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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Споразумa о зај му 
из ме ђу KfW, Франк фурт на Маjни и Ре пу бли ке  
Ср би је, у из но су до 15.000.000 евра за Про је кат  
„Енер гет ске ефи ка сно сти у јав ним објек ти ма”

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa о зај му из
ме ђу KfW, Франк фурт на Маjни и Ре пу бли ке Ср би је, у из но су до 
15.000.000 евра за Про је кат „Енер гет ске ефи ка сно сти у јав ним 
објек ти ма”, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Другој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 20. марта 
2015. године.

ПР број 43
У Бе о гра ду, 23. марта 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Споразумa о зај му из ме ђу KfW,  
Франк фурт на Маjни и Ре пу бли ке Ср би је, у из но су до 

15.000.000 евра за Про је кат „Енер гет ске ефи ка сно сти у 
јав ним објек ти ма”

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о зај му из ме ђу KfW, Франк фурт на 

Маjни и Ре пу бли ке Ср би је, у из но су до 15.000.000 евра за Про је кат 
„Енер гет ске ефи ка сно сти у јав ним објек ти ма”, ко ји је пот пи сан 14. 
но вем бра 2014. го ди не, у Бе о гра ду, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о зај му из ме ђу KfW, Франк фурт на Маjни и 

Ре пу бли ке Ср би је, у из но су до 15.000.000 евра за Про је кат „Енер
гет ске ефи ка сно сти у јав ним објек ти 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:

Loan  Agre  e  ment

da ted No vem ber 14, 2014

bet we en

KfW, Frank furt am Main

(“KfW”)

and

Re pu blic of Ser bia

(“Bor ro wer”)

for

Euro 15,000,000.-

For the Pro ject Energy Ef fi ci ency in Pu blic Bu il dings 
(BMZ-ID 2011 66 081)

Con tents
Pre am ble
1. Loan
2. Dis bur se ment
3. Fe es
4. In te rest
5. Re payment and pre payment
6. Cal cu la ti ons and payments in ge ne ral
7. Fe de ral gu a ran tee
8. Ne ga ti ve pled ge and pa ri pas su
9. Costs and pu blic char ges
10. Spe cial obli ga ti ons
11. Re a sons for ter mi na tion
12. Re pre sen ta tion and sta te ments
13. Ge ne ral pro vi si ons
An ne xes
An nex 1 Dis bur se ment sche du le
An nex 2 Spe ci men le gal opi nion for the loan agre e ment (go vern

ment)

Pre am ble

The ba sis for this Loan Agre e ment are the agre e ments da ted Ju
ne 30th, 2011 and Oc to ber 18th, 2012 bet we en the Go vern ment of the 
Fe de ral Re pu blic of Ger many and the Go vern ment of the Re pu blic of 
Ser bia on Fi nan cial Co o pe ra tion (FC) („Go vern ment Agre e ment“).

Un der the con di tion that the Fe de ral Re pu blic of Ger many will 
pro vi de in te rest ra te sub si di es and un der the con di tion that the Fe de ral 
Re pu blic of Ger many will pro vi de a gu a ran tee for the loan, KfW will 
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ex tend a Loan su bject to the terms and pro vi si ons of this Loan Agre
e ment. The terms and con di ti ons of the Loan comply with the OECD 
re qu i re ments ap pli ca ble on the da te of sig ning of this Loan Agre e ment 
for re cog ni tion as Of fi cial De ve lop ment As si stan ce (ODA).

The Bor ro wer has ap plied for a fi nan cial con tri bu tion of up to 
EUR 1.3 mil lion from the Euro pean Union’s We stern Bal kans In vest
ment Fra me work (WBIF) for the pur po se of fi nan cing con sul ting ser
vi ces for pre pa ra tion and im ple men ta tion of the pro gram me “Energy 
Ef fi ci ency in Pu blic Bu il dings”. KfW has dec la red its wil lig ness to act 
as the Lead In ter na ti o nal Fi nan cial In sti tu tion in the im ple men ta tion of 
this WBIF grant. The ap pli ca tion has been ap pro ved by WBIF’s ste
e ring com mit tee on De cem ber 6th, 2012 and the grant will be ex ten
ded from the Euro pean We stern Bal kans Jo int Fund (EWBJF), which 
is part of the WBIF. The re fo re, in ad di tion to this Loan Agre e ment, the 
Bor ro wer and KfW in tend to con clu de a Fi nan cing Agre e ment on ce an 
Im ple men ta tion Agre e ment bet we en EBRD as a CoMa na ger of the 
EWBJF and KfW has been sig ned. Sho uld the EWBJF grant not suf fi ce 
to fi nan ce the re qu i red con sul ting ser vi ces, the re ma in der of the costs 
shall be fi nan ced from this Loan Agre e ment.

1. Loan
1.1 Amount. KfW will ex tend to the Bor ro wer a Loan not ex ce e

ding a to tal of 

EUR 15,000,000.-

(the „Loan“).

1.2Loanpurpose. The Bor ro wer shall use the Loan ex clu si vely 
to fi nan ce the pro ject “Energy Ef fi ci ency in Pu blic Bu il dings” in clu
ding the energy ef fi ci ent re tro fit ting of pu blic bu il dings („Pro ject“) 
and con sul ting ser vi ces for the im ple men ta tion of the Pro ject. The Bor
ro wer re pre sen ted by the Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno
lo gi cal De ve lop ment (“Mo ES”) ac ting as pro ject exe cu ting agency (the 
„Pro ject Exe cu ting Agency“), the Mi ni stry of Fi nan ce (“MoF”), the 
Mi ni stry of Mi ning and Energy (“Mo ME”) and KfW will de fi ne the 
de ta ils of the Pro ject as well as the go ods and ser vi ces to be fi nan ced 
from the Loan in a se pa ra te agre e ment to this Loan Agre e ment (“Se pa-
ra te Agre e ment”). 

1.3Taxes,charges,customsduties. Ta xes and ot her pu blic char
ges owed by the Bor ro wer as well as cu stoms du ti es may not be fi nan
ced from the Loan. In ad di tion to the fo re go ing, the go ods and ser vi ces 
im por ted in to the Re pu blic of Ser bia for the Pro ject shall be exemp ted 
from cu stoms fe es and the tra de of go ods, ser vi ces and equ ip ment for 
the Pro ject shall be exemp ted from VAT.

2. Dis bur se ment
2.1 Requestfordisbursement. As soon as all con di ti ons pre ce dent 

to dis bur se ment pur su ant to Ar tic le 2.3 are ful fil led, KfW will dis bur se 
the Loan in ac cor dan ce with the pro gress of the Pro ject upon re qu est 
of the Bor ro wer. Dis bur se ment will be ef fec ted in ac cor dan ce with the 
dis bur se ment sche du le con ta i ned in An nex 1 to this Loan Agre e ment. 
KfW will ma ke dis bur se ments only up to the ma xi mum amo unts de ter
mi ned for each halfyear. To the ex tent the Bor ro wer re qu ests dis bur se
ment of lo wer amo unts wit hin any halfyear the un dis bur sed amo unts 
may be re qu e sted in any sub se qu ent halfyear pe riod. With the ex cep
ti on of the last dis bur se ment, KfW is not obli ga ted to ef fect dis bur se
ments in an amo unt of less than EUR 150,000..

2.2 Deadlineforrequestingdisbursement. KfW may deny dis bur
se ments af ter 30.12.2017.

2.3 ConditionsPrecedent toDisbursement. KfW is obli ga ted to 
ma ke dis bur se ments of any amo unt un der this Loan Agre e ment only 
upon ful fil lment of the fol lo wing con di ti ons pre ce dent in a form and 
con tent ac cep ta ble to KfW:

a) the Bor ro wer will ha ve de mon stra ted by pre sen ting a le gal opi
nion sub stan ti ally in the form set forth in An nex 3 and by pre sen ting 
cer ti fied co pi es (each with a Ger man or En glish tran sla tion) of all do
cu ments to which this le gal opi nion re fers that

aa) the Bor ro wer has ful fil led all re qu i re ments un der its con sti tu
ti o nal law and ot her le gal pro vi si ons for the va lid as sump tion of all its 
obli ga ti ons un der this Loan Agre e ment, and 

bb) KfW is exemp ted from all ta xes on in co me from in te rest, 
char ges, fe es and si mi lar costs in the Re pu bic of Ser bia when gran ting 
the Loan;

b) KfW has re ce i ved an exe cu ted ori gi nal of this Agre e ment; 
c) the spe ci men sig na tu res men ti o ned in Ar tic le 12.1 (Re pre sen ta

tion of the Bor ro wer) ha ve been sub mit ted;
d) the Gu a ran tee from the Fe de ral Re pu blic of Ger many men ti o

ned in Ar tic le 7 is in for ce and ef fect wit ho ut any re stric tion.
e) the Bor ro wer has paid the ma na ge ment fee men ti o ned in Ar

tic le 3.2;
f) no re a son for ter mi na tion has oc cur red or is thre a te ning; and
g) no ex tra or di nary cir cum stan ces ha ve ari sen that prec lu de or se

ri o usly je o par di se the im ple men ta tion, the ope ra tion, or the pur po se of 
the Pro ject, or the per for man ce of the payment obli ga ti ons as su med by 
the Bor ro wer un der this Loan Agre e ment.

Pri or to dis bur se ment from the Loan KfW has the right to de mand 
such furt her do cu ments and evi den ce as it re a so nably de ems ne ces sary.

2.4 SeparateAgreement. In a se pa ra te agre e ment the Bor ro wer re
pre sen ted by the MoF, Mo ME and Mo ES and KfW will spe cify the 
dis bur se ment pro ce du re in clu ding spe ci fic con di ti ons pre ce dent to dis
bur se ment /and in par ti cu lar the evi den ce to be fur nis hed by the Bor ro
wer pro ving that the re qu e sted Loan amo unts are used for the pur po se 
sti pu la ted in this Loan Agre e ment.

2.5 Waiverofdisbursement. Su bject to the ful fil ment of its obli ga
ti ons un der Ar tic le 10 the Bor ro wer may wa i ve the dis bur se ment of un
dis bur sed Loan amo unts with the con sent of KfW in ex chan ge for the 
payment of the nonac cep tan ce com pen sa tion pur su ant to Ar tic le 2.6.

2.6 Non-acceptance compensation. If the Bor ro wer wa i ves dis
bur se ment of a loan amo unt, or if a Loan amo unt is not dis bur sed at all 
or is not dis bur sed by the de a dli ne sta ted in Ar tic le 2.2 for ot her re a sons 
for which KfW can not be held ac co un ta ble, the Bor ro wer will promptly 
pay to KfW upon its re qu est such amo unt as is ne ces sary to com pen sa te 
KfW for any los ses, ex pen ses or costs in cur red by KfW as a re sult of 
the nonac cep tan ce of the Loan amo unt in qu e sti on. KfW will cal cu la te 
the amo unt of the nonac cep tan ce com pen sa tion and com mu ni ca te it to 
the Bor ro wer.

3. Fe es
3.1 Commitment fee. The Bor ro wer will pay a nonre fun da ble 

com mit ment fee of 0.25% p. a. on un dis bur sed Loan amo unts. The com
mit ment fee will be com pu ted for the pe riod be gin ning at the da te of the 
first dis bur se ment but not la ter than 6 months af ter the sig ning of this 
Loan Agre e ment, or if this Loan Agre e ment has not en te red in to for ce 
wit hin 6 months af ter the sig ning of this Loan Agre e ment, be gin ning at 
the da te this Loan Agre e ment en ters in to for ce in ac cor dan ce with Ar tic
le 13.11 (En try in to for ce) he re of, and la sting un til such da te the Loan 
has been dis bur sed in full, or fully can cel led, as the ca se may be. 

The com mit ment fee is due for payment se mian nu ally and in ar
re ars on 30 Ju ne and 30 De cem ber of each year (each a „Payment Da
te“). It is first due for payment on 30.12.2014.

3.2 The Bor ro wer will pay KfW a nonre fun da ble oneti me lump
sum ma na ge ment fee of 0.5 % of the prin ci pal amo unt of the Loan sta
ted in Cla u se 1.1.

The ma na ge ment fee be co mes due at the ear li er of (i) pri or to the 
first dis bur se ment un der the Loan or (ii) af ter ex piry of a threemonth 
pe riod af ter the sig ning of this Loan Agre e ment by KfW, or (iii) if this 
Loan Agre e ment has not en te red in to for ce wit hin three months af ter 
sig ning, on the da te on which this Loan Agre e ment en ters in to for ce 
pur su ant to Ar tic le 13.11. (En try in to for ce) he re of. 

On ce this Loan Agre e ment has been sig ned the ma na ge ment fee 
will fully ac crue re gar dless of whet her the Loan will be dis bur sed in 
full, or at all. 

4. In te rest
The Bor ro wer shall pay to KfW in te rest at a ra te de ter mi ned as 

fol lows:
4.1 Interest(fixedinterestratesetuponcommitmentoftheLoan.) 

The Borrowershall pay in te rest on the Loan at a ra te of 2.10 % p. a. 
(„Fi xed In te rest Ra te“) un til the last re payment in stal ment ac cor ding 
to the Re payment Sche du le as de fi ned in Ar tic le 5.1 has been re ce i ved.
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4.2 Calculationofinterestandinterestpaymentdates. The in te
rest on a dis bur sed Loan amo unt will be char ged from the da te (ex clu
si vely) on which the re spec ti ve Loan amo unt is paid out of the Loan 
ac co unt held with KfW for the Bor ro wer un til the da te (in clu si vely), on 
which the re spec ti ve re payments are cre di ted to KfW‘s ac co unt sta ted 
in Ar tic le 6.3. In te rest will be cal cu la ted in ac cor dan ce with Ar tic le 6.1 
(Cal cu la tion). In te rest will be paid in ar re ars on the Payment Da tes (as 
de fi ned in Ar tic le 3.1).

5. Re payment and pre payment
5.1 Re payment sche du le. The Bor ro wer will re pay the Loan as 

fol lows: 
In stal ment Re payment Da te Re payment in stal ment  

1 De cem ber 30, 2017 789,000.00 EUR
2 Ju ne 30, 2018 789,000.00 EUR
3 De cem ber 30, 2018 789,000.00 EUR
4 Ju ne 30, 2019 789,000.00 EUR
5 De cem ber 30, 2019 789,000.00 EUR
6 Ju ne 30, 2020 789,000.00 EUR
7 De cem ber 30, 2020 789,000.00 EUR
8 Ju ne 30, 2021 789,000.00 EUR
9 De cem ber 30, 2021 789,000.00 EUR

10 Ju ne 30, 2022 789,000.00 EUR
11 De cem ber 30, 2022 790,000.00 EUR
12 Ju ne 30, 2023 790,000.00 EUR
13 De cem ber 30, 2023 790,000.00 EUR
14 Ju ne 30, 2024 790,000.00 EUR
15 De cem ber 30, 2024 790,000.00 EUR
16 Ju ne 30, 2025 790,000.00 EUR
17 De cem ber 30, 2025 790,000.00 EUR
18 Ju ne 30, 2026 790,000.00 EUR
19 De cem ber 30, 2026 790,000.00 EUR

SUM 15,000,000.00 EUR

5.2 Undisbursed loanamounts. Un dis bur sed Loan amo unts will 
be offset aga inst the re spec ti ve last re payment in stal ment due pur su ant 
to the re payment sche du le un less KfW at its own di scre tion cho o ses 
anot her offset ting al ter na ti ve in in di vi dual ca ses.

5.3 Disbursementsafterthestartofrepayment. If Loan amo unts 
are dis bur sed af ter re payment has star ted, the re payment sche du le as 
li sted in Ar tic le 5.1 will re main unaf fec ted as long as the re spec ti ve 
re payment in stal ment due in ac cor dan ce with the re payment sche du le 
is less than the Loan amo unts al ready dis bur sed. If the re payment in
stal ment due for payment ex ce eds the out stan ding loan amo unt, KfW 
will de duct the amo unt equ al to the dif fe ren ce from the re payment in
stal ment due, di vi de it by the re ma in der of the re payment in stal ments 
still out stan ding, and add this sum to each out stan ding re payment in
stal ment. KfW re ser ves the right to post po ne ta king dis bur se ments in
to con si de ra tion that are ma de wit hin 45 days pri or to the re spec ti ve 
Payment Da te for the de ter mi na tion of the out stan ding Loan amo unt 
un til the se cond Payment Da te fol lo wing the dis bur se ment.

5.4 Prepayment. The fol lo wing will apply to early re payments:
a) Righttomakeprepayments. The Bor ro wer may su bject to the 

subpa ra graphs (b) to (e) be low ef fect an early re payment with re spect 
to a Loan amo unt pro vi ded that such early re payment shall be at le ast in 
the amo unt of one re payment in stal ment pur su ant to Ar tic le 5.1.

b) Notice. A pre payment of a Loan amo unt pur su ant to Ar tic le 5.4 
a) is su bject to no ti fi ca tion of the pre payment by the Bor ro wer to KfW 
no la ter than on the fif te enth Ban king Day (as de fi ned in Ar tic le 13.1) 
in Frank furt am Main pri or to the in ten ded pre payment da te. Such no
ti ce is ir re vo ca ble; it must spe cify the da te on which the pre payment is 
to be ma de and the amo unt the re of and obli ga tes the Bor ro wer to pay to 
KfW the sta ted amo unt on the sta ted da te.

c) Prepaymentcompensation. If the Bor ro wer pre pays any Loan 
Amo unt be a ring in te rest at a Fi xed In te rest Ra te; the Bor ro wer must 
im me di a tely pay to KfW upon re qu est such amo unt as is ne ces sary 
to com pen sa te for any los ses, ex pen ses or costs in cur red by KfW as a 
re sult of the pre payment. KfW will de ter mi ne the amo unt of the pre
payment com pen sa tion and com mu ni ca te it to the Bor ro wer.

d) Amountsdue. The Bor ro wer will al so pay the fol lo wing amo
unts to get her with the pre payment pur su ant to Ar tic le 5.4 a) to c):

aa) any pre payment com pen sa tion due as a re sult of the pre
payment pur su ant to Ar tic le 5.4 c); and

bb) all in te rest ac crued on the pre paid Loan amo unt up un til the 
da te of the pre payment.

e) Offsetting. Ar tic le 5.2 (Undisbursedloanamounts) will apply 
mu ta tis mu tan dis to the offset ting of pre payments.

5.5 Revisedrepaymentschedule. In the event that Ar tic le 5.3 (Dis-
bursements after the start of repayment) or Ar tic le 5.4 (Prepayment) 
ap pli es, KfW will send the Bor ro wer a re vi sed re payment sche du le that 
will be co me an in te gral part of this Loan Agre e ment and will re pla ce 
the re payment sche du le va lid un til such ti me.

6. Cal cu la ti ons and payments in ge ne ral
6.1 Calculation. In te rest, the com mit ment fee, de fa ult in te rest 

pur su ant to Ar tic le 6.5, lumpsum com pen sa tion for over due amo unts 
pur su ant to Ar tic le 6.6, nonac cep tan ce com pen sa tion and pre payment 
com pen sa tion will all be cal cu la ted on the ba sis of a 360day year with 
30day months.

6.2 Duedate. If a payment to be ma de in con nec tion with this 
Loan Agre e ment falls due on a da te that is not a Ban king Day (as de
fi ned in Ar tic le 13.1) the Bor ro wer must ma ke such payment on the 
fol lo wing Ban king Day. If the fol lo wing Ban king Day falls wit hin the 
next ca len dar month, the re spec ti ve payment shall be ef fec ted on the 
last Ban king Day of the then cur rent ca len dar month.

6.3 Accountnumber,timeofcrediting. The Bor ro wer will be re le
a sed from its payment obli ga ti ons in con nec tion with this Loan Agre
e ment if and as soon as the re spec ti ve amo unts ha ve been cre di ted to 
KfW at its free dis po sal wit ho ut any de duc ti ons in EUR and no la ter 
than 10:00 a.m. in Frank furt am Main to KfW‘s ac co unt IBAN DE 
92 50020400 3122301232 (last di gits stand for the GP num ber)/ held 
with KfW, Frank furt am Main, with ad di ti o nal re fe ren ce of the due da te 
„Ref. YYYYMMDD“).

6.4 CounterclaimsoftheBorrower. The Bor ro wer is not en ti tled 
to as sert any rights of re ten tion or setoff or com pa ra ble rights aga inst 
payment obli ga ti ons un der this Loan Agre e ment un less such rights are 
re cog ni sed by fi nal jud gment or are not be ing con te sted by KfW.

6.5 Defaultinterest. If any re payment in stal ments or pre payments 
pur su ant to Ar tic le 5.4 (Prepayment) are not at the dis po sal of KfW 
when due, KfW may wit ho ut pri or re min der char ge de fa ult in te rest at a 
ra te of 300 ba sis po ints p.a. abo ve the Ba se Ra te for the pe riod be gin
ning on the due da te and en ding on the da te on which such payments 
are cre di ted to the ac co unt of KfW spe ci fied in Ar tic le 6.3. This ra te 
must at le ast equ al the loan in te rest ra te. The „Ba se Ra te“ is the in te rest 
ra te an no un ced by the Ger man Cen tral Bank (De utsche Bun des bank) 
as ba se ra te pre va i ling on the re spec ti ve due da te. Such de fa ult in te rest 
must be paid im me di a tely upon KfW‘s first de mand.

6.6 Lump-sumcompensation. For over due amo unts (with the ex
cep ti on of such re payment in stal ments and pre payments as men ti o ned 
in Ar tic le 6.5 (Defaultinterest) KfW may, wit ho ut pri or re min der, re qu
est lumpsum com pen sa tion of a ra te of 300 ba sis po ints p.a. abo ve the 
Ba se Ra te ap pli ca ble on the re spec ti ve due da te for the pe riod be gin
ning on the due da te and en ding on the da te of payment of such over due 
amo unts. The lumpsum com pen sa tion must be paid im me di a tely upon 
KfW‘s first de mand. The Bor ro wer shall be free to pro ve that no da
ma ge was in fact in cur red or that the da ma ges we re not in cur red in the 
amo unt as sta ted.

6.7 CalculationsmadebyKfW. Ab sent ma ni fest er ror KfW‘s de
ter mi na ti ons and its cal cu la tion of amo unts un der this Loan Agre e ment 
and in con nec tion with this Loan Agre e ment shall con sti tu te pri mafa
cie evi den ce.

7. Gu a ran tee from the Fe de ral Re pu blic of Ger many
KfW will ha ve payment cla ims un der this Loan Agre e ment gu a ran

teed by the Fe de ral Re pu blic of Ger many pri or to the first dis bur se ment. 
KfW will in form the Bor ro wer on ce the Gu a ran tee is in for ce and ef fect.

8. Ne ga ti ve pled ge and pa ri pas su
8.1 Prohibition of pledge or mortgage. The Bor ro wer may it

self, and must en su re that the par ti ci pa ting mu ni ci pa li ti es will, ne it her 
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pled ge, nor mort ga ge nor ali e na te the Pro ject as sets be fo re re payment 
in full of the Loan nor con clu de any ot her agre e ment or ar ran ge ment 
the ef fect of which is the cre a tion of se cu rity or any right con fer ring a 
pri o rity of payment in re spect of any obli ga tion of any per son wit ho ut 
the pri or con sent of KfW.

8.2 Paripassu. To the ex tent per mit ted by law, the Bor ro wer un
der ta kes to per form the obli ga ti ons un der this Loan Agre e ment pa ri 
pas su with all its ot her exi sting or fu tu re un se cu red and not sub or di na
ted payment obli ga ti ons.)

9. Costs and pu blic char ges
9.1 Prohibitionofdeductionsorwithholdings. The Bor ro wer will 

ma ke all payments un der this Loan Agre e ment wit ho ut any de duc ti ons 
for ta xes, ot her pu blic char ges or ot her costs. In the event that the Bor
ro wer is obli ga ted by law or for ot her re a sons to ef fect any such de duc
ti ons or with hol dings on payments, the Bor ro wer shall pay any such 
ne ces sary ad di ti o nal amo unts to KfW so that the net amo unt re ma i ning 
af ter any with hol ding or de duc tion cor re sponds to the amo unt which 
wo uld ha ve been payable un der this Loan Agre e ment had no such de
duc tion or with hol ding been.

9.2 Costs. The Bor ro wer will be ar all costs and ex pen ses ac cru ing 
in con nec tion with the dis bur se ment of the Loan, in par ti cu lar re mit
tan ce and tran sfer costs (in clu ding con ver sion fe es), as well as all costs 
and ex pen ses ac cru ing in con nec tion with the ma in te nan ce or en for ce
ment of this Loan Agre e ment.

9.3 Taxesandothercharges. The Bor ro wer will be ar all ta xes and 
ot her pu blic char ges ac cru ing out si de the Fe de ral Re pu blic of Ger many 
in con nec tion with the con clu sion and exe cu ti on of this Loan Agre e
ment. If any such ta xes and char ges ac crue wit hin the Fe de ral Re pu blic 
of Ger many, the Bor ro wer will pay them only to the ex tent that they 
ac crued at the Bor ro wer’s ini ti a ti ve./ If KfW advan ces such ta xes or 
char ges, the Bor ro wer will tran sfer them wit ho ut de lay upon re qu est to 
KfW‘s ac co unt as spe ci fied in Ar tic le 6.3. 

9.4 Increasedcosts. If by re a son of
a) com pli an ce with re qu ests or re qu i re ments is sued by any cen tral 

bank or ot her fi scal, mo ne tary or ot her aut ho rity af ter the da te of this 
Loan Agre e ment,

or
b) any chan ge in law or its in ter pre ta tion and ad mi ni stra tion,
or
c) the en try in to ef fect, ter mi na tion or amend ment of any ap pli ca

ble bi la te ral or mul ti la te ral tre aty or agre e ment, in par ti cu lar on do u ble 
ta xa ti on,

KfW in curs ad di ti o nal costs or los ses or is una ble to ob tain the 
agreed mar gin over its re fi nan cing costs as a re sult of its ha ving en te red 
in to and fun ded this Loan Agre e ment („In cre a sed Costs“), then KfW 
shall no tify the Bor ro wer the re u pon. Any such de mand by KfW shall 
be ac com pa nied by a no ti ce from KfW sta ting the ba sis for its de mand 
and set ting forth in re a so na ble de tail the cal cu la tion of the amo unt the
re of. The Bor ro wer shall promptly on de mand in dem nify KfW aga inst 
any and all such In cre a sed Costs. Ar tic le 6 ap pli es mu ta tis mu tan dis.

10. Spe cial obli ga ti ons
10.1 Projectimplementationandspecialinformation. The Bor ro

wer, re pre sen ted by the Mo ES,
a) will pre pa re, im ple ment, ope ra te and ma in tain the Pro ject in 

con for mity with so und fi nan cial and tec hni cal prac ti ces and sub stan ti
ally in ac cor dan ce with the Pro ject con cep tion agreed upon bet we en the 
Bor ro wer and KfW;

b) will as sign the pre pa ra tion and su per vi sion of con struc tion of 
the Pro ject to in de pen dent, qu a li fi ed con sul ting en gi ne ers or con sul
tants, and the im ple men ta tion of the Pro ject to qu a li fi ed firms;

c) will award the con tracts for the go ods and ser vi ces to be fi nan
ced from the Loan upon pri or in ter na ti o nal com pe ti ti ve bid ding;

d) will en su re the full fi nan cing of the Pro ject and fur nish to KfW 
upon its re qu est evi den ce pro ving that the costs not paid from this Loan 
are co ve red;

e) will ke ep bo oks and re cords or ha ve bo oks and re cords kept 
that une qu i vo cally show all costs of go ods and ser vi ces re qu i red for 

the Pro ject and cle arly iden tify the go ods and ser vi ces fi nan ced from 
this Loan;

f) will ena ble the re pre sen ta ti ves of KfW at any ti me to in spect 
such bo oks and re cords and any and all ot her do cu men ta tion re le vant to 
the im ple men ta tion and ope ra tion of the Pro ject, and to vi sit the Pro ject 
and all the in stal la ti ons re la ted the re to;

g) will fur nish to KfW any and all such in for ma tion and re cords 
on the Pro ject and its furt her pro gress as KfW may re qu est;

h) will, im me di a tely and of its own ac cord,
aa) for ward to KfW any qu e ri es re ce i ved by the Bor ro wer from 

the OECD or its mem bers un der the socal led „Agre e ment for Un tied 
ODA Cre dits Tran spa rency“ fol lo wing the award of the con tracts for 
the sup pli es and ser vi ces to be fi nan ced from the Loan and will co or di
na te the reply to any such qu e ri es with KfW, and

bb) no tify KfW of any and all cir cum stan ces that prec lu de or se
ri o usly je o par di se the im ple men ta tion, the ope ra tion or the pur po se of 
the Pro ject.

10.2 SeparateAgreement. The Bor ro wer, re pre sen ted by the MoF, 
Mo ME and Mo ES, and KfW shall de ter mi ne the de ta ils of Ar tic le 10.1 
by a Se pa ra te Agre e ment.

10.3 Compliance. The Bor ro wer will en su re that the per sons 
whom it en trusts with the pre pa ra tion and im ple men ta tion of the Pro
ject, the award of the con tract for the sup pli es and ser vi ces to be fi nan
ced, and with re qu e sting the Loan amo unts do not de mand, ac cept, ma
ke, grant, pro mi se or ac cept the pro mi se of un law ful payments or ot her 
advan ta ges in con nec tion with the se tasks.

11. Ter mi na tion
11.1 EventsofDefault. KfW may exer ci se the rights set forth un

der Ar tic le 11.2 (LegalconsequencesofanEventofDefault) if an event 
oc curs which con sti tu tes a ma te rial re a son. In par ti cu lar, the fol lo wing 
events shall each con sti tu te a ma te rial re a son:

a) the Bor ro wer fa ils to per form its obli ga ti ons to KfW to ma ke 
payments when due;

b) obli ga ti ons un der this Loan Agre e ment or un der se pa ra te agre
e ments per ti nent to this Loan Agre e ment ha ve been vi o la ted;

c) this Loan Agre e ment or any parts the re of ce a se to ha ve a bin
ding ef fect upon the Bor ro wer or ce a ses to be en for ce a ble aga inst the 
Bor ro wer;

d) any dec la ra tion, con fir ma tion, in for ma tion or re pre sen ta tion or 
war ranty con si de red by KfW to be es sen tial for the gran ting and ma in
ta i ning of the Loan pro ves to be fal se, mi sle a ding or in com ple te;

e) ot her ex tra or di nary cir cum stan ces oc cur which de lay or prec lu
de the per for man ce of obli ga ti ons un der this Loan Agre e ment;

f) the Bor ro wer is una ble to pro ve that the loan amo unts ha ve 
been used for the sti pu la ted pur po se;

g) any of the fol lo wing events oc curs with re spect to the Bor ro wer:
aa) the Bor ro wer is una ble to pay its debts as and when due;
bb) com men ce ment of ne go ti a ti ons with one or mo re of the Bor

ro wer‘s cre di tors (with the ex cep ti on of KfW) on a wa i ver of debts out
stan ding or on a stand still agre e ment or set tle ment.

11.2 Legal consequences of an Event of Default. If one of the 
events re fer red to in Ar tic le 11.1 has oc cur red and has not been eli mi
na ted wit hin a pe riod of fi ve days (in the ca se of Ar tic le 11.1 a) or, in 
all ot her ca ses spe ci fied in Ar tic le 11.1, has not been re sol ved wit hin a 
pe riod de ter mi ned by KfW which may not, ho we ver, be less than 30 
days, KfW may ter mi na te this Loan Agre e ment or any parts of it with 
the con se qu en ce that

a) its obli ga ti ons un der this Loan Agre e ment ter mi na te, and
b) KfW may de mand full or par tial re payment of the out stan ding 

Loan amo unt to get her with the in te rest ac crued and any and all ot her 
amo unts due un der this Loan Agre e ment. Ar tic les 6.5 (De fa ult in te rest) 
and 6.6 (Lumpsum com pen sa tion) apply to ac ce le ra ted amo unts mu ta
tis mu tan dis.

11.3 Compensationfordamages. In the event that this Loan Agre
e ment is ter mi na ted in full or in part the Bor ro wer will pay nonac
cep tan ce com pen sa tion in ac cor dan ce with Ar tic le 2.6 (Non-acceptance
compensation) and/or pre payment com pen sa tion in ac cor dan ce with 
Ar tic le 5.4 c) (Prepaymentcompensation).
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12. Re pre sen ta tion and sta te ments
12.1 RepresentationoftheBorrower. The Mi ni sters of the MoF, 

Mo ME and Mo ES and such per sons as de sig na ted by the re spec ti ve 
Mi ni ster to KfW and aut ho ri sed by spe ci men sig na tu res aut hen ti ca ted 
by the re spec ti ve Mi ni ster will re pre sent the Bor ro wer in the exe cu ti on 
and im ple men ta tion of this Loan Agre e ment. The Mi ni ster of Fi nan ce 
or such per sons as de sig na ted by him or her shall sign this Loan Agre e
ment for the Re pu blic of Ser bia. The Mo ES shall act as the Pro ject Exe
cu ting Agency re spon si ble for the im ple men ta tion of the Pro ject. The 
Mo ME shall be clo sely in vol ved in the im ple men ta tion of the Pro ject, 
in par ti cu lar thro ugh its mem ber ship in the Pro gram me Co or di na tion 
Bo ard. The po wer of re pre sen ta tion will not ex pi re un til its ex press re
vo ca tion by the re pre sen ta ti ve of the Bor ro wer aut ho ri sed at such ti me 
has been re ce i ved by KfW.

12.2 Ad dres ses. No ti ces or sta te ments in con nec tion with this 
Loan Agre e ment must be in wri ting. They must be sent as ori gi nals or 
– with the ex cep ti on of re qu ests for dis bur se ment  via fac si mi le. Any 
and all no ti ces or sta te ments ma de in con nec tion with this Loan Agre e
ment must be sent to the fol lo wing ad dres ses:

For KfW: KfW
De part ment LEa3
Post fach 11 11 41
60046 Frank furt am Main / Ger many
Ger many
Fax: +49 69 74312944

For the Bor ro wer: Mi ni stry of Fi nan ce 
Kne za Mi lo sa 20,
11000 Bel gra de
Re pu blic of Ser bia
Fax: +381 11 3618 961

13. Ge ne ral pro vi si ons
13.1 Bankingday. Whe re re fe ren ce is ma de in this Loan Agre

e ment to a „Ban king Day“ this me ans a day ot her than a Sa tur day or 
Sun day on which com mer cial banks in Frank furt am Main are open for 
ge ne ral bu si ness.

13.2 Placeofperformance. The pla ce of per for man ce of all obli
ga ti ons un der this Loan Agre e ment is Frank furt am Main, Fe de ral Re
pu blic of Ger many.

13.3 Partial invalidity and gaps. If any pro vi sion of this Loan 
Agre e ment is or be co mes in va lid, or if the re is a gap in any of the pro
vi si ons of this Loan Agre e ment, this will not af fect the va li dity of the 
re ma i ning pro vi si ons he re of. The par ti es to this Loan Agre e ment will 
re pla ce any in va lid pro vi sion by a le gally va lid one which co mes as 
clo se as pos si ble to the spi rit and pur po se of the in va lid pro vi sion. The 
par ti es will fill any gap in the pro vi si ons with a le gally va lid pro vi sion 
which co mes as clo se as pos si ble to the spi rit and pur po se of this Loan 
Agre e ment.

13.4 Writtenform. Chan ges and sup ple ments to this con tract must 
be ma de in wri ting. Any wa i ver of this re qu i re ment of writ ten form 
must be dec la red by the par ti es in wri ting.

13.5 Assignment. The Bor ro wer may not as sign or tran sfer, pled ge 
or mort ga ge any cla ims from this Loan Agre e ment.

13.6 Applicable law. This Loan Agre e ment is go ver ned by the 
laws of the Fe de ral Re pu blic of Ger many. 

13.7 Limitationperiod. All cla ims of KfW un der this Loan Agre
e ment ex pi re af ter fi ve years from the end of the year in which such 
cla im has ac crued and in which KfW has be co me awa re of the cir cum
stan ces con sti tu ting such cla im or co uld ha ve be co me awa re of them 
wit ho ut gross ne gli gen ce.

13.8 Waiver of Immunity. To the ex tent that the Bor ro wer may 
now or in fu tu re in any ju ris dic tion cla im for it self or its as sets im
mu nity from su it, exe cu ti on, at tac hment or ot her le gal pro cess and to 
the ex tent that in any such ju ris dic tion the re may be at tri bu ted to it
self or its as sets such im mu nity, the Bor ro wer, in re la tion to (i) any 
and all obli ga ti ons of the Bor ro wer un der this Loan Agre e ment and (ii) 
any and all obli ga ti ons with re spect to any ot her funds re ce i ved by the 

Bor ro wer in re la tion to the Pro ject, and the en for ce ment of such obli
ga ti ons, he reby ir re vo cably agre es not to cla im and he reby ir re vo cably 
wa i ves such im mu nity. Fo re go ing wa i ver of im mu nity shall not apply 
to pro perty which is (i) used by a di plo ma tic, con su lar, spe cial mis si ons 
and mis si ons to in ter na ti o nal or ga ni za ti ons or to in ter na ti o nal con fe ren
ces of the Bor ro wer’s Co un try or (ii) of a mi li tary cha rac ter and un der 
the con trol of a mi li tary aut ho rity.

13.9 Legaldisputes.
a) Arbitration. All dis pu tes ari sing out of or in con nec tion with 

this Loan Agre e ment will be set tled ex clu si vely and fi nally by an ar bi
tra tion tri bu nal. In this re gard, the fol lo wing will apply:

aa) The ar bi tra tion tri bu nal will con sist of one or three ar bi tra tors 
who will be ap po in ted and will act in ac cor dan ce with the Ar bi tra tion 
Ru les of the In ter na ti o nal Cham ber of Com mer ce (ICC) as amen ded 
from ti me to ti me.

bb) The ar bi tra tion pro ce e dings will be con duc ted in Frank furt am 
Main. The pro ce e dings will be held in the En glish lan gu a ge.

13.10 Transmissionofinformation. KfW is en ti tled to tran smit to 
the is su er of the fe de ral gu a ran tee men ti o ned in Ar tic le 7 and to the 
Fe de ral Re pu blic of Ger many in for ma tion in con nec tion with the con
clu sion and the exe cu ti on of this Loan Agre e ment. KfW, the is su er of 
the fe de ral gu a ran tee and the Fe de ral Re pu blic of Ger many are en ti tled 
to pass on in for ma tion re la ted to the Loan and to the Pro ject in clu ding 
the award of the con tracts for the sup pli es and ser vi ces to be fi nan
ced from the Loan /to in ter na ti o nal or ga ni sa ti ons en ga ged in the col lec
tion of sta ti sti cal da ta, par ti cu larly in con nec tion with mat ters re la ted to 
debt ser vi ce and/or the col lec tion and pu bli ca tion of da ta re la ted to the 
award of the con tracts for the sup pli es and ser vi ces to be fi nan ced from 
the Loan. The abo ve right to for ward in for ma tion to in ter na ti o nal or ga
ni sa ti ons al so in clu des the right to di rectly pass on such in for ma tion to 
mem bers of such or ga ni sa ti ons.

13.11 EntryintoForce. This Loan Agre e ment shall not en ter in to 
for ce un til the Bor ro wer has in for med KfW in wri ting that the Loan 
Agre e ment has been ra ti fied by the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic 
of Ser bia (the „Ra ti fi ca tion“). If KfW do es not re ce i ve a no ti ce of Ra ti
fi ca tion un til 28.02.2015, KfW may at any ti me can cel uni la te rally the 
Loan Agre e ment, ho we ver pro vi ded that KfW may not can cel the Loan 
Agre e ment af ter re ce i ving a no ti ce of Ra ti fi ca tion.

This Loan Agre e ment is exe cu ted in fo ur ori gi nals in the En glish 
lan gu a ge.

Bel gra de, 
this No vem ber 14, 2014

For KfW: For the Re pu blic of 
Ser bia:

_________________ _________________ _________________
Dr. Jürgen  
Wel schof, s.r.
Di rec tor
KfW Office Belgrade

Vi be ke Chri sten sen, s.r.
Senior Project 
Manager

Du šan Vu jo vić, s.r.
Minister of Finance

Dis bur se ment Sche du le An nex 1

By the end of each dis bur se ment pe riod in di ca ted be low, the Bor
ro wer may re qu est dis bur se ment of loan amo unts not ex ce e ding in to tal 
the amo unt in di ca ted be low for the re spec ti ve dis bur se ment pe riod.

Pe riod un til… Ma xi mum to tal amo unt that may be dis bur sed un til end of 
each dis bur se ment pe riod (ac cu mu la ted))

(all figures in EUR)<Währung>)
1 30.12.2014 1,000,000.00
2 30.06.2015 4,000,000.00
3 30.12.2015 9,000,000.00
4 30.06.2016 12,000,000.00
5 30.12.2016 15,000,000.00
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Споразум о  за јму

за кљу чен да на 14. но вем бра 2014. го ди не

из ме ђу

KfW, Франк фурт на Маjни

(у да љем тек сту: „KfW”)

и

Ре пу бли ке Ср би је

(у да љем тек сту: „Зај мо при мац”)

у из но су до

15.000.000 ЕУР

за

– Про је кат Енер гет ске ефи ка сно сти у јав ним објек ти ма –  
(BMZ-ID 2011 66 081)

Са др жај
Пре ам бу ла
1. За јам
2. Ис пла та
3. Про ви зи је
4. Ка ма та
5. От пла та и пре вре ме на от пла та
6. Об ра чу ни и пла ћа ња уоп ште
7. Га ран ци ја Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке
8. Не га тив на за ло га и „па ри па су” кла у зу ла
9. Тро шко ви и јав ни на ме ти
10. По себ не оба ве зе
11. Раз ло зи за рас кид Спо ра зу ма о зај му
12. За сту па ње и из ја ве
13. Оп ште од ред бе
Анек си
Анекс 1 План ис пла те
Анекс 2 Фор ма прав ног ми шље ња на Спо ра зум о зај му (Вла да)

Пре ам бу ла

Основ за овај спо ра зум о зај му чи не спо ра зу ми за кљу че ни 30. 
ју на 2011. го ди не и 18. ок то бра 2012. го ди не 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 Фи нан сиј ској са
рад њи (ФС) (у да љем тек сту под за јед нич ким на зи вом: „Ме ђу др-
жав ни спо ра зу ми”).

Уко ли ко Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка обез бе ди суб вен ци о ни
са ње ка мат не сто пе и под усло вом да Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка 
из да га ран ци ју за за јам, KfW ће одо бри ти за јам у скла ду са усло ви
ма овог спо ра зу ма о зај му. Усло ви зај ма су ускла ђе ни са зах те ви ма 
Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (OECD) ко ји се при
ме њу ју на дан пот пи си ва ња овог уго во ра о зај му у ци љу ње го вог 
при зна ва ња као Зва нич не раз вој не по мо ћи (OДA).

Зај мо при мац је под нео зах тев за фи нан сиј ски до при нос у из
но су до 1,3 ми ли о на евра Ин ве сти ци о ном окви ру Европ ске уни је 
за За пад ни Бал кан (WBIF) за свр ху фи нан си ра ња кон сул тант ских 
услу га за при пре му и спро во ђе ње про јек та „Енер гет ска ефи ка
сност у јав ним објек ти ма”. KfW је из нео спрем ност да де лу је у 
свој ству Во де ће ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је у ре а ли
за ци ји бес по врат них сред ста ва WBIFа. Над зор ни од бор WBIFа 
одо брио је по ме ну ти зах тев 6. де цем бра 2012. го ди не, а бес по врат
на сред ства ће би ти ис пла ће на из За јед нич ког фон да за За пад ни 
Бал кан (EWBJF), у окви ру WBIF. Сто га, по ред овог спо ра зу ма о 
зај му, Зај мо при мац и KfW на ме ра ва ју да за кљу че Спо ра зум о фи
нан си ра њу чим бу де пот пи сан Спо ра зум о спро во ђе њу про гра ма 
из ме ђу EBRDа као суме на џе ра EWBJFа и KfWа. Уко ли ко бес
по врат на сред ства EWBJFа не бу ду до вољ на за фи нан си ра ње 

по ме ну тих кон сул тант ских услу га, не до ста ју ћи из нос ће би ти фи
нан си ран из овог спо ра зу ма о зај му.

1. За јам
1.1Износ. KfW ће Зај мо прим цу одо бри ти За јам у из но су ко ји 

не пре ла зи

15.000.000 евра

(у да љем тек сту: „За јам”).

1.2Сврхазајма.Зај мо при мац ће За јам ко ри сти ти ис кљу чи во 
за фи нан си ра ње про јек та „Енер гет ска ефи ка сност у јав ним објек
ти ма” укљу чу ју ћи и са на ци ју јав них згра да ра ди уна пре ђе ња енер
гет ске ефи ка сно сти (у да љем тек сту: „Про је кат”) и кон сул тант ске 
услу ге за спро во ђе ње Про јек та. Зај мо при мац, ко га за сту па ју Ми
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (у да љем тек
сту: „МПНТР”) у свој ству аген ци је за спро во ђе ње про јек та (у да
љем тек сту: „Аген ци ја за спро во ђе ње про јек та”), Ми ни стар ство 
фи нан си ја (у да љем тек сту: „МФ”), Ми ни стар ство ру дар ства и 
енер ге ти ке (у да љем тек сту: „МРЕ”) и KfW ће де фи ни са ти де та ље 
Про јек та као и ро бу и услу ге ко ји ће се фи нан си ра ти из Зај ма по
себ ним спо ра зу мом (у да љем тек сту: „По себ ни спо ра зум”) уз овај 
спо ра зум о зај му. 

1.3Порези,таксе,царинскедажбине. По ре зи и дру ге јав не 
да жби не ко је пред ста вља ју оба ве зу Зај мо прим ца, као и ца рин ске 
да жби не, не мо гу се фи нан си ра ти из Зај ма. По ред по ме ну тог, ро ба 
и услу ге ко ји се уво зе у Ре пу бли ку Ср би ју за свр хе Про јек та су из
у зе ти од ца рин ских да жби на, а про мет ро бом, услу га ма и опре мом 
за по тре бе Про јек та се осло ба ђа од пла ћа ња ПДВа.

2. Ис пла та
2.1 Захтевзаисплату. Чим бу ду ис пу ње ни сви усло ви ко ји 

прет хо де ис пла ти у скла ду са чла ном 2.3 овог спо ра зу ма о зај му, 
KfW ће на зах тев Зај мо прим ца ис пла ти ти За јам у скла ду са на
прет ком Про јек та. Ис пла та ће би ти из вр ше на пре ма Пла ну ис пла те 
ко ји је на ве ден у Анек су 1 овог спо ра зу ма о зај му. KfW ће вр ши ти 
ис пла те са мо до ви си не мак си мал них из но са утвр ђе них за сва ки 
по лу го ди шњи пе ри од. У ме ри у ко јој Зај мо при мац бу де зах те вао 
ис пла ту ма њег из но са, од пред ви ђе них у би ло ком по лу го ди шњем 
пе ри о ду, Зај мо при мац ће мо ћи да зах те ва ис пла ту пре о ста лог де ла 
не ис пла ће них из но са у сва ком на ред ном по лу го ди шњем пе ри о ду. 
Уз из у зе так по след ње ис пла те, KfW ни је у оба ве зи да вр ши ис пла
те у из но су ни жем од 150.000 евра. 

2.2 Рокзаподношењезахтевазаисплату. KfW мо же да од
би је зах те ве за ис пла ту на кон 30. де цем бра 2017. го ди не. 

2.3 Условикојипретходеисплати. KfW је у оба ве зи да из вр
ши ис пла те би ло ког из но са пре ма овом спо ра зу му о зај му, ис кљу
чи во уко ли ко су ис пу ње ни сле де ћи усло ви ко ји прет хо де ис пла ти, 
и то у об ли ку и са др жа ју ко ји су при хва тљи ви за KfW:

a) Зај мо при мац ће, до ста вља њем прав ног ми шље ња ко је је 
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри са ста вље но у фор ми на ве де ној у Анек су 
3 овог спо ра зу ма о зај му, и до ста вља њем ове ре них ко пи ја (сва ки 
пре ве ден на не мач ки или ен гле ски је зик) свих до ку ме на та на ко је 
се да то прав но ми шље ње од но си де мон стри ра ти да:

aa) је Зај мо при мац ис пу нио све зах те ве пре ма свом устав ном 
пра ву и дру гим за кон ским од ред ба ма за пра во сна жно пре у зи ма ње 
свих сво јих оба ве за пре ма овом спо ра зу му о зај му, и 

бб) је KfW из у зет од пла ћа ња свих по ре за на при ход, као и 
тро шко ва ка ма та, на кна да, про ви зи ја и слич них тро шко ва у Ре пу
бли ци Ср би ји, по осно ву одо бра ва ња Зај ма;

б) је KfW при мио пот пи са ни ори ги нал ни при ме рак овог спо
ра зу ма о зај му; 

в) су до ста вље ни де по но ва ни пот пи си на ве де ни у чла ну 12.1 
овог спо ра зу ма о зај му (За сту па ње Зај мо прим ца);

г) је га ран ци ја Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке на ве де на у чла ну 
7. овог спо ра зу ма о зај му, сту пи ла на сна гу и да је пра во сна жна без 
ика квих огра ни че ња;

д) је Зај мо при мац пла тио про ви зи ју за ор га ни зо ва ње по сла 
пред ви ђе ну чла ном 3.2 овог спо ра зу ма о зај му;
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ђ) не по сто ји ни ка кав ствар ни или по тен ци јал ни раз лог за 
рас кид овог спо ра зу ма о зај му; и

е) ни су на ста ле би ло ка кве ван ред не окол но сти ко је би мо гле 
да спре че или озбиљ но угро зе спро во ђе ње, функ ци о ни са ње или 
свр ху Про јек та, или из вр ша ва ње оба ве за пла ћа ња ко је Зај мо при
мац пре у зи ма у скла ду са овим спо ра зу мом о зај му.

KfW има пра во да пре по чет ка ис пла те сред ста ва из Зај ма 
зах те ва до дат на до ку мен та и до ка зе ко је оправ да но бу де сма трао 
нео п ход ним.

2.4 Посебан споразум. По себ ним спо ра зу мом Зај мо при мац, 
ко га за сту па ју МФ, МРЕ и МПНТР и KfW ће де фи ни са ти про це
ду ру ис пла те укљу чу ју ћи кон крет не усло ве ко ји прет хо де ис пла ти 
а на ро чи то до ка зе ко је Зај мо при мац тре ба да до ста ви, а ко ји ма се 
до ка зу је да су тра же ни из но си из Зај ма ис ко ри шће ни у свр хе пред
ви ђе не овим спо ра зу мом о зај му.

2.5 Одрицањеодисплате. Под усло вом да је ис пу нио сво је 
оба ве зе пред ви ђе не чла ном 10. овог спо ра зу ма о зај му, Зај мо при
мац се мо же од ре ћи ис пла те не ис пла ће них де ло ва Зај ма уз са гла
сност KfWа, у за ме ну за пла ћа ње на кна де за од ри ца ње од ис пла те 
у скла ду са чла ном 2.6 овог спо ра зу ма о зај му.

2.6 Накнадазаодрицањеодисплате. Уко ли ко се Зај мо при
мац од рек не не ког из но са Зај ма, или уко ли ко из нос Зај ма уоп ште 
ни је ис пла ћен, или уко ли ко ни је ис пла ћен до ро ка на ве де ног у чла
ну 2.2 овог спо ра зу ма о зај му, из не ког раз ло га за ко ји се KfW не 
мо же сма тра ти од го вор ним, Зај мо при мац ће без од ла га ња пла ти ти 
KfWу, на зах тев KfWа, из нос ко ји је нео п хо дан да би се KfWу 
на док на ди ли сви гу би ци, из да ци или тро шко ви ко је KfW сно си као 
по сле ди цу од ри ца ња од ис пла те из но са пред мет ног зај ма. KfW ће 
об ра чу на ти из нос на кна де за од ри ца ње од ис пла те и о то ме оба ве
сти ти Зај мо прим ца.

3. Про ви зи је
3.1 ПровизијананеповученасредстваЗајма. Зај мо при мац ће 

пла ти ти бес по врат ну про ви зи ју на не по ву че на сред ства Зај ма у из
но су од 0,25% го ди шње на не ис пла ће ни из нос Зај ма. Про ви зи ја на 
не по ву че на сред ства Зај ма ће се об ра чу на ва ти за пе ри од по чев ши 
од да ту ма пр ве ис пла те али нај ка сни је 6 ме се ци по пот пи си ва њу 
овог спо ра зу ма о зај му, или уко ли ко овај спо ра зум о зај му не сту пи 
на сна гу у ро ку од 6 ме се ци по ње го вом пот пи си ва њу, по чев ши од 
да ту ма сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма о зај му у скла ду са чла
ном 13.11 овог спо ра зу ма о зај му (Сту па ње на сна гу), за кључ но са 
да ту мом ис пла те це ло куп ног Зај ма, или от ка зи ва ња Зај ма, шта год 
да је слу чај. 

Про ви зи ја на не по ву че на сред ства Зај ма до спе ва на пла ћа ње 
по лу го ди шње и пла ћа се за про те кли пе ри од на дан 30. ју на и 30. 
де цем бра сва ке го ди не (сва ки по је ди нач но у да љем тек сту: „Дан 
упла те”). Да тум за пр ву упла ту про ви зи је је 30. де цем бар 2014. го
ди не.

3.2 Зај мо при мац ће пла ти ти KfWу бес по врат ни јед но крат ни 
па у шал ни из нос на име про ви зи је за ор га ни зо ва ње по сла у из но су 
од 0,5% од из но са глав ни це Зај ма, на ве де ног у чла ну 1.1 овог спо
ра зу ма о зај му. 

Про ви зи ја за ор га ни зо ва ње по сла до спе ва на пла ћа ње нај ра
ни је (i) пре пр ве ис пла те Зај ма или (ii) по ис те ку тро ме сеч ног пе
ри о да на кон пот пи си ва ња овог спо ра зу ма о зај му од стра не KfWа, 
или (iii) уко ли ко спо ра зум о зај му ни је сту пио на сна гу у ро ку од 
три ме се ца на кон пот пи си ва ња, на дан ка да овај спо ра зум о зај му 
сту пи на сна гу у скла ду са чла ном 13.11. овог спо ра зу ма о зај му 
(Сту па ње на сна гу). 

На кон пот пи си ва ња овог спо ра зу ма о зај му про ви зи ја за ор га
ни зо ва ње по сла по ста је на пла ти ва у це ло сти без об зи ра на то да ли 
је За јам ис пла ћен у це ло сти или уоп ште.

4. Ка ма та
Зај мо при мац ће KfWу пла ти ти ка ма ту пре ма сто пи ко ја је 

утвр ђе на на сле де ћи на чин:
4.1 Камата (фиксна каматна стопа која се утврђује на

дан обезбеђења Зајма.) Зај мо при мац ће пла ћа ти ка ма ту на За јам 
по сто пи од 2,10% го ди шње (у да љем тек сту: „Фик сна ка мат на 

сто па”) док не бу де при мље на по след ња ра та от пла те у скла ду са 
Пла ном от пла те де фи ни са ним у чла ну 5.1 овог спо ра зу ма о зај му.

4.2 Обрачун камате и датуми плаћања камате. Ка ма та на 
ис пла ћен из нос Зај ма ће се за ра чу на ва ти од да ту ма (не у кљу чу ју
ћи тај дан) ка да је да ти из нос Зај ма ис пла ћен са кре дит ног ра чу на 
ко ји је KfW отво рио за Зај мо прим ца до да ту ма (укљу чу ју ћи и тај 
дан) ка да су по је ди нач не ра те за от пла ту Зај ма упла ће не на ра чун 
KfWа као што је на ве де но у чла ну 6.3 овог спо ра зу ма о зај му. Ка
ма та ће се об ра чу на ва ти у скла ду са чла ном 6.1 овог спо ра зу ма о 
зај му (Об ра чун). Ка ма та ће се пла ћа ти у об ра чу на том из но су на 
Дан упла те (као што је де фи ни са но у чла ну 3.1 овог спо ра зу ма о 
зај му).

5. От пла та и пре вре ме на от пла та
5.1 Планотплате. Зај мо при мац ће от пла ћи ва ти За јам на сле

де ћи на чин:

Ра та Да тум упла те  Ра та от пла те  
1 30. де цем бар 2017 789.000,00 евра
2 30. јун 2018 789.000,00 евра
3 30. де цем бар 2018 789.000,00 евра
4 30. јун 2019 789.000,00 евра
5 30. де цем бар 2019 789.000,00 евра
6 30. јун 2020 789.000,00 евра
7 30. де цем бар 2020 789.000,00 евра
8 30. јун 2021 789.000,00 евра
9 30. де цем бар 2021 789.000,00 евра

10 30. јун 2022 789.000,00 евра
11 30. де цем бар 2022 790.000,00 евра
12 30. јун 2023 790.000,00 евра
13 30. де цем бар 2023 790.000,00 евра
14 30. јун 2024 790.000,00 евра
15 30. де цем бар 2024 790.000,00 евра
16 30. јун 2025 790.000,00 евра
17 30. де цем бар 2025 790.000,00 евра
18 30. јун 2026 790.000,00 евра
19 30. де цем бар 2026 790.000,00 евра

УКУП НО 15.000.000,00 евра

5.2 НеисплаћениизносиЗајма. Не ис пла ће ни из но си Зај ма се 
пре би ја ју у из но су по след ње до спе ле ра те за от пла ту у скла ду са 
Пла ном от пла те, осим уко ли ко KfW по соп стве ном на хо ђе њу не 
ода бе ре не ки дру ги на чин пре би ја ња за тај кон кре тан слу чај.

5.3 Исплате по започињању отплате. Уко ли ко од ре ђе ни 
из нос Зај ма тре ба да бу де ис пла ћен на кон што је пе ри од от пла те 
по чео, то не ће ути ца ти на План от пла те на ве ден у чла ну 5.1 овог 
спо ра зу ма о зај му, све док пред мет на ра та от пла те ко ја до спе ва 
на пла ћа ње пре ма Пла ну от пла те бу де ма ња од из но са Зај ма ко ји 
су већ ис пла ће ни. Уко ли ко ра та от пла те ко ја до спе ва на пла ћа ње 
пре ма ши нео т пла ће ни из нос Зај ма, KfW ће од у зе ти из нос јед нак 
ра зли ци од до спе ле ра те от пла те, по де ли ти је са пре о ста лим ра та
ма от пла те ко је још ни су упла ће не и до да ти по ме ну ти из нос сва кој 
пре о ста лој ра ти от пла те. KfW за др жа ва пра во да раз мо три од ла
га ње ис пла те ко ја је при спе ла у ро ку кра ћем од 45 да на пре Да на 
упла те ка ко би се утвр дио из нос пре о ста лог Зај ма до дру гог на ред
ног Да ту ма упла те, на кон ис пла те.

5.4 Превременаотплата. Сле де ће од ред бе ће се при ме њи ва
ти у слу ча ју пре вре ме не от пла те:

a) Право на превремену отплату. Зај мо при мац мо же да, у 
скла ду са под ста во ви ма (б) до (д) ис под, из вр ши пре вре ме ну от
пла ту из но са у ве зи са Зај мом, под усло вом да пре вре ме но от пла
ће ни из нос не бу де ма њи од из но са јед не ра те от пла те у скла ду са 
чла ном 5.1 овог уго во ра.

б) Обавештење. У скла ду са чла ном 5.4 a) овог спо ра зу ма 
о зај му, пре вре ме на от пла та не ког из но са Зај ма мо ра би ти пред
мет Оба ве ште ња о пре вре ме ној от пла ти ко је Зај мо при мац ша ље 
KfWу нај ка сни је 15. рад ног да на ба на ка (као што је де фи ни са но 
у чла ну 13.1 овог спо ра зу ма о зај му) у Франк фур ту на Мај ни, пре 
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на ме ра ва ног да на пре вре ме не от пла те. Ова кво оба ве ште ње је нео
по зи во; оно мо ра да са др жи да тум ка да ће пре вре ме на от пла та би
ти из вр ше на, из нос пре вре ме не от пла те и оба ве зу је Зај мо прим ца 
да на зна че ног да ту ма упла ти KfWу на ве де ни из нос.

в) Надокнадазапревременуотплату. Уко ли ко Зај мо при мац 
пре вре ме но от пла ти би ло ко ји из нос Зај ма на ко ји се за ра чу на ва 
фик сна ка мат на сто па Зај мо при мац без од ла га ња пла ћа KfWу, по 
зах те ву KfWа, из нос ко ји је нео п хо дан да би се KfWу на док на ди
ли сви гу би ци, из да ци или тро шко ви ко је KfW сно си као по сле ди
цу пре вре ме не от пла те. KfW ће утвр ди ти ви си ну из но са на док на де 
за пре вре ме ну от пла ту и о то ме оба ве сти ти Зај мо прим ца.

г) Доспелиизноси. За јед но са пре вре ме ном от пла том, Зај мо
при мац та ко ђе пла ћа сле де ће из но се у скла ду са чла ном 5.4 a) до в) 
овог спо ра зу ма о зај му:

aa) сва ку на кна ду за пре вре ме ну от пла ту ко ја мо же на ста ти 
као по сле ди ца пре вре ме не от пла те де ла Зај ма у скла ду са чла ном 
5.4 в) овог спо ра зу ма о зај му; и

бб) све за ра чу на те ка ма те на пре вре ме но от пла ће ни део Зај ма 
на ста ле до да ту ма пре вре ме не от пла те. 

д) Пребијање. Члан 5.2 (НеисплаћениизносиЗајма) овог спо
ра зу ма о зај му ће се при ме њи ва ти mu ta tis mu tan dis на пре би ја ње 
пре вре ме них от пла та.

5.5 РевидираниПланотплате. У слу ча ју при ме не чла на 5.3 
овог спо ра зу ма о зај му (Исплате по започињању отплате) или 
чла на 5.4 овог спо ра зу ма о зај му, (Превременаотплата) KfW ће 
Зај мо прим цу до ста ви ти ре ви ди ра ни План от пла те ко ји ће по ста ти 
са став ни део овог спо ра зу ма о зај му и за ме ни ти План от пла те ко ји 
се при ме њи вао до та да.

6. Об ра чу ни и пла ћа ња уоп ште
6.1 Обрачун. Ка ма те, про ви зи ја на не по ву че на сред ства Зај

ма, за те зне ка ма те у скла ду са чла ном 6.5 овог спо ра зу ма о зај му, 
па у шал на на док на да за за ка сне ле упла те пре ма чла ну 6.6 овог спо
ра зу ма о зај му, на кна да за од ри ца ње од ис пла те и на кна да за пре
вре ме ну от пла ту се об ра чу на ва ју на осно ву го ди не од 360 да на, са 
ме се ци ма ко ји тра ју по 30 да на. 

6.2 Датумдоспећа. Уко ли ко не ко пла ћа ње ко је тре ба да бу де 
из вр ше но пре ма овом спо ра зу му о зај му до спе ва на дан ко ји ни
је рад ни дан (ка ко је де фи ни са но у чла ну 13.1 овог спо ра зу ма о 
зај му) Зај мо при мац ће та кво пла ћа ње из вр ши ти на ред ног рад ног 
да на. Уко ли ко сле де ћи рад ни дан па да на ред ног ка лен дар ског ме
се ца, та кво пла ћа ње мо ра би ти из вр ше но по след њег рад ног да на 
те ку ћег ка лен дар ског ме се ца.

6.3 Бројрачуна,времеуплате. Зај мо при мац ће би ти осло бо
ђен оба ве зе пла ћа ња ко је про из и ла зе из овог уго во ра о зај му чим 
се утвр ди да су од го ва ра ју ћи из но си упла ће ни KfWу и да су на 
рас по ла га њу KfWа без ика квих ума ње ња из но са у еври ма, да је 
упла та из вр ше на до 10 са ти пре под не у Франк фур ту на Мај ни, на 
ра чун KfWа: IBAN DE 92 50020400 3122301232 (по след ње ци фре 
озна ча ва ју GP број) отво рен код KfWа, Франк фурт на Мај ни, уз 
до дат ну на зна ку да ту ма до спе ћа „го ди на/ме сец/дан”).

6.4 Противпотраживања Зајмопримца. Зај мо при мац не ма 
пра во да зах те ва за др жа ва ње или пре би ја ње из но са или не ка дру га 
слич на пра ва у од но су на оба ве зу пла ћа ња пре ма овом спо ра зу му 
о зај му, осим уко ли ко је та кво пра во при зна то ко нач ном пре су дом 
или уко ли ко ни је оспо ре но од стра не KfWа.

6.5 Затезнакамата. Уко ли ко би ло ко ја ра та от пла те или пре
вре ме не от пла те у скла ду са чла ном 5.4 овог спо ра зу ма о зај му 
(Пре вре ме на от пла та) не бу де на рас по ла га њу KfWу на дан до спе
ћа, KfW мо же, без прет ход ног упо зо ре ња, да на пла ти за те зну ка ма
ту по сто пи од 300 ба зич них по е на го ди шње из над ба зич не сто пе, 
за пе ри од ко ји по чи ње да ту мом до спе ћа и за вр ша ва се да ном из вр
ше ња та кве упла те на ра чун KfWа ко ји је на ве ден у чла ну 6.3 овог 
спо ра зу ма о зај му. Ова сто па мо ра би ти нај ма ње јед на ка ка мат ној 
сто пи Зај ма. „Ба зич на сто па” је ка мат на сто па ко ју об ја вљу је Цен
трал на бан ка Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке (De utsche Bun des bank) 
као ва же ћу ба зич ну сто пу на дан до спе ћа. Та ква за те зна ка ма та мо
ра би ти пла ће на без од ла га ња чим KfW то за тра жи. 

6.6 Паушална надокнада. За не у пла ће не до спе ле из но се (са 

из у зет ком ра та от пла те и пре вре ме не от пла те као што је на ве де но 
у чла ну 6.5 овог спо ра зу ма о зај му (За те зна ка ма та), KfW мо же без 
прет ход ног упо зо ре ња, да зах те ва упла ту па у шал не на док на де по 
сто пи од 300 ба зич них по е на го ди шње из над ба зич не сто пе ко ја се 
при ме њу је на од го ва ра ју ћи дан до спе ћа за пе ри од ко ји по чи ње да
ном до спе ћа и ко ји се за вр ша ва на дан упла те та квог не у пла ће ног 
до спе лог из но са. Па у шал на на док на да мо ра би ти пла ће на без од
ла га ња, чим KfW то за тра жи. Зај мо при мац је сло бо дан да до ка же 
да за пра во ни је пре тр пље на ни ка ква ште та или да из нос од ште те 
не од го ва ра на ве де ном из но су.

6.7 Обрачуни од стране KfW-а. Осим у слу ча ју очи глед не 
гре шке, из но си ко је је KfW утвр дио и об ра чу нао пре ма овом уго
во ру о зај му и у ве зи са њим, ће са чи ња ва ти „pri mafa cie” до ка зе.

7. Га ран ци ја Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке
Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка ће KfWу из да ти га ран ци ју за по

тра жи ва ња пре ма овом спо ра зу му о зај му пре пр ве ис пла те. KfW 
ће оба ве сти ти Зај мо прим ца о сту па њу на сна гу и по чет ку при ме не 
га ран ци је.

8. Не га тив на за ло га и „па ри па су” кла у зу ла
8.1 Забраназалогеилихипотеке. Зај мо при мац мо ра оси гу ра

ти да он сам као ни ло кал не са мо у пра ве ко је уче ству ју у Про јек
ту не ће за ло жи ти или ста ви ти под хи по те ку или оту ђи ти имо ви ну 
Про јек та пре от пла те це ло куп ног из но са Зај ма, ни ти за кљу чи ти 
би ло ка кав дру ги спо ра зум или аран жман чи ја би при ме на до ве ла 
до ства ра ња обез бе ђе ња или би ло ког пра ва ко је под ра зу ме ва пр
вен ство пла ћа ња би ло ко је оба ве зе пре ма би ло ком ли цу без прет
ход не са гла сно сти KfWа.

8.2 „Парипасу”. У ме ри у ко јој је то до зво ље но за ко ном, Зај
мо при мац пре у зи ма на се бе оба ве зе пре ма овом спо ра зу му о зај му 
„па ри па су” у од но су на све оста ле по сто је ће или бу ду ће нео бе збе
ђе не и нео д ре ђе не оба ве зе пла ћа ња.

9. Тро шко ви и јав не да жби не
9.1 Забранаумањењаиодбитака. Зај мо при мац ће из вр ши ти 

сва пла ћа ња у скла ду са овим спо ра зу мом о зај му без од би та ка на 
име по ре за, дру гих јав них да жби на или дру гих тро шко ва. У слу ча
ју да Зај мо при мац има за кон ску или дру га чи ју оба ве зу да из вр ши 
од би так или ума ње ње из но са упла те, Зај мо при мац ће KfWу упла
ти ти нео п ход не до дат не из но се та ко да пре о ста ли не то из нос по 
из вр ше њу та квог ума ње ња или од бит ка од го ва ра из но су ко ји тре ба 
да бу де упла ћен у скла ду са овим спо ра зу мом о зај му, као да до по
ме ну тих ума ње ња или од би та ка ни је ни до шло.

9.2 Трошкови. Зај мо при мац ће сно си ти све тро шко ве на ста ле 
у ве зи са ис пла том Зај ма, на ро чи то тро шко ве до зна ча ва ња и пре
но са сред ста ва (укљу чу ју ћи про ви зи је при ли ком кон вер зи је ва лу
те), као и све тро шко ве и из дат ке на ста ле у ве зи са одр жа ва њем 
или спро во ђе њем овог спо ра зу ма о зај му.

9.3 Порезиидругедажбине. Зај мо при мац ће сно си ти све по
ре зе и дру ге јав не да жби не на ста ле ван Са ве зне Ре пу бли ке Не мач
ке у ве зи са за кљу чи ва њем и спро во ђе њем овог спо ра зу ма о зај му. 
Уко ли ко су по ме ну ти по ре зи и да жби не на ста ли у Са ве зној Ре пу
бли ци Не мач кој, Зај мо при мац ће их пла ти ти са мо у ме ри у ко јој су 
на ста ли на ини ци ја ти ву Зај мо прим ца. Уко ли ко KfW аван сно пла ти 
из нос та квих по ре за или да жби на, Зај мо при мац мо ра да без од ла
га ња, од мах по зах те ву KfWа, упла ти на ра чун KfWа по ме ну ти 
из нос као што је на ве де но у чла ну 6.3 овог спо ра зу ма о зај му. 

9.4 Увећањетрошкова. Уко ли ко услед
а) ис пу ње ња зах те ва из да тих од стра не цен трал не бан ке или 

не ке дру ге фи скал не, мо не тар не или дру ге ин сти ту ци је на кон пот
пи си ва ња овог спо ра зу ма о зај му,

или
б) би ло ко је про ме не за ко на или ње го ве ин тер пре та ци је и ње

го вог спро во ђе ња,
или
в) сту па ња на сна гу, рас ки да или из ме не би ло ког ва же ћег би

ла те рал ног или мул ти ла те рал ног спо ра зу ма или уго во ра, а на ро чи
то о дво стру ком опо ре зи ва њу, KfW оства ри до дат не тро шко ве или 
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гу бит ке или не бу де у мо гућ но сти да оства ри до го во ре ну мар жу на 
тро шко ве ре фи нан си ра ња, као по сле ди цу за кљу чи ва ња и фи нан
си ра ња овог спо ра зу ма о зај му (у да љем тек сту: „Уве ћа ни тро шко
ви”), KfW ће о то ме оба ве сти ти Зај мо прим ца. Би ло ко ји зах тев те 
вр сте од стра не KfWа ће би ти про пра ћен оба ве ште њем од стра не 
KfWа ко је ће са др жа ти основ тог зах те ва и ра зум но де та љан об
ра чун по ме ну тог из но са. Зај мо при мац ће без од ла га ња на зах тев 
KfWа обе ште ти ти KfW у по гле ду свих и би ло ко јих Уве ћа них тро
шко ва те вр сте. Члан 6. овог спо ра зу ма о зај му се при ме њу је mu
ta tis mu tan dis.

10. По себ не оба ве зе
10.1 СпровођењеПројектаипосебнеинформације. Зај мо при

мац ко га за сту па МПНТР,
a) ће при пре ми ти, спро ве сти, упра вља ти и одр жа ва ти Про је

кат у скла ду са до брим фи нан сиј ским и тех нич ким прак са ма и у 
свим по је ди но сти ма у скла ду са кон цеп том Про јек та ко ји је до го
во рен из ме ђу Зај мо прим ца и KfWа;

б) ће по ве ри ти при пре му и над зор над гра ђе вин ским ра до ви
ма у окви ру Про јек та не за ви сним, ква ли фи ко ва ним ин же ње ри ма 
кон сул тан ти ма или кон сул тан ти ма, а спро во ђе ње Про јек та ком пе
тент ним фир ма ма;

в) ће до де ли ти уго во ре за ро бу и услу ге ко ји тре ба да се фи
нан си ра ју из Зај ма на осно ву прет ход но спро ве де них ме ђу на род
них тен де ра;

г) ће обез бе ди ти фи нан си ра ње Про јек та у це ло сти и до ста
ви ти KfWу на зах тев KfWа до ка зе ко ји ма се по твр ђу је да су тро
шко ви ко ји се не фи нан си ра ју из Зај ма та ко ђе по кри ве ни;

д) ће во ди ти књи ге и еви ден ци ју или по ве ри ти во ђе ње књи га 
и еви ден ци је у сво је име, ко ји не дво сми сле но при ка зу ју све тро
шко ве ро бе и услу га нео п ход них за Про је кат и у ко ји ма су ја сно 
на зна че ни ро бе и услу ге ко ји су фи нан си ра ни из овог Зај ма; 

ђ) ће у би ло ком тре нут ку омо гу ћи ти пред став ни ци ма KfWа 
увид у та кве књи ге и еви ден ци је и би ло ко ју и це ло куп ну до ку мен
та ци ју од зна ча ја за спро во ђе ње и функ ци о ни са ње Про јек та, као и 
по се те ло ка ци ја ма Про јек та на ко ји ма се из во де ра до ви у ве зи са 
Про јек том; 

е) ће до ста ви ти KfWу би ло ко ју и све ин фор ма ци је и еви ден
ци је о Про јек ту и ње го вом да љем на пре до ва њу уко ли ко KfW то 
бу де зах те вао;

ж) ће без од ла га ња и са мо и ни ци ја тив но,
aa) до ста ви ти KfWу би ло ка кве упи те ко је Зај мо при мац бу де 

при мио од Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕCD) 
или ње них чла ни ца у скла ду са тзв. „Спо ра зу мом о је дин стве ној 
тран спа рент но сти ОДА кре ди та” на кон до де ле уго во ра за ро бу и 
услу ге ко ји тре ба да бу ду фи нан си ра ни из Зај ма, и ко ор ди ни ра ти 
да ва ње од го во ра на та кве упи те са KfWом, и

бб) оба ве сти ти KfW о свим окол но сти ма ко је спре ча ва ју или 
озбиљ но угро жа ва ју спро во ђе ње, упра вља ње или свр ху Про јек та.

10.2 Посебни споразум. Зај мо при мац, ко га за сту па ју МФ, 
МРЕ и МПНТР, и KfW ће утвр ди ти де та ље на ве де не у чла ну 10.1 
овог спо ра зу ма о зај му, По себ ним спо ра зу мом. 

10.3 Придржавање прописа. Зај мо при мац ће обез бе ди ти да 
ли ца ко ји ма по ве ри при пре му и спро во ђе ње Про јек та, до де лу уго
во ра за на бав ку ро бе или услу га ко је су пред мет фи нан си ра ња, а 
ко ја зах те ва ју ис пла ту од ре ђе них из но са из Сред ста ва Зај ма не зах
те ва ју, при хва та ју, одо бра ва ју, обе ћа ва ју или при хва та ју обе ћа ња 
не за ко ни тих пла ћа ња или не ких дру гих ко ри сти у ве зи са по ме ну
тим за да ци ма.

11. Рас кид Спо ра зу ма
11.1 Случај неизвршења обавеза. KfW мо же оства ри ти пра

ва де фи ни са на у чла ну 11.2 овог спо ра зу ма о зај му (Правнепосле-
диценеизвршењаобавеза), уко ли ко на ста не до га ђај ко ји са чи ња ва 
ма те ри јал ни основ. Ма те ри јал ним осно вом ће се по себ но сма тра ти 
сле де ћи до га ђа ји: 

a) Зај мо при мац не из вр ши оба ве зе пла ћа ња пре ма KfWу по 
до спе ћу; 

б) уко ли ко до ђе до кр ше ња оба ве за пре ма овом спо ра зу му о 
зај му или оба ве за пре ма По себ ном спо ра зу му ко ји про ис ти че из 
овог спо ра зу ма о зај му;

в) уко ли ко овај спо ра зум о зај му или би ло ко ји ње гов део пре
ста ну да бу ду оба ве зу ју ћи за Зај мо прим ца или се не мо гу при ме
њи ва ти на Зај мо прим ца;

г) уко ли ко се ис по ста ви да су би ло ко ја из ја ва, по твр да, ин фо
р ма ци ја или за сту па ње или га ран ци ја ко ји су по ми шље њу KfWа 
од кључ ног зна ча ја за одо бра ва ње и из вр ше ње Зај ма не тач ни, до
во де у за блу ду или не пот пу ни; 

д) на ста ну дру ге ван ред не окол но сти услед ко јих се од ла же 
или спре ча ва из вр ше ње оба ве за пре ма овом спо ра зу му о зај му;

ђ) Зај мо при мац не бу де у мо гућ но сти да до ка же да су из но си 
Зај ма упо тре бље ни у до го во ре не свр хе;

е) на ста не би ло ко ји од сле де ћих до га ђа ја ве за но за Зај мо
прим ца:

aa) Зај мо при мац не бу де у мо гућ но сти да из ми ри сво ја ду го
ва ња на до го во рен на чин и по њи хо вом до спе ћу;

бб) за поч ну пре го во ри са јед ним или ви ше по ве ри ла ца Зај мо
прим ца (уз из у зе так KfWа) о от пи су не из ми ре них ду го ва ња или 
од ла га ња пла ћа ња или о до го во ру о мо ра то ри ју му или по рав на њу.

11.2 Правнепоследицеуслучајунеизвршењаобавезапоосно-
вуЗајма. Уко ли ко је на стао би ло ко ји од слу ча је ва ко ји су на ве де ни 
у чла ну 11.1 овог спо ра зу ма о зај му, и уко ли ко та кав слу чај ни је 
ре шен у ро ку од 5 да на (у слу ча ју чла на 11.1 a) овог спо ра зу ма 
о зај му) или ако, у свим дру гим слу ча је ви ма на ве де ним у чла ну 
11.1 овог спо ра зу ма о зај му, не бу де от кло њен у ро ку ко ји од ре ђу је 
KfW а ко ји, ме ђу тим, не мо же би ти кра ћи од 30 да на, KfW мо же да 
рас ки не овај спо ра зум о зај му или би ло ко ји ње гов део што мо же 
има ти за по сле ди цу сле де ће: 

а) пре ста нак оба ве за KfWа по овом спо ра зу му о зај му, и 
б) KfW мо же да зах те ва пу ну или де ли мич ну от пла ту нео т

пла ће ног из но са Зај ма, за јед но са до спе лом ка ма том и свим оста
лим из но си ма до спе лим у скла ду са овим спо ра зу мом о зај му. 
Чла но ви 6.5 овог спо ра зу ма о зај му (За те зна ка ма та) и 6.6 овог 
спо ра зу ма о зај му (Па у шал на на док на да), се при ме њу ју на убр за ну 
на пла ту из но са mu ta tis mu tan dis.

11.3 Одштета. У слу ча ју да овај спо ра зум о зај му бу де у це
ло сти или де ли мич но рас ки нут, Зај мо при мацће пла ти ти на док на
ду за од ри ца ње од ис пла те у скла ду са чла ном 2.6 овог спо ра зу ма 
о зај му (Надокнадазаодрицањеодисплате) и/или на док на ду за 
пре вре ме ну от пла ту у скла ду са чла ном 5.4 в) овог спо ра зу ма о зај
му (Надокнадазапревременуотплату).

12. За сту па ње и из ја ве
12.1 ЗаступањеЗајмопримца. Ми ни стри МФ, МРЕ и МПНТР 

и ли ца ко ја над ле жни ми ни стар име ну је KfWу и ко ја су овла шће
на де по но ва ним пот пи сом уз по твр ду од го ва ра ју ћег ми ни стра, за
сту па ју Зај мо прим ца у из вр ше њу и спро во ђе њу овог спо ра зу ма о 
зај му. Ми ни стар фи нан си ја или ли ца ко ја је ми ни стар име но вао ће 
пот пи са ти овај спо ра зум о зај му у име Ре пу бли ке Ср би је. МПНТР 
ће де ло ва ти у свој ству Аген ци је за спро во ђе ње про јек та ко ја ће 
би ти над ле жна за спро во ђе ње Про јек та. МРЕ ће би ти укљу че но 
у спро во ђе ње Про јек та, на ро чи то кроз члан ство у Про грам ском 
ко ор ди на ци о ном од бо ру. Овла шће ње у по гле ду за сту па ња ће се 
сма тра ти пу но ва жним све док KfW не при ми из ри чи ти опо зив од 
пред став ни ка Зај мо прим ца овла шће ног у том тре нут ку. 

12.2 Адресе. Оба ве ште ња или из ја ве у ве зи са овим спо ра зу
мом о зај му мо ра ју би ти у пи са ном об ли ку. Она се ша љу у ви ду 
ори ги на ла или – са из у зет ком зах те ва за ис пла ту – фак сом. Сва 
оба ве ште ња и из ја ве да те у ве зи са овим спо ра зу мом о зај му мо ра
ју би ти по сла ти на сле де ће адре се: 
За KfW: KfW

De part ment LEa3
Post fach 11 11 41
60046 Frank furt am Main / Ger many
Ger many
Fax: +49 69 74312944

За Зај мо прим ца: Ми ни стар ство фи нан си ја 
Кне за Ми ло ша 20,
11000 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
Фaкс: +381 11 3618 961
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13. Оп ште од ред бе
13.1 Радниданбанака. Ка да се у овом спо ра зу му о зај му по

ми ње „рад ни дан ба на ка”, то озна ча ва дан ко ји ни је су бо та или не
де ља, на ко ји по слов не бан ке у Франк фур ту на Мај ни ра де ра ди 
оба вља ња оп штих по сло ва.

13.2 Местоизвршења. Ме сто из вр ше ња свих оба ве за по овом 
спо ра зу му о зај му је Франк фурт на Мај ни, Са ве зна Ре пу бли ка Не
мач ка.

13.3 Делимично неважење и неслагање. Уко ли ко би ло ко ја 
од ред ба овог спо ра зу ма о зај му је сте или по ста не не ва же ћа, или 
уко ли ко по сто ји не сла га ње из ме ђу би ло ко јих од ре да ба овог спо
ра зу ма о зај му, то не ће има ти ути ца ја на ва ља ност оста лих од ред би 
Спо ра зу ма о зај му. Спо ра зум не стра не ће за ме ни ти све не ва же ће 
од ред бе прав но ва же ћим од ред ба ма ко је су са чи ње не нај бли же ду
ху и свр си не ва же ћих од ред би. Спо ра зум не стра не ће ис пра ви ти 
сва ко не сла га ње ме ђу од ред ба ма прав но ва ља ним од ред ба ма ко је 
су нај бли же ду ху и свр си овог спо ра зу ма о зај му.

13.4 Писаниоблик. Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма о зај му 
мо ра ју би ти у пи са ном об ли ку. Уго вор не стра не мо ра ју да у пи са
ном об ли ку на ја ве сва ко од сту па ње у од но су на овај зах тев.

13.5 Уступање. Зај мо при мац не мо же да усту пи или пре не
се, за ло жи или ста ви под хи по те ку би ло ко је по тра жи ва ње из овог 
спо ра зу ма о зај му.

13.6 Меродавноправо. За овај спо ра зум о зај му ме ро дав ни су 
за ко ни Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. 

13.7 Рокзастаревања. Сва пoтрaживaњa KfWа пре ма овом 
спо ра зу му о зај му ис ти чу на кон пет го ди на од кра ја го ди не у ко
јој је нaстaлo пoтрaживaњe и у кojoj KfW пoстaнe свeстaн oкoл
нoсти у кojимa je тaквo пoтрaживaњe на ста ло, или их je мoгao би ти 
свeстaн да ни је би ло крај ње не па жње.

13.8 Одрицање од имунитета. У ме ри у ко јој Зај мо при мац 
мо же тре нут но или у бу дућ но сти у би ло ко јој над ле жно сти тра
жи ти за се бе или за сво ју имо ви ну иму ни тет од ту жбе, из вр ше ња, 
за пле не или дру гог прав ног по ступ ка и у ме ри у ко јој у би ло ко
јој над ле жно сти та кав иму ни тет мо же при ба ви ти за се бе или сво ју 
имо ви ну, Зај мо при мац се, у по гле ду (i) свих и би ло ко је оба ве зе 
Зај мо прим ца пре ма овом спо ра зу му о зај му и (ii) свих и би ло ко је 
оба ве зе у ве зи са дру гим сред стви ма ко је је Зај мо при мац до био у 
ве зи са Про јек том, и из вр ше њем та квих оба ве за, овим нео по зи во 
са гла ша ва да не ће има ти та кве зах те ве и ови ме се од ри че та квог 
иму ни те та. Ово од ри ца ње од иму ни те та се не ће од но си ти на имо
ви ну ко ја (i) се ко ри сти у окви ру ди пло мат ских, кон зу лар них, спе
ци јал них ми си ја и ми си ја при ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма или 
ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма др жа ве Зај мо дав ца или (ii) је вој
ног ка рак те ра или под кон тро лом вој них ор га на.

13.9 Правниспорови.
a) Арбитража. Све спо ро ве на ста ле на осно ву или у ве зи са 

овим спо ра зу мом о зај му ре ша ва ће ис кљу чи во и ко нач но Ар би тра
жни суд. У том слу ча ју, при ме њу ју се сле де ће од ред бе:

aa) Ар би тра жни суд ће се са сто ја ти од јед ног или три ар би тра 
ко ји су по ста вље ни и ко ји де лу ју у скла ду са Пра ви ли ма ар би тра
же Ме ђу на род не при вред не ко мо ре (ICC) ко ја с вре ме на на вре ме 
мо гу би ти из ме ње на.

бб) Ар би тра жни по сту пак се во ди у Франк фур ту на Мај ни. 
По сту пак се во ди на ен гле ском је зи ку.

13.10 Пренос информација. KfW има пра во да пре не се из
да ва о цу са ве зне га ран ци је ко ја је на ве де на у чла ну 7. овог спо ра
зу ма о зај му и Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој, ин фор ма ци је у ве
зи са за кљу чи ва њем и из вр ше њем овог спо ра зу ма о зај му. KfW, 
из да ва лац са ве зне га ран ци је и Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка има ју 
пра во да про сле де да ље ин фор ма ци је у ве зи са Зај мом и Про јек
том укљу чу ју ћи ин фор ма ци је ве за не за до де лу уго во ра за на бав ку 
ро ба и услу га ко ји се фи нан си ра ју из сред ста ва Зај ма, ме ђу на род
ним ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве при ку пља њем ста ти стич ких по да
та ка, на ро чи то у ве зи са сер ви си ра њем ду га, и/или при ку пља њем 
и об ја вљи ва њем по да та ка у по гле ду до де љи ва ња уго во ра за ро бе и 
услу ге ко ји тре ба да бу ду фи нан си ра ни из Зај ма. На ве де но пра во 
за про сле ђи ва ње ин фор ма ци ја ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма об у
хва та и пра во ди рект ног пре но ше ња та квих ин фор ма ци ја чла но ви
ма та квих ор га ни за ци ја.

13.11 Ступањенаснагу. Овај спо ра зум о зај му не ће сту пи ти 
на сна гу све док Зај мо при мац не оба ве сти KfW у пи са ном об ли ку 
да је На род на скуп шти на ра ти фи ко ва ла (по твр ди ла) овај спо ра зум 
о зај му (у да љем тек сту: „Ра ти фи ка ци ја”). Уко ли ко KfW не до би
је оба ве ште ње о Ра ти фи ка ци ји до 28. фе бру а ра 2015. го ди не, KfW 
мо же да у би ло ком тре нут ку јед но стра но рас ки не Спо ра зум о зај
му, ме ђу тим, под усло вом да KfW не мо же да от ка же Спо ра зум о 
зај му на кон при је ма оба ве ште ња о Ра ти фи ка ци ји.

Овај спо ра зум о зај му је са чи њен у че ти ри ори ги нал на при
мер ка на ен гле ском је зи ку.

Бе о град, на дан 14. но вем бра 2014. го ди не

За KfW: За Ре пу бли ку Ср би ју:
__________________ __________________ __________________
Dr. Jürgen Wel schof
Ди рек тор KfW
Канцеларије у 
Београду

Vi be ke Chri sten sen
Виши Менаџер 
пројетка

др Ду шан Ву јо вић
Министар финансија

Анекс 1
План ис пла те сред ста ва 
До ис те ка сва ког по је ди нач ног пе ри о да ко ји је на зна чен ис

под, Зај мо при мац мо же под не ти зах тев за ис пла ту из но са Зај ма ко
ји не пре ла зи уку пан из нос ко ји је у на став ку на зна чен за сва ки од 
пе ри о да ис пла те. 

Пе ри од до… Мак си мал ни укуп ни из нос ко ји мо же би ти ис пла-
ћен до кра ја сва ког пе ри о да ис пла те (збир но)

(сви износи су у еврима))
1 30.12.2014. 1.000.000,00
2 30.06.2015. 4.000.000,00
3 30.12.2015. 9.000.000,00
4 30.06.2016. 12.000.000,00
5 30.12.2016. 15.000.000,00
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Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

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

31
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 Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке 

Ал ба ни је о уза јам ној по мо ћи у спре ча ва њу,  
ис тра жи ва њу и су зби ја њу ца рин ских пре кр ша ја

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 Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза
јам ној по мо ћи у спре ча ва њу, ис тра жи ва њу и су зби ја њу ца рин ских 
пре кр ша ја, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Другој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 20. марта 
2015. године.

ПР број 44
У Бе о гра ду, 23. марта 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је  
о уза јам ној по мо ћи у спре ча ва њу, ис тра жи ва њу  

и су зби ја њу ца рин ских пре кр ша ја

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

ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза јам ној по мо ћи у спре ча
ва њу, ис тра жи ва њу и су зби ја њу ца рин ских пре кр ша ја, са чи њен у 
Бе о гра ду, 10. но вем бра 2014. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, ал
бан ском и ен гле ском је зи ку.

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

ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза јам ној по мо ћи у спре ча ва њу, 
ис тра жи ва њу и су зби ја њу ца рин ских пре кр ша ја у ори ги на лу на 
срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И СА ВЕ ТА  

МИ НИ СТА РА РЕ ПУ БЛИ КЕ АЛ БА НИ ЈЕ О УЗА ЈАМ НОЈ 
ПО МО ЋИ У СПРЕ ЧА ВА ЊУ, ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ  
И СУ ЗБИ ЈА ЊУ ЦА РИН СКИХ ПРЕ КР ША ЈА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Са вет ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба
ни је (у да љем тек сту: стра не уго вор ни це);

сма тра ју ћи да пре кр ша ји ца рин ских про пи са на но се ште ту 
њи хо вим при вред ним, тр го вин ским, фи нан сиј ским, дру штве ним, 
кул тур ним, ин ду стриј ским и по љо при вред ним ин те ре си ма;

сма тра ју ћи да рад ње у спре ча ва њу ца рин ских пре кр ша ја мо гу 
да бу ду ефи ка сни је уз те сну са рад њу њи хо вих ца рин ских ор га на;

има ју ћи у ви ду зна чај тач ног об ра чу на ца рин ских да жби на 
и дру гих на кна да ко је се на пла ћу ју при ли ком уво за или из во за и 
обез бе ђе ње пра вил не при ме не ме ра о за бра на ма, огра ни че њи ма и 
кон тро ли, као и пра вил не при ме не за кон ских од ре да ба и про пи са 
ко ји се од но се на фал си фи ко ва ну ро бу и ре ги стро ва не тр го вач ке 
жи го ве;

сма тра ју ћи да про мет опој них дро га и пси хо троп них суп стан
ци пред ста вља опа сност по здра вље љу ди и дру штво;

има ју ћи у ви ду Кон вен ци ју о пси хо троп ним суп стан ца ма из 
1971. го ди не, као и Кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја про тив на за ко
ни тог про ме та опој них дро га и пси хо троп них суп стан ци из 1988. 
го ди не, укљу чу ју ћи и оних на ве де них у при ло гу те кон вен ци је, као 
и ње не на кнад не из ме не и до пу не;

има ју ћи у ви ду Пре по ру ку Са ве та за ца рин ску са рад њу о уза
јам ној ад ми ни стра тив ној по мо ћи од 5. де цем бра 1953. го ди не;

са гла си ле су се о сле де ћем:

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 1.
У сми слу ово га спо ра зу ма:
1. „ца рин ски про пи си” су за ко ни и дру ги про пи си ко је при ме

њу ју ца рин ски ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца, а од но се се на:
– увоз, из воз, про воз и скла ди ште ње ро бе и ка пи та ла, укљу

чу ју ћи и сред ства пла ћа ња,
– на пла ту, га ран ци ју и по вра ћај да жби на и на кна да ве за но за 

увоз и из воз,
– ме ре за бра не, огра ни че ња и кон тро ле, укљу чу ју ћи и про пи

се о де ви зној кон тро ли,
– бор бу про тив не за ко ни тог про ме та опој них дро га и пси хо

троп них суп стан ци;
2. „ца рин ски ор ган” у Ре пу бли ци Ср би ји је, Ми ни стар ство 

фи нан си ја – Упра ва ца ри на и у Ре пу бли ци Ал ба ни ји  Глав на ца
рин ска ди рек ци ја Ми ни стар ства фи нан си ја;

3. „ца рин ски ор ган мо ли лац” је ца рин ски ор ган стра не уго
вор ни це ко ји под но си зах тев за по моћ у ца рин ским пи та њи ма;

4. „за мо ље ни ца рин ски ор ган” је ца рин ски ор ган стра не уго
вор ни це ком је упу ћен зах тев за по моћ у ца рин ским пи та њи ма;

5. „ца рин ски пре кр шај” је сва ки пре кр шај или по ку шај кр ше
ња ца рин ских про пи са;

6. „уво зне и из во зне да жби не и на кна де” су уво зне и из во зне 
да жби не и оста ле на кна де, так се или по ре зи ко ји се на пла ћу ју при
ли ком уво за или из во за;

7. „кон тро ли са на ис по ру ка” је ме тод ко јим се до зво ља ва улаз 
на, из лаз из и кре та ње у окви ру те ри то ри је др жа ве сва ке стра не 
уго вор ни це ро бе за ко ју се зна или за ко ју по сто ји сум ња да је 
пред мет не за ко ни тог про ме та, под кон тро лом над ле жних ор га на 
др жа ва стра на уго вор ни ца, с ци љем да се от кри ју ли ца ко ја су по
чи ни ла пре кр шај;

8. „ли це” је фи зич ко ли це или прав но ли це;
9. „лич ни по да ци” су сви по да ци ко ји се од но се на от кри ве но 

фи зич ко ли це или на фи зич ко ли це ко је мо же да се иден ти фи ку је;
10. „опој не дро ге и пси хо троп не суп стан це” су сви про из во

ди на ве де ни у Кон вен ци ји Ује ди ње них на ци ја про тив на за ко ни тог 
про ме та опој них дро га и пси хо троп них суп стан ци из 1988. го ди не, 
укљу чу ју ћи и про из во де ко ји су на ве де ни у при ло гу те кон вен ци је 
и у ње ним на кнад ним из ме на ма и до пу на ма;

11. „пре кур со ри” су хе миј ске суп стан це ко је се, под кон тро
лом, ко ри сте у при о звод њи опој них дро га и пси хо троп них суп
стан ци на ве де них у Спи ску I и II, Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја 
про тив не за ко ни тог про ме та опој них дро га и пси хо троп них сип
стан ци, усво је не у Бе чу 20. де цем бра 1988. го ди не.

ДЕ ЛО КРУГ

Члан 2.
1. У скла ду са од ред ба ма овог спо ра зу ма, стра не уго вор ни

це ће пре ко сво јих ца рин ских ор га на сво јих др жа ва пру жа ти јед на 
дру гој ад ми ни стра тив ну по моћ:

1) у обез бе ђи ва њу пра вил не при ме не ца рин ских про пи са;
2) у спре ча ва њу, ис тра жи ва њу и бор би про тив кр ше ња ца рин

ских про пи са.
2. По моћ пред ви ђе ну овим спо ра зу мом сва ка стра на уго вор

ни ца ће пру жа ти у скла ду са ње ним на ци о нал ним за ко но дав ством, 
а у окви ру над ле жно сти и мо гућ но сти ца рин ског ор га на ње не др
жа ве. 
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3. Овај спо ра зум од но си се ис кљу чи во на уза јам ну ад ми ни
стра тив ну по моћ из ме ђу стра на уго вор ни ца; од ред бе овог спо ра зу
ма не да ју пра во би ло ком при ват ном ли цу да до би је, ус кра ти или 
ис кљу чи не ки до каз или да оне мо гу ћи из вр ше ње по зах те ву.

ОБЛАСТ ПРУ ЖА ЊА ПО МО ЋИ

Члан 3.
1. Ца рин ски ор га ни, на зах тев или са мо и ни ци ја тив но, до ста

вља ће је дан дру гом, ин фор ма ци је, до ку мен та и оба ве ште ња, на 
осно ву ко јих ће се обез бе ди ти про пи сна при ме на ца рин ских про пи
са и спре ча ва ње, ис тра жи ва ње и су зби ја ње ца рин ских пре кр ша ја.

2. Ца рин ски ор ган ко ји спро во ди ис тра гу у име дру гог ца рин
ског ор га на, по сту па ће као да ра ди у сво је име или на зах тев дру
гог на ци о нал ног ор га на.

Члан 4.
1. На зах тев ца рин ског ор га на мо ли о ца, за мо ље ни ца рин ски ор

ган до ста вља ин фор ма ци је о сво јим на ци о нал ним ца рин ским про пи
си ма и по ступ ци ма ко ји се од но се на упи те о ца рин ском пре кр ша ју.

2. Ца рин ски ор га ни ће, на зах тев или са мо и ни ци ја тив но, до
ста вља ти све рас по ло жи ве ин фор ма ци је о:

1) но вим тех ни ка ма у при ме ни ца рин ских про пи са ко је су се 
по ка за ле ефи ка сним;

2) но вим трен до ви ма, ме то да ма или сред стви ма ко ја се ко ри
сте при ли ком кр ше ња ца рин ских про пи са.

ОБ ЛИ ЦИ ПО МО ЋИ

Члан 5.
Ца рин ски ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца, на зах тев и по

сле спро ве де не прет ход не ис тра ге, ако је би ла по треб на, а у окви ру 
за кон ских од ре да ба и про пи са, раз ме њу ју ин фор ма ци је ко је мо гу 
да им по мог ну у тач ној на пла ти ца рин ских да жби на и на кна да, по
себ но ин фор ма ци је ко је мо гу да олак ша ју:

1) утвр ђи ва ње ца рин ске вред но сти, та риф ног свр ста ва ња ро
бе и по ре кла ро бе;

2) при ме ну про пи са о за бра на ма, огра ни че њи ма и кон тро ли.

Члан 6.
За мо ље ни ца рин ски ор ган, на зах тев, до ста вља сле де ће ин

фор ма ци је и вр ши по се бан над зор над:
1) ли ци ма за ко ја ца рин ски ор ган мо ли лац зна или за ко ја по

сто ји сум ња да кр ше или да су пре кр ши ла ца рин ске про пи се, по
себ но над ли ци ма ко ја ула зе у или из ла зе из ца рин ског под руч ја 
др жа ве за мо ље не стра не уго вор ни це;

2) ро бом ко ја је у про во зу или је ускла ди ште на, а за ко ју је ца
рин ски ор ган мо ли лац до ста вио оба ве ште ње да сум ња да је пред
мет не за ко ни тог про ме та у или из ца рин ског под руч ја др жа ве стра
не уго вор ни це ко ја је упу ти ла зах тев;

3) пре во зним сред стви ма за ко ја ца рин ски ор ган мо ли лац 
сум ња да се ко ри сте при ли ком ца рин ских пре кр ша ја у ца рин ском 
под руч ју др жа ва би ло ко је од стра на уго вор ни ца;

4) ме сти ма за ко ја ца рин ски ор ган мо ли лац сум ња да се ко ри
сте при ли ком ца рин ских пре кр ша ја у ца рин ском под руч ју др жа ве 
би ло ко је од стра на уго вор ни ца.

Члан 7.
1. Ца рин ски ор га ни, на зах тев или са мо и ни ци ја тив но, до ста

вља ју је дан дру гом ин фор ма ци је и оба ве ште ња о већ из вр ше ним 
или пла ни ра ним рад ња ма, ко је пред ста вља ју ца рин ски пре кр шај.

2. У слу ча је ви ма ка да би мо гла да се на не се знат на ште
та при вре ди, здра вљу љу ди, јав ној без бед но сти или не кој дру гој 
обла сти од ви тал ног зна ча ја за јед ну стра ну уго вор ни цу, ца рин ски 
ор ган др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, ка да је то мо гу ће, са мо и ни
ци ја тив но до ста вља ин фор ма ци је.

Члан 8.
Ца рин ски ор га ни, са мо и ни ци ја тив но или на зах тев, до ста

вља ју је дан дру гом сле де ће ин фор ма ци је:
1) да ли је ро ба ко ја је из ве зе на са те ри то ри је др жа ве за мо

ље ног ца рин ског ор га на, на про пи сан на чин уве зе на на те ри то ри ју 
др жа ве ца рин ског ор га на мо ли о ца;

2) да ли је ро ба ко ја је уве зе на на те ри то ри ју др жа ве ца рин
ског ор га на мо ли о ца, на про пи сан на чин из ве зе на са те ри то ри је 
др жа ве за мо ље ног ца рин ског ор га на као и ко ји је ца рин ски по сту
пак спро ве ден над ро бом.

Члан 9.
Ца рин ски ор га ни:
1) пру жа ју је дан дру гом по моћ у спро во ђе њу при вре ме них 

ме ра и по сту па ка, укљу чу ју ћи и за пле ну, ста вља ње под над зор или 
од у зи ма ње имо ви не;

2) рас по ла жу имо ви ном, при хо ди ма или пред ме ти ма ко ји су 
од у зе ти као ре зул тат пру же не по мо ћи на осно ву овог спо ра зу ма, 
а у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством стра не уго вор ни це, о 
кон тро ли имо ви не, при хо да или пред ме та. 

КОН ТРО ЛИ СА НА ИС ПО РУ КА

Члан 10.
Ца рин ски ор га ни мо гу, на осно ву уза јам них аран жма на и у 

скла ду са сво јим на ци о нал ним за ко но дав ством, да при ме њу ју ме
тод кон тро ли са не ис по ру ке ро бе не дир ну те, укло ње не или за ме ње
не, у пот пу но сти или де ли мич но.

ДО КУ МЕН ТА И ОБА ВЕ ШТЕ ЊА

Члан 11.
1. Ори ги нал на до ку мен та мо гу се зах те ва ти са мо ако су зва

нич не ко пи је не до вољ не и мо ра ју се што пре вра ти ти; пра ва за мо
ље ног ца рин ског ор га на или тре ћих за ин те ре со ва них стра на оста ју 
не про ме ње на.

2. Уз до ку мен та, ин фор ма ци је и оба ве ште ња, ко ја се раз ме
њу ју у скла ду са овим спо ра зу мом, до ста ви ће се и ин фор ма ци је 
нео п ход не за њи хо во ту ма че ње или ко ри шће ње.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА И ДО КУ МЕ НА ТА

Члан 12.
1. Ин фор ма ци је, до ку мен та и дру ги по да ци до би је ни у скла ду 

са овим спо ра зу мом мо гу да се ко ри сте у гра ђан ским, кри вич ним и 
управ ним по ступ ци ма, под усло ви ма утвр ђе ним у скла ду са на ци
о нал ним за ко но дав ством и са мо у свр хе овог спо ра зу ма.

2. Ин фор ма ци је, до ку мен та и дру ги по да ци мо гу да се да ју 
на увид и дру гим над ле жним ор га ни ма ко ји ни су об у хва ће ни овим 
спо ра зу мом, са мо ако ца рин ски ор ган ко ји их је до ста вио да из ри
чи ту до зво лу, и под усло вом да на ци о нал ним за ко но дав ством ца
рин ског ор га на ко ме је упу ћен зах тев ни је за бра ње но да ва ње тих 
оба ве ште ња.

3. Од ред ба ста ва 2. овог чла на не примењујe се на ин фор ма
ци је о пре кр ша ји ма ко ји се од но се на опој не дро ге, пси хо троп не 
суп стан це и пре кур со ре. Та кве ин фор ма ци је мо гу да се до ста вља ју 
са мо дру гим ор га ни ма ко ји су не по сред но укљу че ни у бор бу про
тив не за ко ни тог про ме та дро га. 

4. Ин фор ма ци је, до ку мен та и дру ги по да ци мо гу, кад год је 
то мо гу ће, да се за ме не ком пју те ри зо ва ним ин фор ма ци ја ма ко је се 
под но се у исте свр хе, у би ло ком об ли ку.

5. Ин фор ма ци је, до ку мен та и дру ги по да ци ко ји су, ра ди 
спро во ђе ња овог спо ра зу ма, на рас по ла га њу ца рин ском ор га ну 
др жа ве стра не уго вор ни це мо ли о ца, ужи ва ју исту за шти ту ко ју те 
ин фор ма ци је и до ку мен та ужи ва ју у скла ду са на ци о нал ним за ко
но дав ством стра не уго вор ни це мо ли о ца.

ЗА ШТИ ТА ЛИЧ НИХ ПО ДА ТА КА

Члан 13.
Кад се, у скла ду са овим спо ра зу мом, раз ме њу ју ин фор ма ци је 

о лич ним по да ци ма, стра не уго вор ни це ће обез бе ди ти стан дард ну 
за шти ту по да та ка, ко ја је на истом ни воу за шти те, пре ма за ко но
дав ству стра не уго вор ни це ко ја да је ин фор ма ци је, или, ба рем на 
истом ни воу за шти те ко ја про ис ти че из при ме не прин ци па о за
шти ти лич них по да та ка ко ји су са др жа ни у При ло гу „За шти та лич
них по да та ка” ко ји је од штам пан уз овај спо ра зум и чи ни ње гов 
са став ни део.
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ДО СТА ВЉА ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА

Члан 14.
1. По моћ на осно ву овог спо ра зу ма оства ру је се кроз не по

сред ну са рад њу из ме ђу ца рин ских ор га на.
2. Зах те ви за пру жа ње по мо ћи у скла ду са овим спо ра зу мом, 

под но се се у пи сме ном об ли ку или елек трон ским пу тем и уз њих 
се под но се и до ку мен та нео п ход на за њи хо во из вр ше ње. Ако је 
по треб но, због по себ них окол но сти, мо гу да се под не су и усме ни 
зах те ви. Та кви зах те ви ће од мах пи сме но да се по твр де.

3. Зах те ви из ста ва 2. овог чла на, са др же сле де ће по дат ке:
1) на зив ца рин ског ор га на мо ли о ца;
2) пред мет зах те ва и раз лог за под но ше ње зах те ва;
3) кра так опис слу ча ја, ко ји се прав ни ак ти при ме њу ју и о ко

јој вр сти по ступ ка се ра ди;
4) име на и адре се ли ца ко ја уче ству ју у по ступ ку, ако су по

зна ти.
4. Зах те ви се под но се на ен гле ском је зи ку.
5. Зах те ву јед ног од ца рин ских ор га на ра ди спро во ђе ња од ре

ђе ног по ступ ка удо во љи ће се, у скла ду са на ци о нал ним про пи си ма 
за мо ље не др жа ве стра не уго вор ни це.

6. До ку мен та, ин фор ма ци је и оба ве ште ња из овог спо ра зу ма, 
до ста вља ју се слу жби, ко ју је за то по себ но од ре дио сва ки ца рин
ски ор ган. Спи сак слу жбе ни ка ове слу жбе до ста ви ће се ца рин ском 
ор га ну дру ге др жа ве стра не уго вор ни це.

7. Ца рин ски ор га ни пред у зе ће ме ре да њи хо ви слу жбе ни ци, 
ко ји су од го вор ни за спро во ђе ње ис тра ге и су зби ја ње ца рин ских 
пре кр ша ја, уза јам но лич но и не по сред но са ра ђу ју. 

ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ЗАХ ТЕ ВУ

Члан 15.
1. Ако за мо ље ни ца рин ски ор ган не рас по ла же тра же ним до

ку мен ти ма или ин фор ма ци ја ма, он ће, у са гла сно сти са сво јим на
ци о нал ним за ко но дав ством:

1) по кре ну ти по сту пак за при ба вља ње тих до ку ме на та или 
ин фор ма ци ја; или

2) од мах про сле ди ти зах тев од го ва ра ју ћој слу жби; или
3) ука за ти на од го ва ра ју ће ор га не.
2. По сту пак из ста ва 1. овог чла на под ра зу ме ва и узи ма ње из

ја ва од ли ца од ко јих је за тра же на ин фор ма ци ја у ве зи са ца рин
ским пре кр ша јем, као и од све до ка и екс пе ра та.

Члан 16.
1. На пи сме ни зах тев, по себ но од ре ђе ни слу жбе ни ци ца рин

ског ор га на мо ли о ца мо гу, ра ди спро во ђе ња по ступ ка у ве зи са ца
рин ским пре кр ша јем, уз одо бре ње за мо ље ног ца рин ског ор га на и 
у скла ду са усло ви ма ко је он утвр ди:

1) у про сто ри ја ма за мо ље ног ца рин ског ор га на, да пре гле да
ју до ку мен та, ре ги стре и оста лу од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју ра ди 
до би ја ња ин фор ма ци ја у ве зи са тим ца рин ским пре кр ша јем;

2) узи ма ти ко пи је до ку ме на та, ре ги ста ра и оста ле до ку мен та
ци је у ве зи са тим ца рин ским пре кр ша јем;

3) да при су ству ју ис тра зи ко ју во ди за мо ље ни ца рин ски ор ган 
у ца рин ском под руч ју др жа ве за мо ље не стра не уго вор ни це, а ти че 
се ца рин ског ор га на мо ли о ца.

2. Кад, у окол но сти ма на ве де ним у ста ву 1. овог чла на, слу
жбе ни ци ца рин ског ор га на мо ли о ца бо ра ве на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це, ду жни су да пру же до каз о свом овла
шће њу. 

3. Слу жбе ни ци ца рин ског ор га на мо ли о ца, за вре ме сво га бо
рав ка, ужи ва ју исто пра во на за шти ту и по моћ као ца рин ски слу
жбе ни ци дру ге др жа ве стра не уго вор ни це, у скла ду са ва же ћим 
про пи си ма и од го вор ни су за сва ки пре кр шај ко ји по чи не.

ЕКС ПЕР ТИ И СВЕ ДО ЦИ

Члан 17.
1. На зах тев ца рин ског ор га на јед не др жа ве стра не уго вор

ни це, ца рин ски ор ган др жа ве дру ге стра не уго вор ни це мо же да 

овла сти, кад год је то мо гу ће, сво је слу жбе ни ке да се по ја ве у свој
ству све до ка или екс пе ра та на су ђе њи ма или у управ ним по ступ
ци ма у ве зи за ца рин ским пре кр ша ји ма због ко јих се пре кр шај ни 
по сту пак во ди на те ри то ри ји др жа ве стра не уго вор ни це мо ли о ца и 
да до ста ве пред ме те и дру га до ку мен та или њи хо ве ове ре не ко пи је 
у свр хе на ве де них по сту па ка. У зах те ву да се по ја ви, тре ба по себ
но да се на зна чи о ка квом по ступ ку се ра ди и у ком свој ству је слу
жбе ник по зван да све до чи.

2. За мо ље ни ца рин ски ор ган, ако се од ње га зах те ва, у да том 
овла шће њу тач но на во ди гра ни це у окви ру ко јих ње го ви слу жбе
ни ци мо гу да све до че.

ТРО ШКО ВИ

Члан 18.
1. Ца рин ски ор га ни не ће по тра жи ва ти ни ка ква сред ства на 

име тро шко ва на ста лих у то ку при ме не ово га спо ра зу ма, осим 
сред ста ва за тро шко ве и днев ни це екс пе ра та и све до ка, као и сред
ста ва за тро шко ве пре во ди ла ца ко ји ни су др жав ни слу жбе ни ци, а 
ко ји па да ју на те рет ца рин ског ор га на мо ли о ца.

2. Ако за удо во ља ва ње зах те ва на ста ну или мо гу да на ста ну 
зна чај ни и из у зет ни тро шко ви, стра не уго вор ни це ће се до го во ри
ти под ко јим ће се усло ви ма удо во љи ти зах те ву, као и о на чи ну 
на док на де тих тро шко ва.

ПРИ МЕ НА СПО РА ЗУ МА

Члан 19.
1. Од ред бе овог спо ра зу ма не по сред но при ме њу ју ца рин ски 

ор га ни др жа ва стра на уго вор ни ца.
2. Обра зу је се Ме шо ви та срп скоал бан ска ко ми си ја ко ју чи не 

ру ко во ди о ци ца рин ских ор га на др жа ва стра на уго вор ни ца или њи
хо ви овла шће ни пред став ни ци за јед но са екс пер ти ма, ко ја се са
ста је по по тре би, на зах тев би ло ког ца рин ског ор га на, ра ди ана ли
зе спро во ђе ња од ре да ба овог спо ра зу ма, као и ре ша ва ња спор них 
пи та ња ко ја мо гу да на ста ну у ње го вој при ме ни.

3. Спор на пи та ња за ко ја се не про на ђе од го ва ра ју ће ре ше ње, 
ре ши ће до го во ром из ме ђу стра на уго вор ни ца.

4. Стра не уго вор ни це са ста ју се, на зах тев или по ис те ку пет 
го ди на од да на сту па ња на сна гу Спо ра зу ма ра ди ње го ве ре ви зи је, 
осим ако јед на дру гу пи сме но не оба ве сте да та ква ре ви зи ја ни је 
по треб на.

ПОД РУЧ ЈЕ ПРИ МЕ НЕ СПО РА ЗУ МА

Члан 20.
Овај спо ра зум се при ме њу је у ца рин ским под руч ји ма зе ма ља 

стра на уго вор ни ца.

ИЗ У ЗЕ ЦИ ОД ПРУ ЖА ЊА ПО МО ЋИ

Члан 21.
1. Кад по моћ пред ви ђе на овим спо ра зу мом мо же да на не се 

ште ту су ве ре ни те ту, без бед но сти, јав ном по рет ку или дру гим бит
ним ин те ре си ма за мо ље не стра не уго вор ни це, или мо же да до ве
де до по вре де ин ду стриј ске, тр го вин ске или про фе си о нал не тај не, 
или ни је у са гла сно сти са ње ним на ци о нал ним за ко ни ма и дру гим 
про пи си ма, по моћ мо же да се од би је.

2. Ако ца рин ски ор ган за тра жи по моћ ко ју он не би мо гао да 
пру жи, он ће у свом зах те ву на то ука за ти. Пра во је за мо ље ног ца
рин ског ор га на да це ни да ли ће да удо во љи зах те ву.

3. За мо ље ни ца рин ски ор ган мо же да од ло жи пру жа ње по мо
ћи ако ће та ква по моћ да ути че на ис тра гу, кри вич но го ње ње или 
по ступ ке ко ји су у то ку. У том слу ча ју за мо ље ни ца рин ски ор ган 
ће кон сул то ва ти ца рин ског ор га на мо ли о ца да би се од лу чи ло да 
ли по моћ мо же да се пру жи под усло ви ма за мо ље ног ца рин ског 
ор га на.

4. Ако се по моћ од би је или од ло жи, мо ра ју да се са оп ште раз
ло зи за то.
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СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ И ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА 

Члан 22.
Спо ра зум сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца од да на 

ка да су стра не уго вор ни це пи сме но оба ве сти ле јед на дру гу да је 
ис пу ње на нео п ход на за кон ска про це ду ра за ње го во сту па ње на 
сна гу.

Члан 23.
1. Спо ра зум је за кљу чен на нео д ре ђе но вре ме, али сва ка стра на 

уго вор ни ца мо же, у би ло ко је до ба, да га от ка же, пи сме ним пу тем.
2. Спо ра зум пре ста је да ва жи по ис те ку три ме се ци од да на 

ка да је дру га стра на уго вор ни ца при ми ла оба ве ште ње из ста ва 1. 
овог чла на.

3. У скла ду са од ред ба ма овог спо ра зу ма, по ступ ци ко ји су 
већ у то ку мо ра ју се окон ча ти. 

У по твр ду то га до ле пот пи са ни пред став ни ци, про пи сно овла
шће ни за то од стра не сво јих вла да, пот пи са ли су овај спо ра зум.

СА ЧИ ЊЕ НО у Бе о гра ду да на 10. но вем бра 2014. го ди не, у 
два ори ги нал на при мер ка, на срп ском је зи ку и ал бан ском је зи ку, 
као и на ен гле ском је зи ку, с тим што сви тек сто ви има ју под јед на ку 
ва жност. У слу ча ју не сла га ња у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на 
ен гле ском је зи ку.

За Вла ду 
Ре пу бли ке Ср би је

Душан Вујовић, с.р.

За Са вет ми ни ста ра 
Ре пу бли ке Ал ба ни је
Арбен Ахемтај, с.р.

ПРИ ЛОГ

ЗА ШТИ ТА ЛИЧ НИХ ПО ДА ТА КА

1. Лич ни по да ци ко ји су пред мет ауто мат ске об ра де:
1) при ба ви ће се и об ра ди ти на за ко ном про пи сан на чин;
2) чу ва ће се за од ре ђе не за ко ном про пи са не на ме не и не ће се 

упо тре би ти у свр ху ко ја је у су прот но сти са тим на ме на ма;
3) би ће аде кват ни, од го ва ра ју ћи и пре ма на ме ни за ко ју се чу

ва ју;
4) би ће тач ни и, ка да је то нео п ход но, ажур ни;
5) чу ва ће се у фор ми ко ја омо гу ћа ва иден ти фи ко ва ње њи хо

вог са др жа ја, нај ду же док је то по треб но за на ме ну због ко је се 
чу ва ју.

2. Лич ни по да ци о ра сној при пад но сти, по ли тич ком ми шље
њу, ре ли ги о зном или дру гом убе ђе њу, као и лич ни по да ци ко ји се 
од но се на здра вље или сек су ал ни жи вот, не мо гу да се об ра ђу ју 
ауто мат ском тех ни ком, осим ако на ци о нал но за ко но дав ство не 
пру жа од го ва ра ју ћу за шти ту. Ово се при ме њу је и на лич не по дат ке 
ко ји се од но се на кри ми нал не рад ње.

3. Стра не уго вор ни це пред у зе ће од го ва ра ју ће ме ре за шти те 
лич них по да та ка ко ји се чу ва ју у елек трон ским за пи си ма про тив 
нео вла шће ног уни шта ва ња или слу чај ног гу бит ка, као и про тив 
сва ког нео вла шће ног при сту па, про ме не или от кри ва ња.

4. Ли цу ће се омо гу ћи ти:
1) да утвр ди по сто ја ње елек трон ског за пи са са лич ним по

да ци ма, ње го ву основ ну на ме ну, као и иден ти тет и ме сто бо рав ка 
или глав но по слов но се ди ште кон тро ло ра за пи са;

2) да до би је, у од ре ђе ним пе ри о ди ма и без пре ко мер ног за
др жа ва ња или тро шко ва, по твр ду о то ме да ли се ње го ви лич ни 
по да ци чу ва ју у елек трон ским за пи си ма, као и оба ве ште ње о тим 
по да ци ма у ра зу мљи вом об ли ку;

3) да, у за ви сно сти од слу ча ја, ис пра ви или из бри ше та кве по
дат ке, ако су об ра ђе ни у су прот но сти са од ред ба ма на ци о нал ног 
за ко но дав ства, има ју ћи у ви ду основ на на че ла из ст. 1. и 2. овог 
при ло га;

4) прав ни лек, ако ни је удо во ље но зах те ву за до ста вља ње оба
ве ште ња, за ис прав ку или бри са ње, за ви сно од слу ча ја, а у скла ду 
са од ред ба ма под 2) и 3) овог ста ва.

5.1 Ни су до зво ље на ни ка ква од сту па ња од од ре да ба ст. 1, 2. и 
4. овог при ло га, осим у окви ру огра ни че ња де фи ни са них у сле де
ћем ста ву.

5.2 Мо гу ћа су од сту па ња од од ре да ба ст. 1, 2. и 4. овог при
ло га ако је та кво од сту па ње пред ви ђе но на ци о нал ним за ко но дав
ством стра не уго вор ни це и ако пред ста вља нео п ход ну ме ру у де
мо крат ском дру штву, а у ин те ре су:

1) за шти те др жав не без бед но сти, без бед но сти гра ђа на, мо не
тар них ин те ре са др жа ве или спре ча ва ња кри ми нал них рад њи;

2) за шти те са др жа ја по да та ка или пра ва и сло бо да оста лих.
5.3 Огра ни че ња у ко ри шће њу пра ва на ве де них у ста ву 4. под 

2), 3) и 4) овог при ло га, са др жа на су у про пи си ма о елек трон ским 
за пи си ма лич них по да та ка ко ји се ко ри сте за по тре бе ста ти сти ке 
или на уч них ис тра жи ва ња, где не по сто ји мо гућ ност ри зи ка да ће 
се по да ци зло у по тре би ти.

6. Сва ка стра на уго вор ни ца пре у зи ма на се бе оба ве зу да уве де 
од го ва ра ју ће санк ци је и прав ни лек у слу ча је ви ма кр ше ња од ре да
ба на ци о нал ног за ко но дав ства ко јим су ре гу ли са на основ на на че ла 
из овог при ло га.

7. Ни јед на од ред ба из овог при ло га не ће се сма тра ти огра
ни ча ва ју ћом, ни ти ће ути ца ти на мо гућ ност стра не уго вор ни це да 
одо бри ве ће ме ре за шти те од оних ко је су пред ви ђе не овим при
ло гом. 

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”.

32
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

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

о со ци јал ној си гур но сти

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске о со ци јал ној си
гур но сти, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Другој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 20. марта 
2015. године.

ПР број 46
У Бе о гра ду, 23. марта 2015. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске о со ци јал ној  

си гур но сти

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

Вла де Ре пу бли ке Фран цу ске о со ци јал ној си гур но сти, ко ји је пот
пи сан у Бе о гра ду, 6. но вем бра 2014. го ди не, у ори ги на лу на срп
ском и фран цу ском је зи ку.

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

пу бли ке Фран цу ске о со ци јал ној си гур но сти у ори ги на лу на срп
ском је зи ку гла си: 
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СПО РА ЗУМ ИЗ МЕ ЂУ 
ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

ФРАН ЦУ СКЕ О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ СИ ГУР НО СТИ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Фран цу ске 
у да љем тек сту: „стра не уго вор ни це” 

у же љи да уре де ме ђу соб не од но се у обла сти со ци јал не  
си гур но сти, 

до го во ри ле су сле де ће:

Део I 
ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 
Де фи ни ци је пој мо ва

(1) У овом спо ра зу му сле де ћи из ра зи зна че:
1. „Ср би ја” – Ре пу бли ка Ср би ја;
„Фран цу ска” – Ре пу бли ка Фран цу ска;
2. „те ри то ри ја”
у од но су на Ср би ју – др жав на те ри то ри ја Ср би је;
у од но су на Фран цу ску – те ри то ри ја европ ских и пре ко мор

ских де парт ма на Ре пу бли ке Фран цу ске укљу чу ју ћи те ри то ри јал но 
мо ре и пре ко ње га зо не у ко ји ма, пре ма ме ђу на род ном пра ву Ре
пу бли ка Фран цу ска ужи ва су ве ре на пра ва и спро во ди свој прав ни 
си стем;

3. „прав ни про пи си”
за ко ни, под за кон ски и дру ги оп шти ак ти, ко ји се од но се на 

обла сти со ци јал не си гур но сти из чла на 2. овог спо ра зу ма;
4. „над ле жни ор ган”
у од но су на Ср би ју: ми ни стар ства над ле жна за спро во ђе ње 

прав них про пи са Ср би је из чла на 2. овог спо ра зу ма;
у од но су на Фран цу ску: ми ни стар ства над ле жна за спро во ђе

ње прав них про пи са Фран цу ске из чла на 2. овог спо ра зу ма;
5. „над ле жни но си лац”
но си лац ко ји при ме њу је прав не про пи се на осно ву ко јих се 

сти чу пра ва на да ва ња у на ту ри или нов ча на да ва ња;
6. „но си лац”
ин сти ту ци ја или ор ган над ле жан за спро во ђе ње прав них про

пи са из чла на 2. овог спо ра зу ма;
7. „ор га ни за ве зу”
ор ган или ор га ни над ле жни за ефи ка сно спро во ђе ње овог 

спо ра зу ма;
8. „оси гу ра ник”
ли це ко је је оси гу ра но или је би ло оси гу ра но пре ма прав ним 

про пи си ма из чла на 2. овог спо ра зу ма;
9. „ли це ко је оба вља де лат ност”
у Ср би ји: за по сле на ли ца, ли ца ко ја оба вља ју са мо стал ну или 

по љо при вред ну де лат ност;
у Фран цу ској: за по сле на ли ца укљу чу ју ћи и слу жбе ни ке и ли

ца ко ја оба вља ју са мо стал ну де лат ност; 
10. „ли це ко је из во ди пра во”
сва ко ли це ко је је од ре ђе но, или се сма тра ли цем ко је из во ди 

пра во или чла ном по ро ди це оси гу ра ни ка у скла ду са прав ним про
пи си ма ко ји се при ме њу ју уко ли ко овим спо ра зу мом ни је дру га чи
је пред ви ђе но;

11. „пре би ва ли ште”
ме сто стал ног бо рав ка;
12. „бо ра ви ште“
ме сто при вре ме ног бо рав ка;
13. „пе ри од оси гу ра ња”
пе ри од за ко ји је пла ћен до при нос, пе ри од при знат као та кав 

и са њим из јед на че ни пе ри о ди;
14. „да ва ње”
да ва ње у на ту ри и нов ча но да ва ње;
15. „да ва ње у на ту ри”
здрав стве на за шти та и дру га да ва ња, осим нов ча них;
16. „нов ча но да ва ње”
пен зи ја, нов ча на на кна да и дру га нов ча на да ва ња.

(2) У овом спо ра зу му оста ли из ра зи има ју зна че ње ко је им 
при па да пре ма прав ним про пи си ма ко ји се при ме њу ју.

Члан 2. 
Прав ни про пи си на ко је се овај спо ра зум од но си

(1) Овај спо ра зум се од но си на прав не про пи се:
у Ср би ји о:
1. здрав стве ном оси гу ра њу, здрав стве ној за шти ти и ма те рин

ству,
2. пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу,
3. оси гу ра њу за слу чај по вре де на ра ду и про фе си о нал не бо

ле сти и
4. до дат ку за де цу;
у Фран цу ској:
1. за ли ца из чла на 3. тач ка 1) овог спо ра зу ма,
– прав не про пи се ко ји ма је од ре ђе на ор га ни за ци ја со ци јал не 

си гур но сти;
– прав не про пи се o со ци јал ној си гур но сти ко ји се при ме њу ју на:

– за по сле не ван по љо при вред них за ни ма ња,
– за по сле не у по љо при вред ним за ни ма њи ма;

– прав не про пи се ко ји ма је ре гу ли са на област со ци јал не си
гур но сти ко ји се при ме њу ју на:

–  за по сле не у са мо стал ној де лат но сти ван по љо при вред них 
за ни ма ња, из у зев оних прав них про пи са ко ји се од но се на 
ин ва лид скосмрт но оси гу ра ње сло бод них про фе си ја и до
пун ске си сте ме ста ро сног оси гу ра ња,

–  за по сле не у са мо стал ној де лат но сти у по љо при вред ним 
за ни ма њи ма, из у зев оних од ре да ба ко ји ма се ли ци ма за по
сле ним или са пре би ва ли штем ван те ри то ри је Ре пу бли ке 
Фран цу ске пру жа мо гућ ност до бро вољ ног учла њи ва ња у 
оси гу ра ње ко је им од го ва ра;

– прав не про пи се о до бро вољ ном про ду же њу ста ро сног и ин
ва лид ског оси гу ра ња;

– прав не про пи се о спре ча ва њу и на кна ди у слу ча ју по вре де 
на ра ду и про фе си о нал них бо ле сти и на прав не про пи се о до бро
вољ ном оси гу ра њу за слу чај по вре де на ра ду и про фе си о нал них 
бо ле сти;

– прав не про пи се о де чи јем до дат ку;
– прав не про пи се о ра зно вр сним оси гу ра њи ма за по сле них и 

са њи ма из јед на че них ли ца у са мо стал ној де лат но сти;
– прав не про пи се о по себ ним си сте ми ма со ци јал не си гур но сти;
2. за ли ца из чла на 3. тач ка 2) овог спо ра зу ма,
– прав не про пи се о да ва њи ма у на ту ри из здрав стве ног оси гу

ра ња и ма те рин ства; 
– прав не про пи се о де чи јем до дат ку;
3. за ли ца из чла на 3. тач ка 3) овог спо ра зу ма,
– прав не про пи се о да ва њи ма у на ту ри из здрав стве ног оси гу

ра ња и ма те рин ства;
– прав не про пи се о до бро вољ ном про ду же њу ста ро сногин

ва лид ског оси гу ра ња.
(2) Овај спо ра зум се од но си и на све прав не про пи се ко ји ма 

се ме ња ју, до пу њу ју, об је ди ња ва ју или за ме њу ју прав ни про пи си 
из ста ва 1. овог чла на.

(3) Овај спо ра зум се од но си и на про ши ре ња прав них про пи
са јед не стра не уго вор ни це на но ве ка те го ри је ко ри сни ка или но ва 
да ва ња из у зев, ако та стра на уго вор ни ца не оба ве сти дру гу стра ну 
уго вор ни цу, у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу тих 
прав них про пи са, да се овај спо ра зум не од но си на но ве ка те го ри је 
ко ри сни ка или но ва да ва ња.

(4) Овај спо ра зум се не при ме њу је на прав не про пи се ко ји ма 
се уво ди но ва област со ци јал не си гур но сти, осим ако над ле жни ор
га ни др жа ва уго вор ни ца по стиг ну са гла сност о њи хо вој при ме ни.

Члан 3.  
Ли ца на ко ја се овај спо ра зум при ме њу је

Овај спо ра зум се при ме њу је на:
У Ср би ји:
1) ли ца за ко ја ва же или су ва жи ли прав ни про пи си Ср би је 

без об зи ра на њи хо во др жа вљан ство и 
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2) дру га ли ца ко ја пра ва из во де од ли ца на зна че них под 1) без 
об зи ра на њи хо во др жа вљан ство.

У Фран цу ској:
1) на за по сле на ли ца или ли ца ко ја су би ла за по сле на, за из

јед на че не ка те го ри је ли ца или за ли ца у са мо стал ној де лат но сти 
на те ри то ри ји Фран цу ске, као и за ли ца ко ја од њих из во де сво ја 
пра ва, без об зи ра на њи хо во др жа вљан ство;

2) на ци вил не и вој не слу жбе ни ке и те ри то ри јал не и бол нич
ке слу жбе ни ке ко ји при па да ју на ци о нал ном пен зиј ском за во ду оп
штин ских слу жбе ни ка и др жав них рад ни ка, за по сле не или пен зи
о ни са не, и за ли ца ко ја од њих из во де сво ја пра ва, без об зи ра на 
њи хо во др жа вљан ство;

3) на оста ла оси гу ра на ли ца у ра зним си сте ми ма со ци јал не 
си гур но сти и за ли ца ко ја од њих из во де сво ја пра ва, без об зи ра на 
њи хо во др жа вљан ство.

Члан 4. 
Јед на ки трет ман

Ли ца из чла на 3. овог спо ра зу ма ко ја су под врг ну та прав ним 
про пи си ма стра не уго вор ни це у сми слу чла на 2. овог спо ра зу ма 
има ју иста пра ва и оба ве зе као и дру га ли ца на ко ја се при ме њу ју 
прав ни про пи си те стра не уго вор ни це. 

Члан 5. 
Тран сфер да ва ња

(1) Уко ли ко овим спо ра зу мом ни је дру га чи је од ре ђе но, нов
ча на да ва ња за слу чај ин ва лид но сти, ста ро сти, над жи ве лих чла но
ва по ро ди це, по вре де на ра ду, про фе си о нал не бо ле сти и за слу чај 
смр ти, сте че на пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни
це, ис пла ћу ју се ко ри сни ку са пре би ва ли штем на те ри то ри ји дру ге 
стра не уго вор ни це и не мо гу се ума њи ти, из ме ни ти, од у зе ти, за
пле ни ти или ста ви ти у ста ње ми ро ва ња, са мо због то га што ко ри
сник има пре би ва ли ште на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це.

(2) Стра на уго вор ни ца у ко јој је оства ре но пра во на да ва ње 
ис пла ћу је да ва ња из ста ва 1. овог чла на ли ци ма из чла на 3. овог 
спо ра зу ма са пре би ва ли штем у тре ћој др жа ви под истим усло ви ма 
као и сво јим др жа вља ни ма.

(3) Ста во ви 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се:
– у од но су на Ср би ју, на да ва ње по осно ву нај ни же пен зи је;
– у од но су на Фран цу ску, на не до при но сна да ва ња у скла ду 

са прав ним про пи си ма Фран цу ске.

Члан 6. 
 Уки да ње усло ва пре би ва ли шта

Ка да је пру жа ње да ва ња у нов цу по осно ву ин ва лид ске, ста
ро сне, или по ро дич не пен зи је, по вре де на ра ду или про фе си о нал не 
бо ле сти усло вље но у скла ду са прав ним про пи си ма јед не стра не 
уго вор ни це пре би ва ли штем ли ца на ње ној те ри то ри ји, сма тра се 
да је тај услов ис пу њен и ка да ли це има пре би ва ли ште на те ри то
ри ји дру ге стра не уго вор ни це. 

Део II 
ОД РЕД БЕ О ПРАВ НИМ ПРО ПИ СИ МА КО ЈИ СЕ  

ПРИ МЕ ЊУ ЈУ

Члан 7. 
Оп шта од ред ба

Оба ве за оси гу ра ња од ре ђу је се пре ма прав ним про пи си ма 
оне стра не уго вор ни це у ко јој ли це ра ди, од но сно оба вља де лат
ност, што ва жи и у слу ча ју ка да се се ди ште по сло дав ца на ла зи у 
дру гој стра ни уго вор ни ци, ако од ред ба ма чл. 8. и 9. овог спо ра зу ма 
ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан 8. 
По себ не од ред бе

(1) Ако по сло да вац са се ди штем на те ри то ри ји јед не стра не 
уго вор ни це упу ти за по сле ног ко ји под ле же прав ним про пи си ма те 

стра не уго вор ни це на рад, на те ри то ри ју дру ге стра не уго вор ни це, 
тај за по сле ни, у од но су на тај рад, под ле же прав ним про пи си ма 
са мо пр ве стра не уго вор ни це као да ра ди на ње ној те ри то ри ји. Ово 
упу ћи ва ње мо же тра ја ти до 24. ме се ца, укљу чу ју ћи од мо ре и под 
усло вом да ни је упу ћен да за ме ни дру го ли це чи ји је рок упу ћи ва
ња ис те као. 

(2) Ако ли це, ко је оба вља са мо стал ну де лат ност, под ле же 
прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це и при вре ме но ра ди 
за свој ра чун на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, или на те ри
то ри ја ма обе стра не уго вор ни це и ка да је та де лат ност ди рект но 
по ве за на са ње го вом стал ном де лат но шћу то ли це, у од но су на тај 
рад, под ле же прав ним про пи си ма са мо пр ве стра не уго вор ни це. 
Ово упу ћи ва ње мо же тра ја ти до 12 ме се ци. 

(3) На пу ту ју ће осо бље у слу жби по сло дав ца ко ји се ба ви ва
зду шним, друм ским или же ле знич ким са о бра ћа јем при ме њу ју се 
прав ни про пи си стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји се на ла зи 
се ди ште по сло дав ца.

На пу ту ју ће осо бље за по сле но у по дру жни ци, или у стал ном 
пред став ни штву тог пред у зе ћа на те ри то ри ји стра не уго вор ни це у 
ко јој се не на ла зи ње го во се ди ште при ме њу ју се прав ни про пи си 
оне стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји се на ла зи та по дру жни
ца, или то стал но пред став ни штво.

Ме ђу тим, на пу ту ју ће осо бље ко је оба вља од лу чу ју ћи део 
сво је де лат но сти на те ри то ри ји стра не уго вор ни це у ко јој има пре
би ва ли ште при ме њу ју се прав ни про пи си те стра не уго вор ни це. 

(4) На по са ду бро да као и дру га ли ца за по сле на на бро ду, при
ме њу ју се прав ни про пи си стра не уго вор ни це под чи јом за ста вом 
брод пло ви.

(5) На ли ца ко ја оба вља ју по сло ве уто ва ра и ис то ва ра бро да, 
по прав ке или над зо ра бро да у лу ци дру ге стра не уго вор ни це при
ме њу ју се прав ни про пи си стра не уго вор ни це ко јој лу ка при па да.

Члан 9. 
За по сле ни у др жав ним и јав ним слу жба ма, у ди пло мат ској 

ми си ји или у кон зу лар ном пред став ни штву

(1) На за по сле не у ди пло мат ским ми си ја ма и кон зу лар ним 
пред став ни штви ма, по сла те у дру гу стра ну уго вор ни цу, при ме њу
ју се прав ни про пи си стра не уго вор ни це ко ја их је упу ти ла.

(2) На ад ми ни стра тив но, тех нич ко и услу жно осо бље ло кал
но за по сле но у ди пло мат ским ми си ја ма и кон зу лар ним пред став
ни штви ма, као и на ло кал но за по сле не као кућ на по слу га код тих 
ди пло мат ских ми си ја и кон зу лар них пред став ни шта ва, при ме њу ју 
се прав ни про пи си стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји су за
по сле ни, а ди пло мат ска ми си ја, од но сно кон зу лар но пред став ни
штво, од но сно њи хо ви чла но ви ко ји их за по шља ва ју, ду жни су да 
се при др жа ва ју прав них про пи са те стра не уго вор ни це ко ји ва же 
за по сло дав ца.

(3) На за по сле не у др жав ним и јав ним слу жба ма упу ће не на 
те ри то ри ју дру ге стра не уго вор ни це при ме њу ју се прав ни про пи си 
стра не уго вор ни це ко ја их је упу ти ла. 

Члан 10. 
Из у зе ци

Над ле жни ор га ни или ор га ни ко је они овла сте, мо гу до го во
ри ти из у зет ке од од ре да ба чл. 7, 8. и 9. овог спо ра зу ма у од но су на 
сва ко ли це или ка те го ри ју ли ца.

Део III 
ОД РЕД БЕ КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ДА ВА ЊА

По гла вље 1. 
Здрав стве но оси гу ра ње и ма те рин ство

Члан 11. 
Са би ра ње пе ри о да оси гу ра ња

Пе ри о ди оси гу ра ња на вр ше ни пре ма прав ним про пи си ма 
обе стра не уго вор ни це се, ако је то по треб но, са би ра ју за сти ца ње 
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пра ва на да ва ње и за од ре ђи ва ње тра ја ња тог да ва ња, под усло вом 
да се не по кла па ју.

Члан 12. 
Да ва ње у на ту ри

(1) Оси гу ра ник ко ји је здрав стве но оси гу ран код над ле жног 
но си о ца јед не стра не уго вор ни це, има пра во на хит не здрав стве не 
услу ге у то ку бо рав ка на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це.

(2) Ли це ко је оба вља де лат ност или ко је ко ри сти на кна ду за 
не за по сле ност ка да је већ на стао оси гу ра ни слу чај, или ко ри сти 
ро ди тељ ско од су ство на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, мо
ра до би ти прет ход ну са гла сност над ле жног но си о ца за ко ри шће ње 
да ва ња у на ту ри на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це.

(3) Ли ца из чла на 8. ст. 1, 2, 3 пр ва ре че ни ца, и чла на 9. ст. 1. 
и 3. и чла на 10. овог спо ра зу ма оства ру ју да ва ња у на ту ри пре ма 
прав ним про пи си ма стра не уго вор ни це у ко ју су по сла ти, на те рет 
над ле жног но си о ца.

(4) За да ва ња у на ту ри ве ће вред но сти ко ја се утвр ђу ју Ад
ми ни стра тив ним спо ра зу мом из чла на 41. став 1. овог спо ра зу ма 
по треб на је прет ход на са гла сност над ле жног но си о ца, осим ако би 
због од ла га ња пру жа ња да ва ња би ли угро же ни жи вот или здра вље 
оси гу ра ни ка.

(5) Оси гу ра ник ко ји је здрав стве но оси гу ран код над ле жног 
но си о ца јед не стра не уго вор ни це и ко ме је исти одо брио упу ћи
ва ње у дру гу стра ну уго вор ни цу због ле че ња ко је зах те ва ње го во 
здрав стве но ста ње, ко ри сти да ва ња у на ту ри у у дру гој стра ни уго
вор ни ци пре ма ње ним прав ним про пи си ма, а на те рет над ле жног 
но си о ца.

(6) У слу ча је ви ма из ст. 1. до 5. овог чла на, да ва ња у на ту ри 
пру жа но си лац у ме сту пре би ва ли шта или бо ра ви шта, пре ма прав
ним про пи си ма ко је при ме њу је, на те рет над ле жног но си о ца.

(7) Од ред бе овог чла на при ме њу ју се и на ли ца ко ја из во де 
пра ва у скла ду са прав ним про пи си ма стра не уго вор ни це у ко јој 
су оси гу ра ни.

Члан 13. 
За по сле ни или ли це ко је оба вља са мо стал ну де лат ност  

у јед ној стра ни уго вор ни ци и има пре би ва ли ште у дру гој  
стра ни уго вор ни ци

(1) Ли це ко је оба вља де лат ност и оси гу ра но је у јед ној стра ни 
уго вор ни ци, а има пре би ва ли ште на те ри то ри ји дру ге стра не уго
вор ни це у ко јој ни је оси гу ра но, и ис пу ња ва по треб не усло ве пре ма 
прав ним про пи си ма др жа ве у ко јој је оси гу ра но за сти ца ње пра ва 
на да ва ња, узи ма ју ћи у об зир, ако је по треб но, од ред бу чла на 11. 
овог спо ра зу ма, ко ри сти у др жа ви пре би ва ли шта:

1. да ва ња у на ту ри ко ја за ра чун над ле жног но си о ца пру жа 
но си лац ме ста пре би ва ли шта пре ма прав ним про пи си ма ко је при
ме њу је, као да је ли це код ње га оси гу ра но.

2. нов ча на да ва ња ко ја пру жа над ле жни но си лац пре ма прав
ним про пи си ма ко је при ме њу је.

(2) У слу ча ју ле че ња на те ри то ри ји стра не уго вор ни це у ко јој 
је ли це оси гу ра но, да ва ња у на ту ри пру жа, на свој те рет, над ле жни 
но си лац те стра не уго вор ни це у скла ду са прав ним про пи си ма ко је 
при ме њу је.

(3) Ли ца ко ја из во де пра ва и има ју пре би ва ли ште са ли цем из 
ста ва 1. овог чла на ко ри сте да ва ња у на ту ри у скла ду са од ред ба ма 
чла на 14. овог спо ра зу ма. 

Члан 14. 
Ли ца ко ја из во де сво ја пра ва од ли ца ко ја оба вља ју де лат ност 

у дру гој стра ни уго вор ни ци

(1) Ли ца ко ја из во де пра ва од ли ца ко је оба вља де лат ност или 
ко ри сни ка на кна де за не за по сле ност, ко ји су здрав стве но оси гу
ра ни у јед ној стра ни уго вор ни ци и има ју пре би ва ли ште у дру гој 
стра ни уго вор ни ци, има ју пра во на да ва ња у на ту ри, на те рет над
ле жног но си о ца. 

(2) Вр ста, обим и на чин оства ри ва ња да ва ња у на ту ри, као и 
круг ли ца ко ја из во де пра ва, од ре ђу ју се пре ма прав ним про пи си ма 
стра не уго вор ни це у ко јој има ју пре би ва ли ште.

(3) Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се уко ли ко 
ли це ко је из во ди пра ва има лич но пра во по осно ву оба вља ња де
лат но сти или ко ри шће ња пен зи је.

Члан 15. 
Нов ча на да ва ња

(1) Нов ча на да ва ња у слу ча је ви ма из чла на 12. овог спо ра
зу ма, одо бра ва над ле жни но си лац пре ма прав ним про пи си ма ко је 
при ме њу је. 

(2) Ако пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це 
из нос нов ча них да ва ња за ви си од бро ја ли ца ко ја из во де пра ва, 
над ле жни но си лац узи ма у об зир и ли ца ко ја из во де пра ва и ко ји 
има ју пре би ва ли ште у дру гој стра ни уго вор ни ци.

Члан 16. 
Ко ри сни ци пен зи је

(1) На ко ри сни ка пен зи је оства ре не пре ма прав ним про пи си
ма јед не стра не уго вор ни це ко ји има пре би ва ли ште у дру гој стра
ни уго вор ни ци, при ме њу ју се прав ни про пи си те стра не уго вор ни
це и пру жа ју да ва ња у на ту ри, као да је пра во на пен зи ју оства ре но 
пре ма ње ним прав ним про пи си ма, а на те рет над ле жног но си о ца.

(2) На ко ри сни ка пен зи је, оства ре не пре ма прав ним про пи си
ма обе стра не уго вор ни це, при ме њу ју се ис кљу чи во прав ни про пи
си оне стра не уго вор ни це у ко јој има пре би ва ли ште.

(3) Ли це из ста ва 1. овог чла на, чи је ста ње за вре ме бо рав ка у 
дру гој стра ни уго вор ни ци зах те ва хит но пру жа ње да ва ња у на ту ри 
има пра во на та да ва ња пре ма прав ним про пи си ма и на те рет над
ле жног но си о ца.

(4) Од ред бе ст. 1. до 3. овог чла на ана лог но се при ме њу ју и на 
ли ца ко ја из во де пра во од ко ри сни ка пен зи је, а ко ја су при зна та као 
та ква пре ма прав ним про пи си ма стра не уго вор ни це у ко јој има ју 
пре би ва ли ште.

(5) Од ред бе овог чла на не при ме њу ју се на ко ри сни ка пен зи је 
ка да он има пра во на да ва ња у на ту ри, по осно ву оба вља ња де лат
но сти на те ри то ри ји јед не од стра на уго вор ни ца.

Члан 17. 
Но си лац ко ји пру жа да ва ња у на ту ри

У слу ча ју из чл. 12, 13, 14. и 16. овог спо ра зу ма да ва ња у на
ту ри пру жа: 

у Ср би ји – ор га ни за ци о на је ди ни ца но си о ца здрав стве ног 
оси гу ра ња;

у Фран цу ској – но си лац ко ји упра вља у окви ру оп штег ре жи
ма здрав стве ног оси гу ра ња за по сле них.

По гла вље 2. 
Оси гу ра ње за слу чај ста ро сти, ин ва лид но сти и  над жи ве лих 

чла но ва по ро ди це 

Члан 18. 
Са би ра ње пе ри о да оси гу ра ња

(1) Ако је, пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни
це, сти ца ње, очу ва ње или по нов но од ре ђи ва ње пра ва на да ва ње 
усло вље но на вр ше њем ста жа оси гу ра ња, но си лац те стра не уго
вор ни це узи ма у об зир, ако је по треб но, и стаж оси гу ра ња на вр
шен пре ма прав ним про пи си ма дру ге стра не уго вор ни це, као да је 
на вр шен пре ма прав ним про пи си ма ко је он при ме њу је, под усло
вом да се пе ри о ди не по кла па ју.

(2) Ако је, пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни
це, пра во на од ре ђе но да ва ње усло вље но на вр ше њем пе ри о да оси
гу ра ња у од ре ђе ном за ни ма њу, од но сно по слу или у за ни ма њу за 
ко је по сто ји по се бан си стем, но си лац те стра не уго вор ни це узи
ма у об зир и пе ри од оси гу ра ња ко ји је, пре ма прав ним про пи си ма 
дру ге стра не уго вор ни це, на вр шен у истом за ни ма њу, од но сно по
слу или у од го ва ра ју ћем си сте му.

(3) Од ред ба ста ва 2. овог чла на се не при ме њу је, на по себ не 
пен зиј ске си сте ме ко ји по сто је у Фран цу ској за ци вил не и вој не 
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др жав не слу жбе ни ке, чи нов ни ке ло кал не упра ве, бол нич ке чи нов
ни ке и за по сле не у др жав ним ин ду стриј ским пред у зе ћи ма. Ме ђу
тим, ови по себ ни си сте ми оси гу ра ња Фран цу ске узи ма ју у об зир, 
за утвр ђи ва ње ви си не пен зи је, пе ри о де оси гу ра ња на вр ше не пре ма 
прав ним про пи си ма Ср би је као да су на вр ше ни у јед ном или ви ше 
дру гих оба ве зних си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња.

(4) Пе ри о ди оси гу ра ња на вр ше ни у тре ћој др жа ви са ко јом 
обе др жа ве уго вор ни це има ју за кљу че не спо ра зу ме о со ци јал ној 
си гур но сти узи ма ју се у об зир на сле де ћи на чин:

– у од но су на Ср би ју,
за оси гу ра ни ка ко ји, и по ред при ме не ста ва 1. овог чла на, не 

ис пу ња ва усло ве за сти ца ње пра ва на пен зи ју; 
– у од но су на Фран цу ску,
ра ди при ме не од ре да ба ко је се од но се на са би ра ње пе ри о да 

оси гу ра ња и об ра чу на пра ва на пен зи ју. 
(5) Ако је пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це 

оства ри ва ње пра ва на да ва ње усло вље но од ре ђе ним до га ђа јем или 
на стан ком од ре ђе ног чи ње нич ног ста ња или си ту а ци је на ње ној 
те ри то ри ји сма тра се да је тај услов ис пу њен и ка да се тај до га
ђај, чи ње нич но ста ње или си ту а ци ја до го ди ла на те ри то ри ји дру ге 
стра не уго вор ни це. 

Члан 19. 
Пе ри од оси гу ра ња кра ћи од 12 ме се ци

(1) Ако је уку пан пе ри од оси гу ра ња, ко ји се пре ма прав ним 
про пи си ма јед не стра не уго вор ни це узи ма у об зир за об ра чу на ва
ње да ва ња кра ћи од 12 ме се ци, не одо бра ва се пра во на да ва ње, из
у зев у слу ча ју ка да, пре ма тим прав ним про пи си ма, по сто ји пра во 
на да ва ње са мо по осно ву тог пе ри о да оси гу ра ња.

(2) Пе ри од оси гу ра ња из ста ва 1. овог чла на по осно ву ко
га но си лац јед не стра не уго вор ни це не одо бра ва да ва ње, узи ма у 
об зир но си лац дру ге стра не уго вор ни це за сти ца ње, очу ва ње и по
нов но при зна ва ње пра ва на да ва ње, као и од ре ђи ва ње ње го ве ви
си не, као да је тај пе ри од на вр шен пре ма ње го вим прав ним про
пи си ма.

Члан 20. 
Од ре ђи ва ње из но са да ва ња

Ли ца на ко ја су се при ме њи ва ли сук це сив но или на из ме нич
но, у Ср би ји или Фран цу ској, је дан или ви ше си сте ма оси гу ра ња 
има ју пра во на да ва ња којa утвр ђу је над ле жни но си лац сва ке стра
не уго вор ни це. Тај но си лац утвр ђу је висинe пензијa у скла ду са 
од ред ба ма чл. 21. и 22. овог спо ра зу ма и ис пла ћу је за ин те ре со ва
ном ли цу из нос ко ји је на осно ву та два об ра чу на ви ши. 

Члан 21. 
Утвр ђи ва ње са мо стал ног да ва ња

Ако пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це по
сто ји пра во на да ва ње и без при ме не чла на 18. овог спо ра зу ма, 
над ле жни но си лац те стра не уго вор ни це утвр ђу је да ва ње ис кљу
чи во на осно ву ста жа оси гу ра ња ко ји се узи ма у об зир пре ма тим 
прав ним про пи си ма.

Члан 22. 
Об ра чун сра змер ног де ла да ва ња

Ако пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це по
сто ји пра во на да ва ње са мо уз при ме ну од ре да ба чла на 18. овог 
спо ра зу ма, над ле жни но си лац те стра не уго вор ни це утвр ђу је да ва
ње на тај на чин што:

1. об ра чу на ва те о риј ски из нос да ва ња, ко ји би при па дао да је 
уку пан пе ри од оси гу ра ња, ко ји се узи ма у об зир за об ра чун да ва
ња, на вр шен пре ма прав ним про пи си ма ко је он при ме њу је. Из нос 
да ва ња ко ји не за ви си од ду жи не пе ри о да оси гу ра ња узи ма се као 
те о риј ски из нос;

2. на осно ву та ко об ра чу на тог из но са, утвр ђу је из нос да ва ња 
сра зме ран од но су из ме ђу пе ри о да оси гу ра ња на вр ше ног пре на
сту па ња оси гу ра ног слу ча ја ис кљу чи во пре ма прав ним про пи си ма 
ко је он при ме њу је и укуп ног пе ри о да оси гу ра ња на вр ше ног пре 

на сту па ња оси гу ра ног слу ча ја, узи ма ју ћи у об зир од ред бе чла на 
18. овог спо ра зу ма;

3. Овај уку пан пе ри од оси гу ра ња је огра ни чен на мак си мал но 
тра ја ње ко је је пред ви ђе но прав ним про пи си ма ко ји се при ме њу ју, 
за сти ца ње пра ва на да ва ње у пу ном из но су.

Члан 23. 
По да ци ко ји се узи ма ју у об зир за об ра чун да ва ња

Ако се пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це 
из нос да ва ња об ра чу на ва на осно ву за ра де, осно ви це оси гу ра ња, 
од но сно упла ће ног до при но са у од ре ђе ном пе ри о ду, над ле жни но
си лац узи ма у об зир за ра ду, осно ви цу оси гу ра ња, од но сно упла ће
ни до при нос ис кљу чи во из пе ри о да оси гу ра ња на вр ше ног пре ма 
прав ним про пи си ма ко је он при ме њу је.

Члан 24. 
Под но ше ње зах те ва

(1) Зах тев под нет за утвр ђи ва ње пра ва на пен зи ју пре ма прав
ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це сма тра се зах те вом и пре
ма прав ним про пи си ма дру ге стра не уго вор ни це.

(2) Ка да за ин те ре со ва но ли це тра жи да му се утвр ди пра
во пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це и од ло жи 
оства ри ва ње пра ва пре ма прав ним про пи си ма дру ге стра не уго
вор ни це или не ис пу ња ва усло ве за сти ца ње пра ва пре ма тим прав
ним про пи си ма, да ва ње ко је му при па да се вр ши пре ма прав ним 
про пи си ма пр ве стра не уго вор ни це у скла ду са од ред ба ма чла на 
20. овог спо ра зу ма.

(3) Ка да за ин те ре со ва но ли це тра жи да му се утвр ди пра во 
пре ма прав ним про пи си ма дру ге др жа ве, при зна ва ње да ва ња на 
осно ву тих прав них про пи са се вр ши у скла ду са од ред ба ма чла на 
20. овог спо ра зу ма без но вог об ра чу на већ при зна тог да ва ња.

Члан 25. 
Ума ње ње, из ме на, уки да ње или об у ста ва ис пла те да ва ња

Не за ви сно од прав них про пи са стра на уго вор ни ца о ума ње
њу, из ме ни, уки да њу или об у ста ви ис пла те пен зи је због сти ца ња 
пра ва на две или ви ше пен зи ја, ко ри шће ње пен зи је пре ма прав ним 
про пи си ма јед не стра не уго вор ни це не ути че на пра во ко ри сни ка 
да исто вре ме но ко ри сти пен зи ју исте вр сте у скла ду са чла ном 20. 
овог спо ра зу ма, оства ре ну пре ма прав ним про пи си ма дру ге стра не 
уго вор ни це.

По гла вље 3.  
По вре да на ра ду и про фе си о нал на бо лест

Члан 26. 
По вре да на пу ту до по сла

Ли це са пре би ва ли штем у јед ној стра ни уго вор ни ци ко је 
на пу ту, ра ди сту па ња на по сао, по осно ву уго во ра о ра ду, у дру
гој стра ни уго вор ни ци, пре тр пи по вре ду, има пра во на да ва ња по 
осно ву по вре де на ра ду пре ма прав ним про пи си ма и на те рет но
си о ца дру ге стра не уго вор ни це.

Члан 27. 
Да ва ња у на ту ри

Ли це ко је по осно ву по вре де на ра ду или про фе си о нал не 
бо ле сти има пра во на да ва ња у на ту ри пре ма прав ним про пи си
ма јед не стра не уго вор ни це, а има пре би ва ли ште или бо ра ви ште 
у дру гој стра ни уго вор ни ци, ко ри сти та да ва ња у на ту ри, на те рет 
над ле жног но си о ца, од но си о ца на чи јем под руч ју има пре би ва
ли ште или бо ра ви ште, пре ма прав ним про пи си ма ко је он при ме
њу је, као да је то ли це код ње га оси гу ра но. На да ва ња у на ту ри 
ве ће вред но сти ко ја се утвр ђу ју Ад ми ни стра тив ним спо ра зу мом из 
чла на 41. став 1. овог спо ра зу ма, при ме њу је се од ред ба чла на 12. 
став 4. овог спо ра зу ма.
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Члан 28. 
Утвр ђи ва ње сте пе на не спо соб но сти

За про це ну сте пе на стал не не спо соб но сти про у зро ко ва не 
по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо ле шћу пре ма прав ним 
про пи си ма јед не стра не уго вор ни це, узи ма ју се у об зир прет ход но 
на ста ле по вре де на ра ду и про фе си о нал не бо ле сти у дру гој стра ни 
уго вор ни ци као да су на ста ле у пр вој стра ни уго вор ни ци.

Члан 29. 
На кнад не по сле ди це по вре де на ра ду и про фе си о нал не бо ле сти

Ко ри сник код ко га до ђе до на кнад них по сле ди ца по вре де на 
ра ду или про фе си о нал не бо ле сти утвр ђе не у јед ној др жа ви, а ко ји 
про ме ни бо ра вак или пре би ва ли ште на те ри то ри ју дру ге др жа ве, 
има пра во на да ва ња у на ту ри или у нов цу за слу чај по вре де на 
ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, под усло вом да је но си лац оси
гу ра ња одо брио да ва ња од да на на стан ка по вре де на ра ду или на 
да на ка да је про фе си о нал на бо лест би ла пр ви пут ле кар ски утвр
ђе на. Да ва ња па да ју на те рет но си о ца ко ји је пр ви одо брио да ва ња.

Члан 30. 
Нов ча но да ва ње

Нов ча но да ва ње за слу чај по вре де на ра ду или про фе си о нал
не бо ле сти одо бра ва, пре ма сво јим прав ним про пи си ма, но си лац 
оне стра не уго вор ни це на чи јој је те ри то ри ји на ста ла по вре да на 
ра ду, од но сно по след њи пут оба вља на де лат ност ко ја мо же да иза
зо ве ту про фе си о нал ну бо лест.

Члан 31. 
Уве ћа ње рен те по осно ву по вре де на ра ду

Уве ћа ње или до пун ски до да так рен те по осно ву по вре де на 
ра ду пру жа ју се ко ри сни ку из чла на 30. овог спо ра зу ма без об зи ра 
на ме сто ње го вог пре би ва ли шта под усло вом да су ис пу ње ни по
себ ни усло ви ме ди цин ске кон тро ле у скла ду са прав ним про пи си
ма ко ји се при ме њу ју. 

Члан 32. 
Про фе си о нал на бо лест

(1) Ако је одо бре ње да ва ња за слу чај про фе си о нал не бо ле сти, 
пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це, усло вље но 
ти ме да је бо лест пр ви пут ле кар ски утвр ђе на у тој стра ни уго вор
ни ци, сма тра се да је тај услов ис пу њен ако је та бо лест пр ви пут 
утвр ђе на на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це.

(2) Ако је одо бре ње да ва ња за слу чај про фе си о нал не бо ле сти 
пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це усло вље но ти
ме, да је оба вља ње де лат но сти ко ја мо же да иза зо ве ту бо лест тра
ја ло од ре ђе но вре ме, над ле жни но си лац те стра не уго вор ни це, ако 
је по треб но, узи ма у об зир и вре ме оба вља ња та кве де лат но сти у 
скла ду са прав ним про пи си ма дру ге стра не уго вор ни це.

Члан 33. 
По гор ша ње про фе си о нал не бо ле сти

У слу ча ју по гор ша ња про фе си о нал не бо ле сти на док на ђе не 
пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це, а да при том 
бо ле сник жи ви на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, при ме њу ју 
се сле де ћа пра ви ла:

1. ако то ли це ни је оба вља ло у др жа ви свог но вог пре би ва ли
шта по сао ко ји мо же да по гор ша про фе си о нал ну бо лест за ко ју се 
при ма на кна да, над ле жни но си лац пр ве др жа ве пре у зи ма на се бе 
те рет по гор ша ња бо ле сти пре ма прав ним про пи си ма ко је он при
ме њу је;

2. ако је то ли це оба вља ло у др жа ви свог но вог пре би ва ли шта 
по сао ко ји мо же да по гор ша ту про фе си о нал ну бо лест за ко ју се 
при ма на кна да:

– над ле жни но си лац пр ве др жа ве и да ље ис пла ћу је да ва ње 
ко је ду гу је пре ма соп стве ним прав ним про пи си ма ко је он при ме
њу је као да ни је ни до шло до по гор ша ња про фе си о нал не бо ле сти;

– над ле жни но си лац дру ге др жа ве ис пла ћу је до дат но да ва ње 
по осно ву по гор ша ња. Из нос овог до дат ка се у том слу ча ју од ре
ђу је пре ма прав ним про пи си ма дру ге др жа ве као да се про фе си о
нал на бо лест де си ла на ње ној те ри то ри ји. Из нос је јед нак ра зли ци 
из ме ђу из но са да ва ња на кон по гор ша ња и из но са да ва ња ко је би 
би ло ду го ва но пре по гор ша ња.

По гла вље 4. 
Да ва ње за слу чај смр ти

Члан 34. 
Утвр ђи ва ње да ва ња

 Ка да ли це, ко је ис пу ња ва усло ве за сти ца ње пра ва на да ва ње 
за слу чај смр ти пре ма прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни
це, узи ма ју ћи у об зир, ако је то по треб но, од ред бе чла на 11. овог 
спо ра зу ма пре ми не на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, пра во 
на да ва ње за слу чај смр ти сти че се као да је смрт на ста ла на те ри
то ри ји пр ве стра не уго вор ни це. 

По гла вље 5. 
До да так за де цу

Члан 35. 
Са би ра ње пе ри о да оси гу ра ња

Пе ри о ди оси гу ра ња на вр ше ни пре ма прав ним про пи си ма јед
не стра не уго вор ни це узи ма ју се у об зир, ако је то по треб но, за 
сти ца ње и оства ри ва ње пра ва на до да так за де цу, пре ма прав ним 
про пи си ма дру ге стра не уго вор ни це.

Члан 36. 
Оства ри ва ње пра ва на до да так за де цу

(1) Ли це ко је оба вља де лат ност у скла ду са прав ним про пи
си ма јед не стра не уго вор ни це под но си зах тев за до да так за де цу 
ко ја пре би ва ју на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни це, у скла ду са 
овим спо ра зу мом, пре ма усло ви ма ко ји су утвр ђе ни Ад ми ни стра
тив ним спо ра зу мом из чла на 41. став 1. овог спо ра зу ма. 

(2) Из нос до да та ка за де цу пре ма овом спо ра зу му је укљу чен 
у та бе лу ко ју за јед нич ки утвр ђу ју над ле жни ор га ни. На ве де на та
бе ла је под ло жна про ме на ма у скла ду са про ме на ма из но са до да
та ка за де цу у сва кој стра ни уго вор ни ци, пре ма усло ви ма ко ји су 
пред ви ђе ни Ад ми ни стра тив ним спо ра зу мом из чла на 41. став 1. 
овог спо ра зу ма. До ове из ме не мо же до ћи са мо јед ном го ди шње.

(3) Пра во на до да так за де цу, у скла ду са овим спо ра зу мом, 
мо же да се оства ри за де цу ко ју за по сле ни из др жа ва у скла ду са 
прав ним про пи си ма др жа ве на чи јој те ри то ри ји де ца има ју пре би
ва ли ште. Да ва ња се мо гу ко ри сти ти за дво је и ви ше де це до ше
сна е сте го ди не ста ро сти. 

(4) До да так за де цу, у скла ду са овим спо ра зу мом, се ис пла ћу
је ди рект но од стра не над ле жног но си о ца.

(5) Пра во на до да так за де цу у скла ду са овим спо ра зу мом 
пре ста је у слу ча ју да се стек ну усло ви за оства ри ва ње пра ва у др
жа ви у ко јој де те пре би ва по осно ву про фе си о нал не де лат но сти. 

Члан 37. 
Оства ри ва ње до дат ка за де цу за упу ће на и дру га ли ца  

на ко ја се то од но си

(1) Ли ца из чла на 8. ст. 1. и 2. и пр ва ре че ни ца ста ва 3, чла на 
9. ст. 1. и 3. и чла на 10. овог спо ра зу ма има ју пра во на по ро дич на 
да ва ња за де цу ко ја их пра те на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни
це и ко ја су утвр ђе на Ад ми ни стра тив ним спо ра зу мом из чла на 41. 
став 1. овог спо ра зу ма.

(2) Ис пла ту до да та ка за де цу из ста ва 1. овог чла на вр ши не
по сред но над ле жни но си лац.
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Део IV 
ФИ НАН СИЈ СКЕ И РАЗ НЕ ОД РЕД БЕ

По гла вље 1. 
Фи нан сиј ске од ред бе

Члан 38. 
На кна да тро шко ва

(1) Над ле жни но си лац на кна ђу је но си о цу др жа ве пре би ва
ли шта или бо ра ви шта да ва ња у на ту ри пру же на на ње гов те рет у 
скла ду са чл. 12, 13, 14, 16, 27. и 29. овог спо ра зу ма. 

(2) Над ле жни ор га ни стра на уго вор ни ца или ин сти ту ци је ко је 
они овла сте, мо гу до го во ри ти па у шал но пла ћа ње за све слу ча је ве 
или за од ре ђе не слу ча је ве или за ка те го ри је слу ча је ва, уме сто по је
ди нач ног об ра чу на тро шко ва под усло ви ма пред ви ђе ним Ад ми ни
стра тив ним спо ра зу мом из чла на 41. став 1. овог спо ра зу ма.

Члан 39. 
Ва лу те пла ћа ња 

(1) Но си о ци ис пла ћу ју да ва ња ди рект но ко ри сни ци ма у ва
лу ти стра не уго вор ни це ко јој ти но си о ци при па да ју без ика квих 
ума ње ња на име ад ми ни стра тив них тро шко ва. 

(2) Пла ћа ња из ме ђу но си ла ца при ме ном овог спо ра зу ма се 
вр ше у ва лу ти стра не уго вор ни це ко јој при па да ју но си о ци ко ји ма 
је но вац упу ћен. 

Члан 40. 
На пла та пре пла ће них из но са 

(1) Но си лац јед не стра не уго вор ни це, ко ји је нео сно ва но ис
пла тио да ва ње или је ис пла тио ве ћи из нос од оног ко ји ко ри сни ку 
при па да мо же, под усло ви ма и у гра ни ца ма пред ви ђе ним прав ним 
про пи си ма ко је он при ме њу је, од но си о ца дру ге стра не уго вор ни
це за тра жи ти да за др жи тај из нос од за о ста лих или те ку ћих из но са 
да ва ња ко је тре ба да ис пла ти ко ри сни ку. 

(2) Но си лац стра не уго вор ни це од ко га је за тра же на на пла та 
пре пла ће них из но са за др жа ва тај из нос под усло ви ма и у гра ни ца
ма пред ви ђе ним прав ним про пи си ма ко је он при ме њу је. 

(3) За др жа ни из нос из ста ва 1. овог чла на ди рект но се ис пла
ћу је но си о цу ко ји је тра жио ње го ву на кна ду.

По гла вље 2.  
Раз не од ред бе

Члан 41. 
Оба ве зе ор га на и ор га ни за ци ја, прав на и ад ми ни стра тив на 

по моћ

(1) Над ле жни ор га ни стра на уго вор ни ца ће Ад ми ни стра тив
ним спо ра зу мом утвр ди ти ме ре за спро во ђе ње овог спо ра зу ма ко ји 
сту па на сна гу исто вре ме но са овим спо ра зу мом. 

(2) Над ле жни ор га ни стра на уго вор ни ца име ну ју ор га не за 
ве зу Ад ми ни стра тив ним спо ра зу мом из ста ва 1. овог чла на. 

(3) Над ле жни ор га ни и ор га ни за ве зу стра на уго вор ни ца оба
ве шта ва ће се ме ђу соб но о пред у зе тим ме ра ма за спро во ђе ње овог 
спо ра зу ма и свим про ме на ма њи хо вих прав них про пи са у ве зи са 
при ме ном овог спо ра зу ма.

(4) У при ме ни овог спо ра зу ма, но си о ци и ор га ни за ве зу стра
на уго вор ни ца ће уза јам но пру жа ти бес плат ну ад ми ни стра тив ну 
по моћ. 

(5) У при ме ни овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни и но си о ци 
стра на уго вор ни ца мо гу не по сред но ме ђу соб но сту па ти у ве зу, као 
и са за ин те ре со ва ним ли ци ма, или њи хо вим пу но моћ ни ци ма.

(6) У при ме ни овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни, над ле жни 
но си о ци и ор га ни за ве зу обе стра не уго вор ни це не по сред но ко
му ни ци ра ју ме ђу соб но, са за ин те ре со ва ним ли ци ма или са њи хо
вим пу но моћ ни ци ма, на срп ском или фран цу ском је зи ку. Ор га ни и 
но си о ци јед не стра не уго вор ни це не сме ју од би ти зах те ве и дру ге 

под не ске због то га што су на пи са ни на слу жбе ном је зи ку дру ге 
стра не уго вор ни це.

(7) Ле кар ске пре гле де ко ји се оба вља ју ис кљу чи во због при
ме не прав них про пи са јед не стра не уго вор ни це, а од но се се на ли
ца ко ја у дру гој стра ни уго вор ни ци има ју пре би ва ли ште или бо
ра ви ште, оба ви ће на зах тев над ле жног но си о ца и на ње гов те рет, 
но си лац пре ма пре би ва ли шту или бо ра ви шту. Ле кар ске пре гле де 
ко ји се оба вља ју због при ме не прав них про пи са обе стра не уго
вор ни це оба вља на свој те рет но си лац пре ма пре би ва ли шту или 
бо ра ви шту тог ли ца.

(8) Не за ви сно од пра ви ла ко ја про ис ти чу из ме ђу на род них 
спо ра зу ма ко ји оба ве зу ју две стра не уго вор ни це, прав на по моћ се, 
до по кре та ња суд ског по ступ ка, пру жа у скла ду са прав ним про пи
си ма ко ји се при ме њу ју у прав ној по мо ћи у гра ђан ским прав ним 
ства ри ма.

Члан 42. 
Пру жа ње по да та ка о лич но сти

(1) Но си о ци стра на уго вор ни ца су овла шће ни да, у ме ђу
соб ној ко му ни ка ци ји, у скла ду са овим спо ра зу мом, да ју по дат ке 
о лич но сти, укљу чу ју ћи и по дат ке о при ма њи ма од но сног ли ца, а 
што је по треб но над ле жном но си о цу дру ге стра не уго вор ни це у 
ци љу при ме не прав них про пи са о со ци јал ној си гур но сти или со
ци јал ној по мо ћи.

(2) Пру жа ње по да та ка о лич но сти од стра не но си о ца јед не 
стра не уго вор ни це под ле же прав ним про пи си ма те стра не уго вор
ни це ко ји ма је ре гу ли са на за шти та по да та ка о лич но сти.

(3) Чу ва ње, ко ри шће ње и про сле ђи ва ње по да та ка о лич но сти 
од стра не но си о ца стра не уго вор ни це ко ја их је при ми ла под ле
же прав ним про пи си ма те стра не уго вор ни це о за шти ти по да та ка 
о лич но сти.

(4) По да ци из овог чла на се не мо гу ко ри сти ти у дру ге свр хе 
осим у при ме ни прав них про пи са о со ци јал ној си гур но сти и со ци
јал ној по мо ћи.

Члан 43. 
Из у зе ће или ума ње ње пла ћа ња на кна да и так си

(1) Из у зе ће или ума ње ње кон зу лар них и ад ми ни стра тив них 
так си пред ви ђе но прав ним про пи си ма јед не стра не уго вор ни це у 
ве зи са из да ва њем по твр де или до ку мен та нео п ход ног за при ме
ну ње них прав них про пи са се од но си и на из да ва ње по твр де или 
до ку мен та нео п ход ног за при ме ну прав них про пи са дру ге стра не 
уго вор ни це.

(2) Сва ки зва нич ни до ку мент ко ји је нео п хо дан за при ме ну 
овог спо ра зу ма из у зи ма се од ове ре од стра не ди пло мат ских или 
кон зу лар них ор га на и свих дру гих слич них фор мал но сти.

Члан 44. 
Под но ше ње зах те ва

(1) Зах те ви, из ја ве или прав на сред ства ко ја су у при ме ни 
овог спо ра зу ма или прав них про пи са јед не стра не уго вор ни це 
под не та над ле жном ор га ну или но си о цу јед не стра не уго вор ни це, 
сма тра ју се зах те ви ма, из ја ва ма или прав ним сред стви ма под не тим 
ор га ну, но си о цу или не кој дру гој над ле жној слу жби дру ге стра не 
уго вор ни це.

(2) Ако дру га чи је ни је од ре ђе но од ред ба ма чла на 24. овог спо
ра зу ма, зах тев за да ва ње, под нет пре ма прав ним про пи си ма јед не 
стра не уго вор ни це, сма тра се исто вре ме но и зах те вом за од го ва ра
ју ће да ва ње пре ма прав ним про пи си ма дру ге стра не уго вор ни це.

(3) Зах те ви, из ја ве или прав на сред ства, ко ја при ме ном прав
них про пи са јед не стра не уго вор ни це тре ба под не ти ор га ну, но си
о цу или не кој дру гој над ле жној слу жби те стра не уго вор ни це мо гу 
се, у истом ро ку, под не ти од го ва ра ју ћем ор га ну, но си о цу или не кој 
дру гој над ле жној слу жби дру ге стра не уго вор ни це.

(4) У слу ча је ви ма из ст. 1. до 3. овог чла на над ле жне слу жбе, 
без од ла га ња, про сле ђу ју зах те ве, из ја ве или прав на сред ства од
го ва ра ју ћим слу жба ма дру ге стра не уго вор ни це не по сред но, или 
по сред ством ор га на за ве зу.
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Члан 45. 
Из вр шни по сту пак 

(1) Из вр шна ре ше ња у обла сти со ци јал не си гур но сти над ле
жних ор га на и но си ла ца, као и из вр шне пре су де јед не стра не уго
вор ни це, при зна ју се у дру гој стра ни уго вор ни ци.

(2) При зна ва ње се мо же од би ти са мо ако је у су прот но сти са 
јав ним по рет ком стра не уго вор ни це у ко јој тре ба да се при зна ју 
од лу ке из ста ва 1. овог чла на.

(3) На осно ву из вр шних од лу ка и пре су да из ста ва 1. овог 
чла на спро во ди се из вр ше ње на те ри то ри ји дру ге стра не уго вор ни
це. Из вр шни по сту пак се спро во ди пре ма прав ним про пи си ма ко
ји се при ме њу ју за од го ва ра ју ће од лу ке стра не уго вор ни це у ко јој 
тре ба да се спро ве де из вр ше ње. Од лу ке и пре су де мо ра ју са др жа ти 
по твр ду о њи хо вој из вр шно сти.

Члан 46. 
Ме шо ви та ко ми си ја

За ре ша ва ње спор них пи та ња ко ја про и за ђу из ту ма че ња или 
при ме не овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни стра на уго вор ни ца фор
ми ра ће ме шо ви ту ко ми си ју, ко ја ће пре ма по тре би за се да ти у Ср
би ји или у Фран цу ској, на из ме нич но. 

Члан 47. 
Тех нич ка са рад ња

Над ле жни ор га ни стра на уго вор ни ца са ра ђи ва ће, раз ме њи ва
ти ис ку ства, струч на са зна ња и тех нич ку по моћ у ве зи са њи хо вим 
си сте ми ма со ци јал не си гур но сти. Та ко ђе ће раз ви ја ти и за јед нич ке 
про јек те из те обла сти. Над ле жни ор га ни ће у слу ча ју по тре бе, у ту 
свр ху, овла сти ти јед ну или ви ше по себ них ин сти ту ци ја или спе ци
ја ли зо ва них ор га на или те ла. 

Члан 48. 
Раз ме на ста ти стич ких по да та ка

Стра не уго вор ни це ће Ад ми ни стра тив ним спо ра зу мом из 
чла на 41. став 1. овог спо ра зу ма утвр ди ти ме ре за пра ће ње и раз
ме ну ста ти стич ких по да та ка у при ме ни овог спо ра зу ма.

Члан 49. 
Бор ба про тив пре ва ре

(1) Над ле жни ор га ни стра на уго вор ни ца ме ђу соб но се оба ве
шта ва ју о сво јим прав ним про пи си ма ко ји ма је ре гу ли са но утвр
ђи ва ње пре би ва ли шта ли ца ко ја на осно ву те чи ње ни це оства ру ју 
пра ва или им се ис пла ћу ју да ва ња.

(2) Над ле жни но си о ци стра на уго вор ни ца, у оба ве зи су да 
раз ме њу ју све по дат ке о чи ње ни ца ма у ве зи са пре би ва ли штем ли
ца у ци љу утвр ђи ва ња пра ва на да ва ња, као и на ње го ву ис пла ту.

(3) Над ле жни но си о ци стра на уго вор ни ца ће, ако је то по
треб но, раз ме њи ва ти по дат ке о ви си ни при хо да ли ца на ко је се 
пла ћа ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

Део V 
ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 50. 
Сту па ње на сна гу

(1) Стра не уго вор ни це ди пло мат ском пу тем ме ђу соб но се 
оба ве шта ва ју о спро во ђе њу прав них и устав них по сту па ка по треб
них за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

(2) Овај спо ра зум сту па на сна гу пр вог да на тре ћег ме се ца од 
да ту ма при је ма по след њег оба ве ште ња из ста ва 1. овог чла на.

(3) У од но си ма из ме ђу Ср би је и Фран цу ске, сту па њем на сна
гу овог спо ра зу ма, пре ста је да ва жи Оп шта кон вен ци ја о со ци јал
ном оси гу ра њу из ме ђу ФНР Ју го сла ви је и Фран цу ске Ре пу бли ке, 
пот пи са на 5. ја ну а ра 1950. го ди не, као и све ње не из ме не и до пу не.

Члан 51. 
Пре ла зне од ред бе

(1) Пра ва сте че на пре ма од ред ба ма Оп ште кон вен ци је из чла
на 50. став 3. овог спо ра зу ма не ће се по но во утвр ђи ва ти.

(2) Зах те ви под не ти до да на сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма 
ко ји ни су до тог да на ре ше ни ре ша ва ју се у скла ду са од ред ба ма 
овог спо ра зу ма.

Члан 52. 
Тра ја ње и от ка зи ва ње

(1) Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме. Сва ка 
стра на уго вор ни ца га мо же, у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни, у пи са
ној фор ми, ди пло мат ским пу тем, от ка за ти с по след њим да ном те 
го ди не, при че му от ка зни рок не мо же би ти кра ћи од шест ме се ци 
пре ис те ка го ди не.

(2) У слу ча ју от ка зи ва ња овог спо ра зу ма ње го ве од ред бе се и 
да ље при ме њу ју на сте че на пра ва, као и на зах те ве за оства ри ва ње 
пра ва под не те до да на ње го вог от ка зи ва ња.

У по твр ду ово га до ле пот пи са ни су, про пи сно овла шће ни од 
стра не сво јих вла да, пот пи са ли овај спо ра зум.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 6. но вем бра 2014. го ди не, у два 
ори ги на ла на срп ском је зи ку и фран цу ском је зи ку, при че му су оба 
тек ста под јед на ко аутен тич на.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Александар Вулин, с.р.

За Вла ду Ре пу бли ке Фран цу ске
Кристин Моро, с.р.

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 В О 
С П О Љ Н И Х  П О СЛ О ВА
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу
бли ке Бе ло ру си је о са рад њи у бор би про тив кри ми на ла, са чи њен 
12. мар та 2013. го ди не у Мин ску, сту пио на сна гу 3. мар та 2015. 
го ди не.

У Бе о гра ду, 17. мар та 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




