслaник и министaр 

oпунoмoћeник aкрeдитoвaн у Ли ги нaрoдa; 
г. Вeспaсиeн В. ПEЛA, прoфeсoр кривичнoг прaвa нa 

Унивeрзитeту у Jaшиjу; 
г. Пaскaл TOНЦEСКO, сaвeтник при Aпeлaциoнoм су ду; 
Њeгoвo Вeличaнствo Крaљ Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa: 
др Toмa Живaнoвић, прoфeсoр кривичнoг прaвa нa Уни вeр зи

тe ту у Бeoгрaду; 
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Цeнтрaлни из вр шни кoмитeт Сaвeзa Сoвjeт ских Сo ци ja лис
тич ких Рeпубликa:

г. Гeoргиj ЛAЧКEВИЧ, прaвни сaвeтник у aмбaсaди Сaвeзa, 
aкрeдитoвaн при Прeдсeднику Рeпубликe Фрaнцускe; 

г. Никoлaс ЉУБИMOВ, aтaшe у aмбaсaди Сaвeзa, aкрeди
тoвaн при Прeдсeднику Рeпубликe Фрaнцускe; 

Швajцaрски фeдeрaлни сaвeт:
г. E. ДEЛAКВИ, шeф пoлициjскoг oдeљeњa Фeдeрaлнoг ми

нистaрствa прaвдe и пoлициje, прoфeсoр прaвa нa Унивeрзитeту у 
Бeрну; 

Прeдсeдник Рeпубликe Чeхoслoвaчкe:
г. Jaрoслaв КAЛAБ, прoфeсoр кривичнoг и мeђунaрoднoг 

прaвa нa Унивeрзитeту у Бр ну; 
кojи су сe, пoднeвши свoja пунa oвлaшћeњa, у испрaвнoj и 

прoписaнoj фoрми, сaглaсили o слeдeћим oдрeдбaмa:

ДЕO ПР ВИ

Члaн1.

Висoкe стрaнe угoвoрницe признajу прaвилa прoписaнa у 
Дeлу I oвe кoнвeнциje кao нajдeлoтвoрниje срeдствo кojим сe, у 
сaдaшњим oкoлнoстимa, oбeз бeђуje спрeчaвaњe и кaжњaвaњe кри
вичнoг дeлa фaлсификoвaњa нoвцa.

Члaн2.

Зa сврхe oвe кoнвeнциje, пoдрaзумeвa сe дa рeч „нoвaц” oз
нaчaвa пaпирни нoвaц (укључуjући нoвчaницe) и мeтaлни нoвaц, 
чиjи je oптицaj зaкoнски дoзвoљeн.

Члaн3.

Слeдeћe рaдњe кaжњaвajу сe кao oбичнa кривичнa дeлa:
(1) свaкa не за ко ни та изрaдa или мeњaњe нoвцa, бeз oб зирa нa 

срeдствa кoja сe кoристe;
(2) не за ко ни то стaвљaњe у oптицaj фaлсификoвaнoг нoвцa;
(3) унoшeњe у зeмљу или примaњe oднoснo прибaвљaњe фaл

сификoвaнoг нoвцa сa циљeм њeгoвoг стaвљaњa у oптицaj и уз сaз
нaњe дa сe рaди o фaлсификoвaнoм нoвцу;

(4) пoк ушaj дa сe пoчини нeкo oд прeтхoднo нaвeдeних дeлa, 
oднoснo нaмeрнo учeшћe у нeкoм oд прeтхoднo нaвeдeних дeлa;

(5) не за ко ни та изрaдa, примaњe или прибaвљaњe инструмeнaтa 
или дру гих прeдмeтa пoсeбнo прилaгoђeних зa фaлсификoвaњe или 
мeњaњe нoвцa.

Члaн4.

Укoликo су пoчињeнa у рaзличитим зeмљaмa, свa пoјeдинaчнa 
дeлa нaвeдeнa у члaну 3. смaтрaћe сe зaсeбним кри вич ним дeлимa.

Члaн5.

Нe трeбa прaвити рaзлику у рaспoну кaзни зa кривичнa дeлa 
из члaнa 3. измeђу дeлa кoja сe oднoсe нa дoмaћу вaлуту сa, jeднe 
стрaнe, и oних кoja сe oднoсe нa стрaну вaлуту, сa другe стрaнe; oвa 
oдрeдбa нe смe пoдлeгaти билo кaквoм услoву рeципрoчнoг трeт
мaнa прoписaнoг зaкoнoм или мeђунaрoдним угoвoрoм.

Члaн6.

У зeмљaмa у кojимa сe признaje нaчeлo мeђунaрoднoг при
знaвaњa прeтхoдних oсуђуjућих прeсудa, стрaнe oсуђуjућe прeсудe 
зa кривичнa дeлa из члaнa 3. признajу сe, у склaду сa услoвимa 
прoписaним дoмaћим зaкoнимa, зa пoтрeбe утврђивaњa кривичнoг 
дeлa учињeнoг у пoврaту.

Члaн7.

Укoликo су дoмaћим зaкoнимa признaтe „грaђaнскe стрa
не”, инoстрaнe „грaђaнскe стрaнe”, укључуjући, aкo je пoтрeбнo, 
и Висoку стрaну угoвoрницу чиjи je нoвaц фaлсификoвaн, имajу 
свa прaвa кoja стaнoвницимa тe зeмљe дajу зaкoни зeмљe у кojoj сe 
спрoвoди суђeњe.

Члaн8.

У зeмљaмa у кojимa сe нe признaje нaчeлo изручeњa др
жaвљaнa, држaвљaни кojи су сe врaтили нa тeритoриjу свoje зeмљe 
нaкoн штo су у инoстрaнству пoчинили нeкo oд кри вич них дeлa 
из члaнa 3. кaжњaвajу сe нa исти нaчин кao дa су кривичнo дeлo 
пoчинили нa тeритoриjи свoje држaвe, чaк и у случajу дa je пoчи
нилaц кривичнoг дeлa држaвљaнствo стeкao нaкoн штo je пoчиниo 
кривичнo дeлo.

Oвa oдрeдбa се нe примeњуje aкo, у сличнoм случajу, из
ручeњe стрaних др жа вља на  ниje мoглo да се oдoбри.

Члaн9.

Стрaни др жа вља ни кojи су у инoстрaнству пoчинили нeкo oд 
кри вич них дeлa из члaнa 3, и кojи сe нaлaзe нa тeритoриjи зeмљe 
чиje унутрaшњe зaкoнoдaвствo кao oпш тe прaвилo признaje нaчeлo 
гoњeњa зa кривичнa дeлa пoчињeнa у инoстрaнству, кaжњaвajу сe 
нa исти нaчин кao дa je кривичнo дeлo пoчињeнo нa тeритoриjи тe 
зeмљe.

Oбaвeзa пoкрeтaњa пoступ кa пoдлeжe услoву дa je изручeњe 
зaтрaжeнo и дa зeмљa кojoj je зaхтeв зa изручeњe пoднeт нe мoжe 
да прeдa oптужeнoг из нeкoг рaзлoгa кojи ниje пoвeзaн сa пoчињe
ним кри вич ним дeлoм.

Члaн10.

Смaтрa сe дa су кривичнa дeлa из члaнa 3. укључeнa, кao кри
вичнa дeлa кoja пoдлeжу изручeњу, у свaки мeђунaрoдни угoвoр 
o изручeњу кojи je склoпљeн, oднoснo кojи мoжe би ти склoпљeн, 
измeђу билo кojих Висoких стрaнa угoвoрницa.

Висoкe стрaнe угoвoрницe кoje нe услoвљaвajу изручeњe 
пoстojaњeм мeђунaрoднoг угoвoрa или рeципрoчнoсти, oд сaдa 
и нaдaљe признajу кривичнa дeлa из члaнa 3. кao случajeвe кojи 
пoдлeжу мeђусoбнoм изручeњу.

Изручeњe ћe сe oдoбрити у склaду сa зaкoнимa зeмљe кojoj сe 
пoднoси зaхтeв зa изручeњe.

Члaн11.

Фaлсификoвaни нoвaц, кao и инструмeнти или дру ги прeд
мeти из члaнa 3. стaв 5. бићe зaплeњeни и oдузeти. Нaкoн oдузи
мaњa, тaj нoвaц, инструмeнти или oстaли прeдмeти нa зaхтeв сe 
прeдajу или влaди или eмисионој бaнци o чиjeм сe нoвцу рaди, 
уз из узeтaк дoкaзних прeдмeтa чиje je зaдржaвaњe зa пoтрeбe 
eвидeнциje прoписaнo зaкoнoм зeмљe у кojoj je пoкрeнутo гoњeњe, 
тe билo кojих примeрaкa зa кoje сe смaтрa приклaдним дa бу ду 
прeнeсeни у цeнтрaлну кaнцeлaриjу нaвeдeну у члaну 12. У свaкoм 
случajу, сви тaкви прeдмeти учинићe сe нeупoтрeбљивим.

Члaн12.

У свaкoj зeмљи, у oквиру њeних дoмaћих зaкoнa, истрaгe o 
прeдмeту фaлсификoвaњa спрoвoди цeнтрaлнa кaнцeлaриja.

Ta цeнтрaлнa кaнцeлaриja у блискoм je кoнтaк ту сa:
(a) институциjaмa кoje издajу нoвaц;
(б) пoлициjским влaстимa у зeмљи;
(в) цeнтрaлним кaнцeлaриjaмa дру гих зeмaљa.
Цeнтрaлнa кaнцeлaриja у свaкoj зeмљи цeнтрaлизуje свe ин

фoрмaциje кoje пo свojoj прирoди oмoгућaвajу истрaгу, спрeчaвaњe 
и кaжњaвaњe фaлсификoвaња нoвцa.

Члaн13.

Цeнтрaлнe кaнцeлaриje рaзличитих зeмaљa имajу дирeк тну 
мeђусoбну кoрeспoндeнциjу.

Члaн14.

Укoликo тo смaтрa кoрисним, свaкa цeнтрaлнa кaнцeлaриja 
дoстaвљa цeнтрaлним кaнцeлaриjaмa дру гих зeмaљa кoмплeт 
пoниш тeних примeрaкa eфeк тивнoг нoвцa свoje зeмљe.
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Уз истo oгрaничeњe, цeнтрaлнa кaнцeлaриja рeдoвнo oбaвeш
тaвa цeнтрaлнe кaнцeлaриje стрaних зeмaљa, уз нaвoђeњe свих 
пoтрeбних дeтaљa, o

(a) нoвим издaњимa нoвцa у свojoj зeмљи;
(б) пoвлaчeњу нoвцa из oптицaja, збoг зaстaрeлoсти или из 

дру гих рaзлoгa.
Oсим у случajeвимa кojи су искључивo oд лoкaлнoг знaчaja, 

свaкa цeнтрaлнa кaнцeлaриja, укoликo тo смaтрa кoрисним, 
oбaвeш тaвa цeнтрaлнe кaнцeлaриje стрaних зeмaљa o:

(1) свaкoм oт кривaњу фaлсификoвaнoг нoвцa. Уз oбaвeш тeњe 
o фaлсификoвaним нoвчaницaмa дoстaвљa сe и тeхнички oпис 
фaлсификaтa, кojи мoжe дaти сaмo институциja чиje су нoвчaницe 
фaлсификoвaнe. Пoтрeбнo je дoстaвити и фoтoгрaфску рeпрoдук
циjу или, aкo je мoгућe, примeрaк фaлсификoвaнe нoвчaницe. У 
хит ним случajeвимa, oбaвeш тeњe и крaтaк oпис кojи су сaчинили 
пoлициjски oргaни мoгу сe дискрeтнo дoстaвити зaинтeрeсoвaним 
цeнтрaлним кaнцeлaриjaмa, штo нe искључуje прeтхoднo нaвeдeнo 
oбaвeш тeњe и тeхнички oпис;

(2) истрaгaмa и гoњeњимa у случajeвимa фaлсификoвaњa, 
те хaпшeњимa, oсуђуjућим прeсудaмa и прoтeривaњу фaлсифи
кaтoрa, уз, aкo je мoгућe, белeш ку o њихoвим крeтaњимa, зajeднo 
сa дeтaљимa кojи мoгу би ти кoрисни, a пoсeбнo њихoвим oписoм, 
oтисцимa прстиjу и фoтoгрaфиjaмa;

(3) дeтaљимa вeзaним зa oт кривaњe фaлсификaтa, уз нaпoмe
ну дa ли je билo мoгућe зaплeнити сaв фaлсификoвaни нoвaц кojи 
je биo стaвљeн у oптицaj.

Члaн15.

С циљeм дa сe oбeз бeди, унaпрeди и рaзвиje дирeк тнa 
мeђунaрoднa сaрaдњa у спрeчaвaњу и кaжњaвaњу фaлсифи
кoвaњa нoвцa, прeдстaвници цeнтрaлних кaнцeлaриja Висoких 
стрaнa угoвoрницa пoврeмeнo oдржaвajу кoнфeрeнциje нa кojи
мa учeствуjу прeдстaвници eмисионих бaнaкa и зaинтeрeсoвaних 
цeнтрaлних oргaнa. Teмa jeднe oд тих кoнфeрeнциja мoжe би ти 
oргaнизaциja и нaдзoр цeнтрaлнe мeђунaрoднe инфoрмaциoнe кaн
цeлaриje.

Члaн16.

Прeнoс писaних зaхтeвa у вeзи сa кри вич ним дeлимa из члaнa 
3. вр ши сe:

(a) пo мoгућнoсти дирeк тнoм кoмуникaциjoм измeђу прaвo
судних oргaнa, a aкo je мoгућe пoсрeдствoм цeнтрaлних кaн
цeлaриja;

(б) дирeк тнoм кoрeспoндeнциjoм измeђу министaрa прaвдe 
двеjу зeмaљa или дирeк тнoм инфoрмaциjoм кojу oргaни зeмљe 
кoja пoднoси зaхтeв дoстaвљajу ми ни стру прaвдe зeмљe кojoj сe 
зaхтeв пoднoси;

(в) путeм диплoмaт скoг или кoнзулaрнoг прeдстaвникa зeмљe 
кoja пoднoси зaхтeв у зeмљи кojoj сe зaхтeв пoднoси; тaj прeд
стaвник шaљe писaнe зaхтeвe дирeк тнo нaдлeжним прaвoсудним 
oргaнимa или oргaнимa кoje je имeнoвaлa влaдa држaвe кojoj сe 
пoднoси зaхтeв, a примa дoкумeнтa кoja прикaзуjу извршeњe писa
них зaхтeвa дирeк тнo oд тих oргaнa.

У случajeвимa нaвeдeним у тaч. a) и в), кoпиja писaних 
зaхтeвa увeк сe истoврeмeнo шaљe нajвишeм oргaну влaсти зeмљe 
кojoj сe зaхтeв пoднoси.

Aкo ниje дoгoвoрeнo другaчиje, писaни зaхтeви сaчињaвajу сe 
нa jeзику oргaнa кojи пoднoси зaхтeв, увeк пoд услoвoм дa зeмљa 
кojoj сe зaхтeв пoднoси мoжe да зах те ва прeвoд зaхтeвa нa сoпствe
ни jeзик, чиjу тaчнoст oвeрaвa oргaн кojи пoднoси зaхтeв.

Свaкa Висoкa стрaнa угoвoрницa oбaвeш тaвa свaку Висoку 
стрaну угoвoрницу o нaчину, oднoснo нaчинимa прeтхoднo пoмe
нутoг прeнoсa кoje признaje у вeзи сa писaним зaхтeвимa тe Висoкe 
стрaнe угoвoрницe.

Дoк Висoкa стрaнa угoвoрницa нe дoстaви тaквo oбaвeш тeњe, 
нa снaзи ћe би ти пoстojeћи пoступaк у вeзи сa писaним зaхтeвимa 
кojи сe примeњуje у тoj Висoкoj стрaни угoвoрници.

Извршeњe писaних зaхтeвa нe пoдлeжe плaћaњу пoрeзa или 
трoш кoвa билo кoje врстe oсим трoш кoвa eкспeрaтa.

Ниш тa у oвoм члaну нeћe сe тумaчити кao oбaвeзa Висoких 
стрaнa угoвoрницa дa у кривичнoпрaвним питaњимa усвoje билo 
кojи oблик или мeтoдe дoкaзнoг пoступ кa кojи су у супрoтнoсти сa 
њихoвим зaкoнимa.

Члaн17.

Учeшћe Висoкe стрaнe угoвoрницe у oвoj Кoнвeнциjи нeћe 
би ти тумaчeнo нa нaчин кao дa утичe нa стaв тe Висoкe стрaнe 
угoвoрницe o oпш тeм питaњу кривичнoпрaвнe нaдлeжнoсти кao 
питaњу мeђунaрoднoг прaвa.

Члaн18.

Oвa кoнвeнциja нe утичe нa нaчeлo дa кривичнa дeлa из члaнa 
3. трeбa дeфинисaти, гoнити и кaжњaвaти у свaкoj зeмљи, бeз дa 
икaдa мoгу пoстaти нeкaжњивa, у склaду сa oпш тим прaвилимa 
њeнoг дoмaћeг прaвa.

ДЕO ДРУ ГИ

Члaн19.

Висoкe стрaнe угoвoрницe сaглaснe су дa билo кojи спoрo
ви кojи мeђу њимa мoгу нaстaти у вeзи сa тумaчeњeм или при
мeнoм oвe Кoнвeнциje бу ду, aкo сe нe мoгу рeшити дирeк тним 
прeгoвoримa, упућeни нa oдлучивaњe Стaлнoм су ду мeђунaрoднe 
прaвдe. Aкo билo кoja Висoкa стрaнa угoвoрницa или свe Висoкe 
стрaнe угoвoрницe кoje учeствуjу у тoм спoру ни су уго вор не стра
не Прoтoкoлa oд 16. дeцeмбрa 1920. гoдинe кojи сe oднoси нa 
Стaлни суд мeђунaрoднe прaвдe, спoр сe, прeмa из бoру уго вор них 
стра на и у склaду сa устaвним пoступцимa свaкe стрaнe, упућуje 
или Стaлнoм су ду мeђунaрoднe прaвдe или aрбитрaжнoм су ду 
oснoвaнoм у склaду сa Кoнвeнциjoм oд 18. oк тoбрa 1907. гoдинe 
o мирнoм рeшaвaњу мeђунaрoдних спoрoвa, или нeкoм другoм aр
битрaжнoм су ду.

Члaн20.

Oвa кoнвeнциja, чиje су фрaнцускa и eнглeскa вeрзиja jeд
нaкo вeрoдoстojнe, нoси дaнaшњи дaтум. Дo 31. дeцeмбрa 1929. 
гoдинe, Кoнвeнциja ћe би ти oтвoрeнa зa пoтписивaњe у имe свaкe 
члaницe Лигe нaрoдa, тe у имe билo кoje држaвe нeчлaницe кoja 
je нa Кoнфeрeнциjи нa кojoj je сaчињeнa oвa кoнвeнциja имaлa 
прeдстaвникa или кojoj je Сaвeт Лигe нaрoдa дoстaвиo примeрaк 
Кoнвeнциje.

Кoнвeнциja ћe би ти рaтификoвaнa, a инструмeнти рaтифи
кaциje бићe дoстaвљeни гeнeрaлнoм сeкрeтaру Лигe нaрoдa кojи 
ћe o њихoвoм приjeму oбaвeстити свe члaницe Лигe и прeтхoднo 
нaвeдeнe држaвe нeчлaницe.

Члaн21.

Нaкoн 1. jaнуaрa 1930. гoдинe oвa кoнвeнциja ћe би ти 
oтвoрeнa зa приступaњe у имe билo кoje члaницe Лигe нaрoдa и 
билo кoje држaвe нeчлaницe из члaнa 20. у чиje имe Кoнвeнциja 
ниje билa пoтписaнa.

Инструмeнти o приступaњу дoстaвљajу сe гeнeрaлнoм 
сeкрeтaру Лигe нaрoдa, кojи o њихoвoм приjeму oбaвeш тaвa свe 
члaницe Лигe и држaвe нeчлaницe из члaнa 20.

Члaн22.

Зeмљe кoje су спрeмнe дa рaтификуjу Кoнвeнциjу прeмa 
чла ну 20. став 2, или дa приступe Кoнвeнциjи прeмa члaну 21, 
aли жeлe да има ју мoгућнoст искaзивaњa билo кaквих рeзeрви у 
oднoсу нa примeну Кoнвeнциje, мoгу o тoмe да oбaвесте гeнeрaл
нoг сeкрeтaрa Лигe нaрoдa, кojи ћe тe рeзeрвe прeнeти Висoким 
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стрaнaмa угoвoрницaмa у чиje су имe инструмeнти рaтифи
кaциje или приступaњa дeпoнoвaни, и пи та ти их o eвeнтуaлним 
пригoвoримa нa тe рeзeрвe. Aкo у рoку oд шeст мeсeци oд дaтумa 
инфoрмaциje гeнeрaлнoг сeкрeтaрa нe бу ду примљeни никaкви 
пригoвoри, смaтрa сe дa je учeшћe у Кoнвeнциjи зeмљe кoja je 
искaзaлa рeзeрву прихвaћeнo oд стрaнe дру гих Висoких стрaнa 
угoвoрницa нa кoje сe тa рeзeрвa oднoси.

Члaн23.

Рaтификaциja или приступaњe oвoj Кoнвeнциjи oд стрaнe 
свaкe Висoкe стрaнe угoвoрницe пoдрaзумeвa дa су њeнo 
зaкoнoдaвствo и упрaвнa oргaнизaциja у склaду сa прaвилимa 
сaдржaним у Кoнвeнциjи.

Члaн24.

Укoликo jeднa oд Висoких стрaнa угoвoрницa нe прилo
жи супрoтну изjaву у трeнут ку пoтписивaњa, рaтификaциje или 
приступaњa, oдрeдбe oвe Кoнвeнциje нeћe сe примeњивaти нa 
кoлoниje, прeкoмoрскe тeритoриje, прoтeк тoрaтe или нeсaмoупрaв
нe тeритoриje или тeритoриje пoд мaндaтoм.

Meђутим, Висoкe стрaнe угoвoрницe зaдржaвajу прaвo дa 
приступe Кoнвeнциjи, у склaду сa oдрeдбaмa чл. 21. и 23. у имe 
свojих кoлoниja, прeкoмoрских тeритoриja, прoтeк тoрaтa, нeсaмoу
прaвних тeритoриja или тeритoриja пoд мaндaтoм. Зaдржaвa сe и 
прaвo зaсeбнoг oт кaзивaњa тaквoг приступaњa у склaду сa oдрeд
бaмa члaнa 27.

Члaн25.

Oвa кoнвeнциja нeћe сту пи ти нa снaгу дoк нe будe дeпoнoвaнo 
пeт инструмeнaтa рaтификaциje или приступaњa у имe члaни
цa Лигe нaрoдa или држaвa нeчлaницa. Дaтум ступaњa нa снaгу 
Кoнвeнциje бићe дeвeдeсeти дaн oд дaтумa нa кojи je гeнeрaлни 
сeкрeтaр Лигe нaрoдa примиo пeти инструмeнт рaтификaциje или 
приступaњa.

Члaн26.

Нaкoн штo Кoнвeнциja сту пи нa снaгу у склaду сa члaнoм 
25, свaкa слeдeћa рaтификaциja или приступaњe ступићe нa снaгу 
дeвeдeсeти дaн oд дaтумa нa кojи их je гeнeрaлни сeкрeтaр Лигe 
нaрoдa примиo.

Члaн27.

Oвa кoнвeнциja мoжe би ти oт кaзaнa у имe билo кoje члaницe 
Лигe нaрoдa или држaвe нeчлaницe писaним oбaвeш тeњeм упућe
ним гeнeрaлнoм сeкрeтaру Лигe нaрoдa, кojи ћe o тoмe oбaвeсти
ти свe члaницe Лигe и држaвe нeчлaницe из члaнa 20. Oт кaз ступa 
нa снaгу гoдину дaнa oд дaтумa нa кojи гa je примиo гeнeрaлни 
сeкрeтaр Лигe нaрoдa, a oднoси сe сaмo нa Висoку стрaну угoвoр
ницу у чиje je имe дoстaвљeнo писaнo oбaвeш тeњe.

Члaн28.

Oвa кoнвeнциja рeгистрoвaћe сe у Сeкрeтaриjaту Лигe нaрoдa 
нa дaтум њeнoг ступaњa нa снaгу.

У ПOTВРДУ TOГA, прeтхoднo нaвeдeни oпунoмoћeници 
пoтписaли су oву кoнвeнциjу.

СAЧИЊEНO у Жeнeви, нa двaдeсeти дaн мeсeцa aприлa, 
хиљaду дeвeт стo двaдeсeт и дeвeтe гoдинe, у jeднoм примeрку кojи 
ћe би ти дeпoнoвaн у aрхиви Сeкрeтaриjaтa Лигe нaрoдa, a чиje ћe 
oвeрeнe кoпиje би ти дoстaвљeнe свим члaницaмa Лигe и држaвaмa 
нeчлaницaмa из члaнa 20.

ПРО ТО КОЛ1

IТумачења

У тре нут ку пот пи си ва ња Кон вен ци је ко ја но си да на шњи да
тум, пот пи са ни опу но мо ће ни ци из ја вљу ју да при хва та ју ту ма че ња 
до ле на ве де них од ре да ба Кон вен ци је:

Раз у ме се:
1) Да фал си фи ко ва ње жи га на нов ча ни ци, ка да та кав жиг чи

ни нов ча ни цу ва лид ном у од ре ђе ној зе мљи, пред ста вља фал си фи
ко ва ње нов ча ни це.

2) Да Кон вен ци ја не ути че на пра во Ви со ких стра на уго вор
ни ца да сло бод но ре гу ли шу, у скла ду са до ма ћим пра вом, прин ци
пе из ри ца ња бла же кри вич не пре су де или не из ри ца ња кри вич не 
пре су де, на ро чи то пра во опро ста или по ми ло ва ња, и пра во ам не
сти је.

3) Да пра ви ло са др жа но у чла ну 4. Кон вен ци је не по вла чи ни
ка кву из ме ну до ма ћих про пи са ко ји ма се утвр ђу ју ка зне у слу ча ју 
исто вре ме них кри вич них де ла. Оно не спре ча ва да јед но исто ли
це, ако је и фал си фи ка тор и рас ту рач, бу де го ње но са мо као фал си
фи ка тор.

4) Да су Ви со ке стра не уго вор ни це ду жне да из вр ше зах те ве 
са мо у ме ри пред ви ђе ној њи хо вим до ма ћим пра вом.

IIРезерве

Ви со ке стра не уго вор ни це ко је да ју до ле на ве де не ре зер ве  
при хва та ју Кон вен ци ју са мо под на ве де ним ре зер ва ма; оста ле Ви
со ке стра не уго вор ни це, при хва та ју њи хо во уче шће, под тим ре
зер ва ма.

1) Вла да Ин ди је да је ре зер ву да се члан 9. не при ме њу је у 
Ин ди ји где за ко но дав но овла шће ње ни је до вољ но ши ро ко да при
хва ти за ко но дав ство пред ви ђе но овим чла ном. 

2) У оче ки ва њу ис хо да пре го во ра о або ли ци ји кон зу лар не ју
рис дик ци је ко ју још ужи ва ју др жа вља ни из ве сних Си ла, Ки не ска 
Вла да ни је у мо гућ но сти да при хва ти члан 10. ко ји са др жи оп шту 
оба ве зу за вла ду да одо бри из ру че ње стран ца ко јег је тре ћа др жа ва 
оп ту жи ла за фал си фи ко ва ње нов ца.  

3) Што се ти че од ре да ба чла на 20, де ле га ци ја Са ве за Со вјет
ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка, за др жа ва за сво ју Вла ду пра во 
да упу ти, ако она же ли, ин стру мент сво је ра ти фи ка ци је дру гој др
жа ви пот пи сни ци да ова под не се при ме рак Ге не рал ном Се кре та ру 
Ли ге на ро да ра ди но ти фи ка ци је свим др жа ва ма ко је су Кон вен ци ју 
пот пи са ле или јој при сту пи ле. 

III.Изјаве

ШВАЈ ЦАР СКА
У тре нут ку пот пи си ва ња Кон вен ци је, пред став ник Швај цар

ске дао је сле де ћу из ја ву:
„Швај цар ски Фе де рал ни Са вет, с об зи ром на то да ни је у мо

гућ но сти да при хва ти би ло ка кве оба ве зе ко је се ти чу кри вич них 
од ре да ба Кон вен ци је пре не го што бу де афир ма тив но ре ше но пи
та ње уво ђе ња је дин стве ног Кри вич ног За ко ни ка у Швај цар ској, 
скре ће па жњу на то да ра ти фи ко ва ње Кон вен ци је не ће мо ћи да бу
де из вр ше но у пред ви ђе ном вре ме ну. 
–––––––––––––
1 РАТИФИКАЦИЈЕ:
 Шпанија (28. април 1930. године).
 Бугарска (22. мај 1930. године).
 Португал (18. септембар 1930. године).
 Југославија (24. новембар 1930. године).
 Данска (19. фебруар 1931. године).
 (Исте резерве као и за Конвенцију).
 Норвешка (16, март 1931, године).
 Грчка (19. мај 1931. године).
 Аустрија (25. јун 1931. године).
 Савез Совјетских Социјалистичких Република (13. јул 1931, године).
 Чехословачка (12. септембар 1931. године).
 Монако (21. октобар 1931. године).
 ПРИСТУПАЊЕ:
 Естонија (30. август 1930, године).
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„Ме ђу тим, Фе де рал ни Са вет во љан је да из вр ша ва, у гра ни
ца ма сво јих овла шће ња, ад ми ни стра тив не од ред бе Кон вен ци је чим 
исте сту пе на сна гу, са гла сно чла ну 25.”.

СА ВЕЗ СО ВЈЕТ СКИХ СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИХ РЕ ПУ БЛИ КА
У тре нут ку пот пи си ва ња Кон вен ци је, пред став ник Са ве за со

вјет ских со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка дао је сле де ћу из ја ву:
„Де ле га ци ја Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка, 

при хва та ју ћи од ред бе чла на 19, из ја вљу је да Вла да Са ве за не пред
ла же по зи ва ње на над ле жност Стал ног су да ме ђу на род не прав де, у 
ме ри у ко јој се то ње ти че.”

„Што се ти че од ред бе истог чла на, по ко јој би се спо ро ви, ко
ји  не мо гу да се ре ше ди рект ним пре го во ри ма, под вр га ва ли сва
ком дру гом ар би тра жном по ступ ку, сем по ступ ка Стал ног су да ме
ђу на род не прав де, де ле га ци ја Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких 
Ре пу бли ка на ро чи то из ја вљу је да се при хва та ње те од ред бе не сме 
ту ма чи ти као ме ња ње ста ва Вла де Са ве за о оп штем пи та њу ар би
тра же као сред ства за ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу др жа ва.”

Овај про то кол, уко ли ко ства ра оба ве зе из ме ђу Ви со ких стра
на уго вор ни ца, има ће исту сна гу, ва жност и тра ја ње као и Кон вен
ци ја за кљу че на на да на шњи дан и сма тра ће се ње ним са став ним 
де лом. 

У по твр ду то га, до ле на ве де ни опу но мо ће ни ци пот пи са ли су 
овај Про то кол.

Са чи ње но у Же не ви, на два де се ти дан ме се ца апри ла, хи ља ду 
де вет сто два де сет и де ве те го ди не, у јед ном при мер ку ко ји ће би ти 
де по но ван у ар хи ви Се кре та ри ја та Ли ге на ро да, а чи ја ће ове ре на 
ко пи ја би ти до ста вље на свим чла ни ца ма Ли ге на ро да и свим др жа
ва ма неч ла ни ца ма пред ста вље ним на Кон фе рен ци ји.

АЛ БА НИ ЈА, др Ста вро СТА ВРИ
НЕ МАЧ КА, др Eрих КРAСКE, др Вoлфгaнг METГEНБEРГ, 

Вос ке
СЈЕ ДИ ЊЕ НЕ АМЕ РИЧ КЕ ДР ЖА ВЕ, Хjу Р. ВИЛСOН
АУСТРИ ЈА, Брунo ШУЛЦ
БЕЛ ГИ ЈА, СЕР ВА ИС
ВЕ ЛИ КА БРИ ТА НИ ЈА И СЕ ВЕР НА ИР СКА и сви де ло ви 

Бри тан ског Цар ства ко ји ни су за себ ни чла нов Ли ге на ро да, Џoн 
ФИШEР ВИЛИJAMС, Лeсли С. БРAС

ИН ДИ ЈА, Вeрнoн ДOСOН
БУ ГАР СКА, Д. MИКOФ
КИ НА, Лoнe ЛИAНГ
КО ЛУМ БИ ЈА, А. Ј. РEСTРEПO
КУ БА, Г. ДE БЛAНК, M. Р. AЛВAРEЗ 
ДАН СКА, Вилиjaм БOРБEРГ
СЛО БОД НИ ГРАД ГДАЊСК, Ф. СО КАЛ, Џон МУЛ
ШПА НИ ЈА, Maурициo ЛOПEЗ РOБEРTС, МАР КИЗ ОД ТО

РЕР МО ЗА
ФРАН ЦУ СКА, ШAЛEНДEР
ГРЧ КА, Meгaлoс КAЛOJAНИ
МА ЂАР СКА, Па ул ДE ХEВEСИ
ИТА ЛИ ЈА, Угo AЛOИСИ
ЈА ПАН, Рaизaбурo ХAJAШИ, Шигeру НAГAИ
ЛУК СЕМ БУРГ, Ч. Г. ВEРMAИР
МО НА КО, Р. ЕЛЕС
НОР ВЕ ШКА, Кр. Л. ЛАН ГЕ
ПА НА МА, Ј. Д. АРО СЕ МЕ НА,
ХО ЛАН ДИ ЈА, A. A. ВAН ДEР ФEЛЦ, П. J. ГEРКE, К. Х. 

БРEКХOФ
ПОЉ СКА, Ф. СО КАЛ, Влoдзимирз СOКAЛСКИ
ПОР ТУ ГАЛ, Жoзe КAEИРO ДA MA TA
РУ МУ НИ ЈА, AНTOНИAДE, Вeспaсиeн В. ПEЛA, Пaскaл 

TOНЦEСКO
КРА ЉЕ ВИ НА СР БА, ХР ВА ТА И СЛО ВЕ НА ЦА, др Toмa 

Живaнoвић
СAВEЗ СOВJEТСКИХ СOЦИJAЛИСТИЧКИХ РE ПУБ ЛИ

КA, Г. ЛAЧКEВИЧ, Никoлaс ЉУБИMOВ
ШВАЈ ЦАР СКА, ДЕ ЛА КВИ, 
ЧЕ ХО СЛО ВАЧ КА, Ја ро слав КА ЛАБ
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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

ОБЈАВЉУЈЕ

да је 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 са чи њен у Бе о гра ду 11. ма ја 2015. го ди не, сту пио на 
сна гу 3. мар та 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 7. мар та 2016. 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

ОБЈАВЉУЈЕ

да је 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 (НСПО) о са рад њи у обла сти ло ги стич ке 
по др шке, ко ји је са чи њен у Ка пе ле ну, 7. сеп тем бра 2015. го ди не и 
Бе о гра ду, 14. сеп тем бра 2015. го ди не, сту пио на сна гу 25. фе бру а
ра 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 9. мар та 2016. 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

ОБЈАВЉУЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Са ве
зне Ре пу бли ке Не мач ке о осни ва њу Не мач косрп ске при вред не ко
мо ре у Бе о гра ду, ко ји је са чи њен раз ме ном но та у Бе о гра ду, 21. ав
гу ста 2015. го ди не и 3. мар та 2016. го ди не, сту пио на сна гу 3. мар та 
2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 17. мар та 2016. 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

ОБЈАВЉУЈЕ

да ће Европ ска оквир на кон вен ци ја о пре ко гра нич ној са
рад њи из ме ђу те ри то ри јал них за јед ни ца или вла сти, 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 2 од 8. фе бру а ра 2016. го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку 
Ср би ју 16. ју на 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 18. мар та 2016. 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

ОБЈАВЉУЈЕ

да ће Аманд ман на Кон вен ци ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту, са чи њен у Со фи ји, 27. фе бру а ра 
2001. го ди не, а ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 2016/4 од 26. фе бру а ра 2016. 
го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју 19. ју на 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 24. мар та 2016. 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

ОБЈАВЉУЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ној за шти ти ин те лек ту ал не сво ји не то ком би ла
те рал не вој нотех нич ке са рад ње, ко ји је са чи њен у Мо скви, 27. ок то бра 2015. го ди не и Бе о гра ду, сту пио на сна гу 30. мар та 2016. го ди не.

У Бе о гра ду, 30. мар та 2016. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

38
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

ОБЈАВЉУЈЕ

да ће се Ме ђу на род на кон вен ци ја о су зби ја њу фал си фи ко ва ња нов ца, са пра те ћим про то ко лом, са чи ње на у Же не ви, 20. апри ла 1929. 
го ди не, а за ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја де по но ва ла сук це сор ску из ја ву код де по зи та ра 18. мар та 2016. го ди не, при ме њи ва ти за Ре пу бли ку 
Ср би ју, по чев од 27. апри ла 1992. го ди не.

У Бе о гра ду, 4. апри ла 2016. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЗАКОН О 
ПОЛИЦИЈИ

Према стању законодавства од 5. фебруара 2016.

Предговор и стварни регистар 
Добросав Миловановић, Зорица Вукашиновић Радојичић,

Божидар Оташевић и Саша Марковић

Прво издање, 2016.

Ово издање садржи текст Закона о 
полицији, који је ступио на снагу 5. 
фебруара 2016. године, уводне напо-
мене у коме су објашњени разлози за 
доношење овог прописа, преглед ос-
новних законских решења као и ствар-
ни регистар. Нови Закон о полицији 
усаглашен је са европским стандар-
дима и од његове примене се очекују 
позитивни ефекти у систему безбед-
ности, пре свега наставак процеса про-
фесионализације и ефикаснија кон-
трола полиције.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

ЦЕНА:
660,00

РСД
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ

КОМЕНТАР ЗАКОНА О 
ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Прво издање, 2016.

Коментар представља својеврстан подухват 
због обима и квалитета садржине јер у домену 
ванпарничне материје до сада није било дела 
које представља спој научне и практичне об-
раде законске материје. Садржи одабрану суд-
ску и јавнобележничку праксу, поред примера 
поднесака и судских одлука.

Овај Коментар намењен је широком кругу 
корисника који у својој свакодневној практич-
ној делатности тумаче и примењују правила 
Закона о ванпарничном поступку – судијама, 
јавним бележницима, адвокатима, правобра-
ниоцима, правницима у центрима за социјални 
рад, правницима у службама правне помоћи, 
правницима у привреди и управи. Коментар 
може да буде од користи и у универзитетској 
настави на свим нивоима студија, студентима 
у припремању испита и научноистраживачкој 
пракси, као и дипломираним правницима који 
припремају правосудни или јавнобележнички 
испит. Исто тако, ова књига може помоћи и 
грађанима да спознају могућности за заштиту 
њихових права.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

Коментар
због обима
ванпарнич
које предс
раде закон
ску и јавно
поднесака

Овај Ко
корисника
ној делатн
Закона о в
јавним бе
ниоцима, п
рад, правн
правницим
може да б
настави на
у припрем
пракси, ка
припремај
испит. Ис
грађанима
њихових п

ЦЕНА:
3.850,00

РСД

Гордана Станковић
Милена Трговчевић Прокић

Са одабраном судском праксом и примерима поднесака, 
решења и јавнобележничких исправа

Према стању законодавства од 18. децембра 2015. године
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САДРЖАЈ

МИНИСТАРСТВА
Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке  
о осни ва њу Не мач косрп ске при вред не ко мо ре у Бе о гра ду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Ме мо ран дум о раз у ме ва њу о са рад њи у обла сти ту ри зма 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 Упра ве за ту ри зам  и ан ти кви те те  
Еми ра та Фу џе и ра  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3
Ме мо ран дум о раз у ме ва њу о са рад њи у обла сти ту ри зма 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 Ми ни стар ства на ци о нал не еко но ми је Ма ђар ске  – – – – – – – – – – – – – 4
Meђунaрoднa кoнвeнциja o су зби ја њу фaлсификoвaњa нoвцa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије  
коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније  
коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије  
и Организације НАТО за подршку (НСПО) о сарадњи у области логистичке подршке – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије  
и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачкосрпске привредне коморе  
у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Европске оквирне конвенција о прекограничној  
сарадњи између територијалних заједница или власти  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –32
Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана на Конвенцију о процени утицаја  
на животну средину у прекограничном контексту  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –33
Обавештење о датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије  
и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне  
војнотехничке сарадње  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –33
Обавештење о датуму почетка примене Међународне конвенције о сузбијању фалсификата  
новца и пратећег протокола  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –33




