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

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ка на де о под сти ца њу  

и за шти ти ула га ња

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ка на де о под сти ца њу и за шти ти ула га ња, ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Четвртој седници 
Првог редовног заседања у 2015. години, 17. априла 2015. године.

ПР број 53
У Бе о гра ду, 21. априла 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 Ре пу бли ке Ср би је  
и Ка на де о под сти ца њу и за шти ти ула га ња

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

под сти ца њу и за шти ти ула га ња, са чи њен у Бе о гра ду, 1. сеп тем бра 
2014. го ди не, у ори ги на лу на срп ском, ен гле ском и фран цу ском је
зи ку.

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

сти ца њу и за шти ти ула га ња у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И 
КА НА ДЕ О ПОД СТИ ЦА ЊУ И ЗА ШТИ ТИ УЛА ГА ЊА

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА И КА НА ДА (Стра не)
ПРЕ ПО ЗНА ЈУ ЋИ да ће под сти ца ње и за шти та ула га ња ин

ве сти то ра јед не Стра не на те ри то ри ји дру ге Стра не до при не ти за
јед нич ком уна пре ђе њу и по бољ ша њу по слов не ак тив но сти, раз во
ју еко ном ске са рад ње из ме ђу њих и уна пре ђе њу одр жи вог раз во ја,

ДО ГО ВО РИ ЛЕ су се о сле де ћем:

ДЕО А – ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Де фи ни ци је

Члан 1.

У сми слу овог спо ра зу ма:
„Те ло над ле жно за за шти ту кон ку рен ци је”, зна чи:
за Ре пу бли ку Ср би ју – Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је или 

њен прав ни след бе ник о че му ће Ка на да би ти оба ве ште на ди пло
мат ским пу тем; и

за Ка на ду – Ко ме сар за пи та ња кон ку рен ци је или ње гов прав
ни след бе ник, о че му ће Ре пу бли ка Ср би ја би ти оба ве ште на ди
пло мат ским пу тем;

„по вер љи ва ин фор ма ци ја” – по вер љи ва по слов на ин фор ма
ци ја или ин фор ма ци ја ко ја је при ви ле го ва на или на дру ги на чин 
за шти ће на од обе ло да њи ва ња у скла ду са про пи си ма Стра не;

„по кри ве но ула га ње” – у од но су на Стра ну је сте ула га ње на 
ње ној те ри то ри ји ко је је у вла сни штву или кон тро ли са но, по сред
но или не по сред но од стра не ула га ча дру ге Стра не, а ко је по сто ји 
на дан сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, као и ула га ње из вр ше но 
или на ста ло ка сни је;

„стра на у спо ру” – би ло ко ја Стра на или ула гач ко ји је под
нео зах тев за ре ша ва ње спо ра у скла ду са Де лом Ц;

„при вред но дру штво и пред у зе ће” – ли це осно ва но или ор
га ни зо ва но у скла ду са ва же ћим за ко но дав ством, без об зи ра да 
ли је про фит но или не про фит но, при ват но или јав но, укљу чу ју ћи 
кор по ра ци је, тру сто ве, ор тач ко дру штво, пред у зет ник, заједничкo 
друш твo или дру га удру же ња и огран ци тих прав них ли ца. Ра ди 
ве ће пре ци зно сти, за Ре пу бли ку Ср би ју, по јам „пред у зе ће” об у хва
та и прав но ли це у про це су при ва ти за ци је;

„по сто је ћи” – по сто ји у мо мен ту сту па ња на сна гу овог спо
ра зу ма;

„фи нан сиј ска ин сти ту ци ја”– фи нан сиј ски по сред ник или 
дру го прав но ли це ко је је овла шће но да оба вља по сло ва ње, уре
ђе но или под над зо ром као фи нан сиј ска ин сти ту ци ја, у скла ду са 
про пи си ма Стра не на чи јој те ри то ри ји се на ла зи;

„финансијскa услу га” – услу га фи нан сиј ске при ро де, укљу
чу ју ћи оси гу ра ње и спо ред ну или по моћ ну услу гу финансијскe 
при ро де;

„IC SID” – Ме ђу на род ни цен тар за ре ша ва ње ин ве сти ци о них 
спо ро ва, уста но вљен ICSID Кон вен ци јом; 

„IC SID Кон вен ци ја” – Кон вен ци ја о ре ша ва њу ин ве сти ци о
них спо ро ва из ме ђу др жа ва и др жа вља на дру гих др жа ва, са чи ње на 
у Ва шинг то ну, 18. мар та 1965. го ди не;

„за шти ће на ин фор ма ци ја у скла ду са про пи си ма из обла
сти за шти те кон ку рен ци је”:

за Ре пу бли ку Ср би ју – ин фор ма ци ја у сми слу чла на 45. За ко
на о за шти ти кон ку рен ци је; и 

за Ка на ду – ин фор ма ци ја у сми слу од ре да ба Де ла 29 Ак та о 
за шти ти кон ку рен ци је R.S.C. 1985, c. 34 или од ре да ба ко је их за
ме њу ју;
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„пра ва ин те лек ту ал не сво ји не” – аутор ска и срод на пра ва, тр
го вач ки зна ци, озна ке ге о граф ског по ре кла, пра ва ин ду стриј ског ди зај
на, па тент на пра ва, пра ва за шти те ин те гри са них ко ла, пра ва у ве зи са 
за шти том по вер љи вих ин фор ма ци ја и пра ва за шти те биљ них сор ти;

„ула га ње”:
а) осни ва ње при вред ног дру штва;
б) удео, ак ци ја или дру ги об лик јед на ког уче шћа у при вред

ном дру штву;
в) јем ство, об ве зни ца или дру ги ду жнич ки ин стру мен ти при

вред ног дру штва;
г) за јам при вред ном дру штву;
д) не за ви сно од го ре на ве де них тач. в) и г), за јам или га ран ци

ја из да та од стра не фи нан сиј ске ин сти ту ци је је ула га ње са мо ако 
за јам или га ран ци ја има ју трет ман ка пи та ла Стра не на чи јој те ри
то ри ји се на ла зи се ди ште фи нан сиј ске ин сти ту ци је;

ђ) ин те рес у при вред ном дру штву ко јим је вла сник овла шћен 
да рас по ре ђу је при хо де или про фит при вред ног дру штва;

е) ин те рес у при вред ном дру штву ко јим је вла сник овла шћен 
да рас по ре ђу је или по вла чи ула га ње из при вред ног дру штва;

ж) ин те рес ко ји про из ла зи из оба ве зе ула га ња или дру гог из
во ра у ве зи са еко ном ским ак тив но сти ма на те ри то ри ји Стра не, 
као што је:

(1) уго вор ко ји укљу чу је по сто ја ње сво ји не ин ве сти то ра на 
те ри то ри ји Стра не, укљу чу ју ћи уго вор по си сте му „кључ у ру ке” 
или уго вор о из град њи или кон це си ји, или

(2) уго вор по осно ву ко јег на кна да су штин ски за ви си од про
из вод ње, при хо да или про фи та при вред ног дру штва;

з) пра ва ин те лек ту ал не сво ји не; 
и) дру га ви дљи ва и не ви дљи ва, по крет на и не по крет на сво

ји на и дру га ствар на пра ва сте че на у оче ки ва њу или ис ко ри шће на 
ра ди еко ном ске или дру ге по слов не ко ри сти;

али „ула га ње” не зна чи:
ј) нов ча но по тра жи ва ње ко је про ис ти че ис кљу чи во из:
(1) ко мер ци јал ног уго во ра за про да ју ро бе или услу га из ме ђу 

прав ног или фи зич ког ли ца са те ри то ри је јед не Стра не и прав ног 
или фи зич ког ли ца са те ри то ри је дру ге Стра не;

(2) про ши ре ња кре ди та у ве зи са ко мер ци јал ном тран сак ци
јом, као што је фи нан си ра ње тр го ви не, или

к) дру го нов ча но по тра жи ва ње ко је не об у хва та об ли ке ин те
ре са са др жа не у тач. а)–ј);

„ула гач Стра не” Стра на, ње но прав но или фи зич ко ли це, 
ко је на ме ра ва да ула же, ула же или је из вр ши ло ула га ње. Ра ди ве
ће пре ци зно сти сма тра се да ула гач на ме ра ва да из вр ши ула га ње 
са мо ка да је пред у зео кон крет не ак тив но сти нео п ход не да из вр ши 
ула га ње, као што су на при мер, ка да је под нео зах тев за до би ја ње 
одо бре ња или до зво ле да из вр ши ула га ње;

„ме ра” – об у хва та за кон, про пис, про це ду ру, зах тев и по сту пак;
„др жа вља нин”:
за Ре пу бли ку Ср би ју – фи зич ко ли це ко је је др жа вља нин Ре

пу бли ке Ср би је, и
за Ка на ду – фи зич ко ли це ко је је др жа вља нин Ка на де или ли

це са стал ним пре би ва ли штем у Ка на ди, 
осим:
a) фи зич ког ли ца ко је има двој но др жа вљан ство Ре пу бли ке 

Ср би је и Ка на де, а ко је ће се сма тра ти др жа вља ни ном оне Стра не 
чи је је др жа вљан ство до ми нант но и ефек тив но, и

б) фи зич ког ли ца ко је је др жа вља нин јед не Стра не и има 
стал но пре би ва ли ште на те ри то ри ји дру ге Стра не, ко је ће се сма
тра ти ис кљу чи вим др жа вља ни ном Стра не чи ји је др жа вља нин; 

„на ци о нал на вла да”:
за Ре пу бли ку Ср би ју – Вла да Ре пу бли ке Ср би је; и
за Ка на ду – Фе де рал на Вла да; 
„Њу јор шка Кон вен ци ја” – Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о 

при зна ва њу и из вр ше њу ино стра них ар би тра жних од лу ка, до не се
на у Њу јор ку, 10. ју на 1958. го ди не;

„ли це” – фи зич ко или прав но ли це;
„ли це ко је је ан га жо ва но у обла сти кул ту ре” – ли це ко је се 

ба ви сле де ћим ак тив но сти ма:
а) об ја вљи ва њем, ди стри бу ци јом или про да јом књи га, ма га

зи на, ча со пи са или но ви на у штам па ном об ли ку или об ли ку ко ји се 

мо же чи та ти пу тем уре ђа ја, осим ако му је при пре ма за штам пу и 
штам па је ди на ак тив ност,

б) про из вод њом, ди стри бу ци јом, про да јом или при ка зи ва њем 
филм ских или ви део за пи са,

в) про из вод њом, ди стри бу ци јом, про да јом или при ка зи ва њем 
му зич ких аудио или ви део сни ма ка,

г) об ја вљи ва њем, ди стри бу ци јом или про да јом му зич ких де
ла у штам па ном об ли ку или об ли ку ко ји се мо же чи та ти са ма ши
не, или

д) ра ди о ко му ни ка ци јом у ко јој је пре нос на ме њен ди рект ном 
јав ном при је му, као и сва ко ра диј ско, те ле ви зиј ско или ка блов ско 
еми то ва ње и сва ко са те лит ско про гра ми ра ње као и услу ге са те лит
ског еми то ва ња,

„од го вор на стра на” – Стра на про тив ко је је под нет зах тев у 
скла ду са од ред ба ма Де ла Ц овог спо ра зу ма;

„ло кал ни ни во вла сти”:
за Ре пу бли ку Ср би ју – ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал

не са мо у пра ве утвр ђе не у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је; и
за Ка на ду про вин ци ја, те ри то ри јал на или ло кал на власт;
„по ре ска кон вен ци ја” – би ла те рал ни спо ра зум о из бе га ва

њу дво стру ког опо ре зи ва ња или дру ги ме ђу на род ни спо ра зум или 
уго вор у обла сти по ре за;

„те ри то ри ја”:
за Ре пу бли ку Ср би ју 
– те ри то ри ја над ко јом Ре пу бли ка Ср би ја вр ши су ве ре на пра

ва и ју рис дик ци ју у скла ду са сво јим на ци о нал ним за ко но дав ством 
и ме ђу на род ним пра вом; и 

за Ка на ду:
(1) коп но, уну тра шње во де и те ри то ри јал но мо ре Ка на де, 

укљу чу ју ћи ва зду шни про стор из над тих по вр ши на;
(2) ис кљу чи ве еко ном ске зо не Ка на де, од ре ђе не на ци о нал

ним за ко ном, у скла ду са Де лом V Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја 
о пра ву мо ра, усво је на у Мон те го беју,10. де цем бра 1982. (UN
CLOS), и

(3) кон ти нен тал ни део Ка на де, од ре ђен на ци о нал ним за ко
ном, у скла ду са Де лом VI Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ву 
мо ра; 

„суд” – ар би тра жни суд уста но вљен у скла ду са чл. 24. или 
28. овог спо ра зу ма; 

„TRIPS Спо ра зум” – Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма 
пра ва ин те лек ту ал не сво ји не;

„UN CI TRAL Пра ви ла ар би тра же” – Пра ви ла ар би тра же 
Ко ми си је УН о ме ђу на род ном тр го вин ском пра ву, у њи хо вом нај
но ви јем об ли ку; и

„Спо ра зум СТО” – Спо ра зум о осни ва њу Свет ске тр го вин
ске ор га ни за ци је, са чи њен у Ма ра ке шу, 15. апри ла 1994. го ди не.

ДЕО Б – ОСНОВ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ

Обим при ме не

Члан 2.

1. Овај спо ра зум од но си се на ме ре ко је усва ја или при ме њу је 
Стра на, а ко је се од но се на:

а) ула га ча дру ге Стра не; и
б) по кри ве но ула га ње.
2. Оба ве зе из Де ла Б овог спо ра зу ма од но се се и на ли ца ко ји

ма је Стра на по ве ри ла вр ше ње нор ма тив них, управ них или дру гих 
јав них овла шће ња.

Под сти ца ње ула га ња

Члан 3.

Сва ка Стра на ће под сти ца ти ства ра ње по вољ них усло ва за 
ула га ња на ње ној те ри то ри ји од стра не ула га ча дру ге Стра не и до
зво ља ва ће та ква ула га ња у скла ду са овим спо ра зу мом.
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На ци о нал ни трет ман

Члан 4.

1. Сва ка Стра на ће обез бе ди ти ула га чи ма дру ге Стра не трет
ман ко ји је јед на ко по во љан као трет ман ко ји се на ње ној те ри
то ри ји обез бе ђу је, у да тим окол но сти ма, соп стве ним ула га чи ма у 
по гле ду осни ва ња, сти ца ња, ши ре ња, упра вља ња, спро во ђе ња, по
сло ва ња, про да је или дру гог рас по ла га ња ула га њем.

2. Сва ка Стра на ће на сво јој те ри то ри ји, у од но су на по кри
ве но ула га ње, обез бе ди ти трет ман јед на ко по во љан као онај ко ји 
до де љу је, у да тим окол но сти ма, ула га њи ма соп стве них ула га ча, у 
по гле ду осни ва ња, сти ца ња, ши ре ња, упра вља ња, спро во ђе ња, по
сло ва ња, про да је или дру гог рас по ла га ња ула га њем. 

3. Трет ман до де љен Стра ни у скла ду са од ред ба ма ст. 1. и 2. 
овог чла на зна чи, у од но су на ло кал ни ни во вла сти, трет ман ко ји, у 
да тим окол но сти ма, ло кал на власт до де љу је ула га чи ма и њи хо вим 
ула га њи ма.

Трет ман нај по вла шће ни је на ци је

Члан 5.

1. Сва ка Стра на ће на сво јој те ри то ри ји обез бе ди ти ула га чи ма 
дру ге Стра не трет ман ко ји је јед на ко по во љан као трет ман ко ји се 
обез бе ђу је, у да тим окол но сти ма, ула га чи ма тре ће др жа ве у по гле
ду осни ва ња, сти ца ња, ши ре ња, упра вља ња, спро во ђе ња, по сло ва
ња, про да је или дру гог рас по ла га ња ула га њем.

2. Сва ка Стра на ће на сво јој те ри то ри ји, у од но су на по кри ве
но ула га ње, обез бе ди ти трет ман јед на ко по во љан као трет ман ко ји 
до де љу је, у да тим окол но сти ма, ула га њи ма ула га ча тре ће др жа ве, 
у по гле ду осни ва ња, сти ца ња, ши ре ња, упра вља ња, спро во ђе ња, 
по сло ва ња, про да је или дру гог рас по ла га ња ула га њем. 

3.  Ра ди ве ће пре ци зно сти, трет ман до де љен Стра ни из ст. 1. и 
2. овог чла на озна ча ва трет ман ко ји, у да тим окол но сти ма, ло кал на 
власт до де љу је ула га чи ма и ула га њи ма ула га ча тре ће др жа ве.

Трет ман ми ни мал ног стан дар да

Члан 6.

1. Стра не ће, у од но су на по кри ве но ула га ње, обез бе ди ти ми
ни мум стан дар да ми ни мал ног трет ма на стра на ца у скла ду са ме ђу
на род ним оби чај ним пра вом, укљу чу ју ћи пра ви чан и јед нак трет
ман, као и пу ну за шти ту и без бед ност.

2. По јам „пра ви чан и јед нак трет ман” и „пу на за шти та и без
бед ност” из ста ва 1. овог чла на не зах те ва до дат ни или ши ри трет
ман од оног ко ји је, у сми слу ме ђу на род ног оби чај ног пра ва, пред
ви ђен ми ни мал ним стан дар дом трет ма на стра на ца.

3. По вре да не ке дру ге од ред бе овог спо ра зу ма, или дру гог ме
ђу на род ног спо ра зу ма, не пред ста вља по вре ду овог чла на. 

На кна да гу би та ка

Члан 7.

Не за ви сно од од ред бе чла на 17. став 5. тач ка б) овог спо ра
зу ма, сва ка Стра на ће при ме ни ти на ула га че и по кри ве на ула га
ња дру ге Стра не не ди скри ми на тор ни трет ман у по гле ду ме ра ко је 
усво ји или при ме њу је за на кна ду ште те на ста ле на ула га њи ма на 
ње ној те ри то ри ји, а ко ја је по сле ди ца ору жа ног су ко ба, гра ђан ских 
не ми ра или ван ред ног ста ња, укљу чу ју ћи и оно ко је је по сле ди ца 
при род них не по го да.

Ру ко во ди о ци, од бо ри ди рек то ра и до ла зак ка дро ва

Члан 8.

1. Стра на не мо же зах те ва ти да у при вред ном дру штву, ко је 
пред ста вља по кри ве но ула га ње по ста ви на ру ко во де ће ме сто ли це 
ко је има од ре ђе но др жа вљан ство.

2. Стра на мо же зах те ва ти да, ве ћи ну у од бо ру ди рек то ра при
вред ног дру штва ко је пред ста вља по кри ве но ула га ње чи не ли ца 

ко ја има ју од ре ђе но др жа вљан ство или пре би ва ли ште на те ри то
ри ји те Стра не, под усло вом да то бит но не угро жа ва мо гућ ност 
ула га ча да оства ру је кон тро лу над ула га њем.

3. У скла ду са до ма ћим за ко но дав ством ко је уре ђу је пи та ње 
ула ска стра на ца, сва ка Стра на ће, у ве зи са ула га њем ула га ча на 
те ри то ри ји дру ге Стра не, до зво ли ти при вре ме ни ула зак др жа вља
ни ма за по сле ним од стра не ула га ча дру ге Стра не, ра ди оба вља ња 
ме на џер ских или из вр шних по сло ва, или вр ше ња услу га ко је зах
те ва спе ци ја ли зо ва но зна ње. 

Зах те ви за из вр ше ње

Члан 9.

1. Стра на не ће по ста ви ти ни ти при ме њи ва ти или на мет ну ти 
у ве зи са осни ва њем, сти ца њем, про ши ре њем, упра вља њем, во ђе
њем или ру ко ва њем по кри ве ним ула га њем или би ло ко јим дру гим 
ула га њем на ње ној те ри то ри ји, не ки од сле де ћих зах те ва:

а) да се из ве зе ро ба или услу га у од ре ђе ном оби му или вред
но сти,

б)  да се по стиг не од ре ђе ни ни во или про це нат уче шћа ро бе 
до ма ћег по ре кла,

в) да се вр ши ку по ви на, да се ко ри сти или да се да је пред ност 
ро би про из ве де ној или услу га ма пру же ним на ње ној те ри то ри ји 
или да се ро ба и услу ге ку пу ју од ли ца са ње не те ри то ри је, 

г) да се из вр ши до во ђе ње у ве зу оби ма или вред но сти уво за 
са оби мом или вред но сти из во за или са ви си ном де ви зних при ли ва 
у ве зи са тим ула га њем,

д) да се огра ни чи про да ја ро бе или услу га на ње ној те ри то
ри ји ко ји су про из вод ула га ња или да се та про да ја усло ви оби мом 
или вред но шћу из во за или де ви зног при ли ва,

ђ) да се из вр ши пре нос тех но ло ги је, про из вод ног про це са 
или дру гих вла снич ких пра ва од ре ђе ним ли ци ма на ње ној те ри то
ри ји, или

е) да се вр ши ис кљу чи во снаб де ва ње ро бом или услу га ма са 
те ри то ри је Стра не где се вр ши про из вод ња за по себ на ре ги о нал на 
тр жи шта или за свет ско тр жи ште.

2. Ме ра ко ја зах те ва да се код ула га ња ко ри сти тех но ло ги ја да би 
се ис пу ни ли оп ште при мен љи ви здрав стве ни, без бед но сни или еко
ло шки зах те ви, ни је у су прот но сти са ста вом 1. тач ка ђ) овог чла на. 

3. Стра на не мо же усло вља ва ти при јем или на ста вак при је ма 
пред но сти, у ве зи са по кри ве ним ула га њем или би ло ко јим дру гим 
ула га њем на ње ној те ри то ри ји, ра ди ис пу ње ња сле де ћих зах те ва:

а) по сти за ња од ре ђе ног оби ма или вред но сти уче шћа ро бе 
до ма ћег по ре кла;

б) ку по ви не, ко ри шће ња или да ва ња пред но сти ро би про из
ве де ној на ње ној те ри то ри ји или ку по ви не ро бе од про из во ђа ча са 
ње не те ри то ри је;

в) до во ђе ња у ве зу оби ма или вред но сти уво за са оби мом или 
вред но сти из во за или са ви си ном де ви зних при ли ва у ве зи са ула
га њем;

г) огра ни че ње про да је ро ба или услу га на ње ној те ри то ри ји 
ко ја су про из вод ула га ња ве зу ју ћи ту про да ју за обим или вред ност 
из во за или де ви зних при ли ва.

4. Од ред бе:
а) ста ва 3. овог чла на не спре ча ва ју Стра ну да усло ви при јем 

или на ста вак при је ма пред но сти у ве зи са по кри ве ним ула га њем 
или би ло ко јим дру гим ула га њем на ње ној те ри то ри ји, ра ди ис пу
ње ња зах те ва да ло ци ра про из вод њу, обез бе ди услу гу, об у чи или 
за по сли рад ни ке, из гра ди или про ши ри по је ди не објек те, или да 
оба ви ис тра жи ва ње и раз вој на ње ној те ри то ри ји.

б) ста ва 1. тач ка ђ) овог чла на не при ме њу ју се ако је зах тев на
мет нут или се из вр ша ва оба ве за до не та од стра не су да, управ ног ор
га на или ор га на над ле жног да укло ни по вре ду пра ва кон ку рен ци је. 

5. Ставови 1. и 3. овог чла на не од но се се на дру ге зах те ве, 
осим оних де фи ни са них у тим ста во ви ма.

6. Од ред бе:
а) ста ва 1. тач. а), б), и в), и ста ва 3. тач. а) и б) не при ме њу ју 

се на зах те ве ква ли фи ка ци ја за про из во де и услу ге код под сти ца ња 
из во за и про гра ма стра не по мо ћи;
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б) ста ва 1. тач. б), в), д) и ђ), и ста ва 3. тач. а) и б) не при ме
њу ју се на јав не на бав ке Стра не или др жав ног пред у зе ћа;

в) ста ва 3. тач. а) и б) не при ме њу ју се на зах тев Стра не ко ја 
уво зи, у по гле ду са др жи не про из во да ко ја је по треб на за до би ја ње 
пре фе рен ци јал не та ри фе или кво те.

Екс про при ја ци ја

Члан 10.

1. Стра на не мо же на ци о на ли зо ва ти или екс про при са ти по кри
ве но ула га ње би ло не по сред но или по сред но ме ра ма ко је има ју за 
циљ ко ји је јед нак на ци о на ли за ци ји или екс про при ја ци ји (у да љем 
тек сту: екс про при ја ци ја), осим у јав ном ин те ре су, у за ко ном про пи
са ном по ступ ку, на не ди скри ми на тор ској осно ви и уз пла ћа ње на
док на де у скла ду са ст. 2. и 3. овог чла на. Ра ди ве ће пре ци зно сти, 
овај став ће се ту ма чи ти у скла ду са Анек сом Б.10 овог спо ра зу ма.

2. На кна да из ста ва 1. овог чла на од го ва ра ће тр жи шној вред
но сти екс про при са ног ула га ња ка ква је би ла не по сред но пре екс
про при ја ци је („да тум екс про при ја ци је“) и на ње ну вред ност не сме 
ути ца ти чи ње ни ца да је на ме ра ва на екс про при ја ци ја би ла по зна та 
ра ни је. Кри те ри јум вред но ва ња ће об у хва ти ти вред ност по сло ва
ња, вред ност имо ви не укљу чу ју ћи при ја вље ну по ре ску вред ност 
ви дљи ве имо ви не и дру ге од го ва ра ју ће кри те ри ју ме, по по тре би, 
да би се утвр ди ла пра вич на тр жи шна вред ност.

3. На кна да се ис пла ћу је без од ла га ња и би ће је мо гу ће ре а
ли зо ва ти у пот пу но сти и сло бод но тран сфе ри са ти. На кна да се ис
пла ћу је у сло бод ној кон вер ти бил ној ва лу ти и укљу чи ва ће ка ма ту 
по од го ва ра ју ћој тр жи шној сто пи за ту ва лу ту об ра чу на тој од да на 
ка да је екс про при ја ци ја из вр ше на до да на пла ћа ња.

4. Оште ће ни ула гач има пра во, у скла ду са за ко ном Стра не ко ја 
вр ши екс про при ја ци ју, на хит но ре ша ва ње ње го вог пред ме та и вред
но ва ње ње го вог ула га ња од стра не суд ског или дру гог не за ви сног 
ор га на те Стра не, у скла ду са прин ци пи ма на ве де ним у овом чла ну.

5. Овај члан се не при ме њу је на из да ва ње оба ве зне ли цен це 
до де ље не у ве зи са пра ви ма ин те лек ту ал не сво ји не или уки да ње, 
огра ни ча ва ње или на ста нак пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, у ме ри у 
ко јој је из да ва ње, уки да ње, огра ни че ње или на ста нак пра ва у скла
ду са спо ра зу мом Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је.

Тран сфе ри

Члан 11.

1. Сва ка Стра на ће до зво ли ти да сва ки тран сфер у ве зи са по
кри ве ним ула га њем, на и са ње не те ри то ри је, бу де сло бо дан и без 
од ла га ња. Ови тран сфе ри об у хва та ју:

а) упла те у ка пи тал;
б) до бит, ди ви ден де, ка ма те, ка пи тал не до бит ке, на кна де за 

аутор ска пра ва, на кна де за упра вља ње, тех нич ку по моћ и дру ге на
кна де, по вра ћа је у на ту ри и дру ге из но се ко ји про из ла зе из по кри
ве ног ула га ња;

в) при хо де од пот пу не или де ли мич не про да је по кри ве ног 
ула га ња или од пот пу не или де ли мич не ли кви да ци је по кри ве ног 
ула га ња;

г) ис пла те по осно ву уго во ра са ула га чем или у ве зи по кри
ве ног ула га ња, укљу чу ју ћи ис пла те по осно ву уго во ра о кре ди ту;

д) на кна де ис пла ће не на осно ву чл. 7. и 10. овог спо ра зу ма; и
ђ) пла ћа ња ко ја про ис ти чу из Де ла Ц овог спо ра зу ма.
2. Сва ка Стра на ће до зво ли ти тран сфер сред ста ва у ве зи по кри

ве ног ула га ња у кон вер ти бил ној ва лу ти у ко јој је из вр ше но ула га ње, 
или у дру гој кон вер ти бил ној ва лу ти до го во ре ној из ме ђу ула га ча и 
за ин те ре со ва не Стра не. Ако ни је дру га чи је до го во ре но, тран сфер ће 
би ти из вр шен по де ви зном кур су ко ји је ва же ћи на дан тран сфе ра.

3. Не за ви сно од ст. 1. и 2. овог чла на, Стра на мо же, на осно ву 
при ме не до ма ћег за ко но дав ства, у до број ве ри и на пра ве дан и не
ди скри ми на то ран на чин, спре чи ти тран сфер у ве зи са: 

а) ли кви да ци јом, сте ча јем или за шти том пра ва по ве ри ла ца;
б) из да ва њем, тр го ви ном или по сло ва њем са хар ти ја ма од 

вред но сти;
в) кри вич ним или пре кр шај ним ка зна ма; 

г) фи нан сиј ским из ве шта ва њем или чу ва њем еви ден ци ја о 
тран сфе ри ма, ка да је нео п ход но ра ди по мо ћи у спро во ђе њу за ко на 
или по мо ћи фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, или

д) обез бе ђе њем из вр ше ња на ло га или пре су да у суд ском или 
управ ном по ступ ку.

4. Стра на не мо же зах те ва ти од свог ула га ча да из вр ши тран
сфер, ни ти га мо же ка зни ти за то што ни је из вр шио тран сфер при
хо да, за ра да, про фи та или дру гих из но са ко ји су про и за шли или 
ко ји се мо гу при пи са ти ула га њу на те ри то ри ји дру ге Стра не. 

5. Од ред ба ста ва 4. овог чла на не спре ча ва Стра ну да, у скла
ду са до ма ћим за ко но дав ством при ме ње ним у до број ве ри и на 
пра ве дан и не ди скри ми на то ран на чин, до не се ме ру којa се од но си 
на пи та ња ре гу ли са на у ста ву 3. тач. а)–д) овог чла на.

6. Без об зи ра на од ред бе ст. 1, 2. и 4. овог чла на, и без огра
ни че ња у при ме ни ста ва 5. овог чла на, Стра на мо же, у до број ве ри 
и на пра ве дан и не ди скри ми на то ран на чин, спре чи ти или огра ни
чи ти тран сфер фи нан сиј ске ин сти ту ци је за или у ко рист огран ка 
или ли ца по ве за них са том ин сти ту ци јом, при ме ном ме ра ко је се 
од но се на одр жа ва ње без бед но сти, бо ни те та, по у зда но сти или фи
нан сиј ске од го вор но сти фи нан сиј ских ин сти ту ци ја.

7. Без об зи ра на од ред бу ста ва 1. овог чла на, Стра на мо же 
огра ни чи ти тран сфер по вра ћа ја у ро би у си ту а ци ја ма ка да се ова
кви тран сфе ри мо гу огра ни чи ти у скла ду са Спо ра зу мом у окви ру 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је и у слу ча је ви ма ко ји су на ве де ни 
у ста ву 3. овог чла на.

Јав ност

Члан 12.

1. Сва ка Стра на ће обез бе ди ти да се ње ни за ко ни, про пи
си, про це ду ре или оп шти управ ни ак ти, у ве зи са ма те ри јом ко ју 
уре ђу је овај спо ра зум, бла го вре ме но об ја вљу ју или на дру ги на
чин учи не до ступ ним ка ко би омо гу ћи ли за ин те ре со ва ним ли ци ма 
дру ге Стра не да се са њи ма упо зна ју. 

2. У ме ри у ко јој је то мо гу ће, сва ка Стра на ће:
а) за ин те ре со ва ним ли ци ма и дру гој Стра ни учи ни ти до ступ

ном ин фор ма ци ју у ве зи ме ре из ста ва 1. овог чла на ко ју пред ла же 
за усва ја ње,

б) обез бе ди ти за ин те ре со ва ним ли ци ма и дру гој Стра ни ра
зум ну мо гућ ност да се из ја сни о пред ло же ној ме ри.

3. По зах те ву Стра не, дру га Стра на ће обез бе ди ти ин фор ма
ци ју о ме ри ко ја мо же ути ца ти на по кри ве но ула га ње. 

Пре нос пра ва

Члан 13.

1. Ако Стра на или ње на овла шће на ин сти ту ци ја пла ти соп
стве ном ула га чу на осно ву да те га ран ци је или уго во ра о оси гу ра
њу, за ула га ње на те ри то ри ји дру ге Стра не, дру га Стра на ће при
зна ти ва ља ност су бро га ци је у ко рист пр во по ме ну те Стра не или 
ње не овла шће не ин сти ту ци је на сва пра ва и по тра жи ва ња ко ја је 
имао ула гач.

2. Стра на или ње на овла шће на ин сти ту ци ја, на ко ју је пре не
то пра во ула га ча у скла ду са ста вом 1. овог чла на је овла шће на на 
иста пра ва као и ула гач у по гле ду ула га ња. Ова пра ва мо же вр ши ти 
Стра на или ње на овла шће на ин сти ту ци ја или ула гач ако га је на то 
овла сти ла Стра на или ње на овла шће на ин сти ту ци ја. 

По ре ске ме ре

Члан 14.

1. Овај спо ра зум се не при ме њу је на по ре ске ме ре, осим ме ра 
на ве де них у овом чла ну.

2. Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе Стра не ко је про
ис ти чу из по ре ске кон вен ци је. У слу ча ју не сла га ња из ме ђу од ред
би овог спо ра зу ма и по ре ске кон вен ци је, пред ност у при ме ни има 
по ре ска кон вен ци ја.

3. Овај спо ра зум не оба ве зу је Стра ну да обез бе ди или до
зво ли при ступ ин фор ма ци ја ма ко је су за шти ће не, а ко је би би ле у 
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су прот но сти са за ко ном Стра не ко јим се уре ђу је за шти та ин фор
ма ци ја у ве зи са опо ре зи ва њем по сло ва ња по ре ског об ве зни ка.

4. У сми слу ста ва 2. овог чла на, од ред бе чл. 4. и 5. овог спо ра
зу ма при ме њу ју се на све по ре ске ме ре, осим оних ко је се од но се 
на при ход, ка пи тал ну до бит или на опо ре зив ка пи тал кор по ра ци ја, 
а не при ме њу је се на:

а) не ус кла ђе не про пи се по сто је ћих по ре ских ме ра; 
б) на ста вак или про ду же ње без од ла га ња не ус кла ђе них про

пи са по сто је ћих по ре ских ме ра; 
в) из ме не и до пу не не ус кла ђе них про пи са по сто је ћих по ре

ских мерa у ко јој из ме на или до пу на у вре ме до но ше ња, не сма њу
је ускла ђе ност са овим чла но ви ма; или 

г) но ву по ре ску ме ру ко ја има за циљ да обез бе ди јед на ку и 
ефи ка сну при ме ну или на пла ту по ре за (укљу чу ју ћи, ра ди ве ће си
гур но сти, ме ре ко је пред у зи ма Стра на да би обез бе ди ла по што ва
ње свог по ре ског си сте ма или да би спре чи ла из бе га ва ње или ута ју 
по ре за) и ко ја не пра ви раз ли ку из ме ђу по је ди них ли ца, про из во да 
или услу га Стра на. 

5. Под усло вом да су ис пу ње ни усло ви из ста ва 6. овог чла на:
а) ту жба ула га ча да се по ре ским ме ра ма Стра не кр ши спо ра

зум из ме ђу на ци о нал ног ор га на вла сти и ула га ча те Стра не у ве зи 
ула га ња, сма тра ће се ту жбом за кр ше ње овог спо ра зу ма, и

б) од ред бе чла на 10. овог спо ра зу ма се при ме њу ју на по ре ске 
ме ре.

6. Ула гач не мо же под не ти ту жбу из ста ва 5. овог чла на, осим ако:
а) обез бе ди ко пи ју оба ве ште ња о ту жби над ле жним по ре ским 

ор га ни ма Стра не, и 
б) над ле жни по ре ски ор га ни Стра на не по стиг ну за јед нич ко 

ре ше ње у ро ку од шест ме се ци од да на оба ве ште ња о ту жби, да 
у слу ча ју пред ви ђе ним ста вом 5. тач ка а), ме ра ни је у су прот но
сти са спо ра зу мом, или да по ре ском ме ром, предвиђенoм ста вом 5. 
тач ка б) овог чла на ни је из вр ше на екс про при ја ци ја.

7. Ако се, у по гле ду ту жбе ула га ча Стра не или спо ра из ме ђу 
Стра на, по ја ви прет ход но пи та ње да ли је ме ра Стра не по ре ска ме
ра, Стра на мо же упу ти ти пи та ње над ле жним по ре ским ор га ни ма. 
Од лу ка по ре ских ор га на оба ве зу је суд ко ји је фор ми ран на осно ву 
Де ла Ц овог спо ра зу ма или ар би тра жно ве ће ко је је име но ва но у 
скла ду са Де лом Д овог спо ра зу ма. Суд или ар би тра жно ве ће ко је 
је за ду же но за зах тев или ту жбу у ко јој се пи та ње по ја вљу је не мо
же на ста ви ти са ра дом док не до би ју од лу ку по ре ских ор га на. Ако 
по ре ски ор га ни не од лу че о прет ход ном пи та њу у ро ку од шест 
ме се ци од да на упу ћи ва ња, суд или ар би тра жно ве ће од лу чу је о 
том пи та њу.

8. Сва ка Стра на оба ве шта ва дру гу Стра ну, ди пло мат ским пу
тем, о иден ти те ту по ре ских ор га на из овог чла на. 

Здра вље, без бед ност и ме ре за шти те жи вот не сре ди не

Члан 15.

Стра не су са гла сне да је не при клад но да се ула га ња под сти чу 
ума ње њем ме ра ко је се од но се на здра вље, без бед ност или за шти
ту жи вот не сре ди не. Сход но то ме, Стра на се не ће од ре ћи или на 
дру ги на чин од сту пи ти, или по ну ди ти од ри ца ње или на дру ги на
чин од сту па ње од та квих ме ра да би под ста кла осни ва ње, сти ца ње, 
ши ре ње или за др жа ва ње ула га ња на ње ној те ри то ри ји. Ако Стра на 
сма тра да је дру га Стра на по ну ди ла та кав под сти цај, мо же за тра
жи ти кон сул та ци је са дру гом Стра ном или са обе Стра не са ци љем 
да се из бег ну та кви под сти ца ји.

Дру штве на од го вор ност

Члан 16.

Сва ка Стра на ће под сти ца ти при вред на дру штва, ко ја по слу ју 
на ње ној те ри то ри ји или су под ње ном ју рис дик ци јом, да у окви
ру свог по сло ва ња и уну тра шње по ли ти ке до бро вољ но угра де ме
ђу на род но при зна те стан дар де дру штве но од го вор ног по сло ва ња, 
као што су из ја ве прин ци па ко ји су Стра не одо бри ле или по др жа
ле. Ови прин ци пи се од но се на рад, жи вот ну сре ди ну, људ ска пра
ва, дру штве не од но се и бор бу про тив ко руп ци је. 

Ре зер ве и из у зе ци

Члан 17.

1. Чла но ви 4, 5, 8. и 9. овог спо ра зу ма не од но се се на:
а) би ло ко ју ме ру ко ја:
(1) по сто ји и ни је уса гла ше на, а при ме њу је се на те ри то ри ји 

Стра не,
(2) се при ме њу је или је усво је на по сле сту па ња на сна гу овог 

спо ра зу ма, а ко ја, у мо мен ту про да је или дру гог рас по ла га ња вла
снич ким уде лом др жа ве или ње не имо ви не у по сто је ћем др жав ном 
пред у зе ћу или по сто је ћем су бјек ту у др жав ном вла сни штву:

1) за бра њу је или на ме ће огра ни че ња у по гле ду вла сни штва 
или кон тро ле уде ла или ула га ња, или 

2) на ме ће кри те ри јум др жа вљан ства као услов за ру ко во де ће 
по зи ци је или члан ство од бо ра ди рек то ра; 

б) пред ста вља на ста вак или бла го вре ме но об на вља ње не за ви
сних ме ра из тач ке а) овог ста ва, или

в) пред ста вља из ме ну или до пу ну би ло ко је не у са гла ше не ме
ре из тач ке а) овог ста ва у ме ри до ко је из ме на или до пу на не ума
њу ју њи хо ву уса гла ше ност пре из ме на или до пу на, у од но су на чл. 
4, 5, 8. и 9. овог спо ра зу ма.

2. Не за ви сно од ста ва 1. овог чла на сва ка Стра на ће, у ме ри 
у ко јој је то мо гу ће, на ве сти у при ло гу Анек са I овог спо ра зу ма 
све по сто је ће не у са гла ше не ме ре ко је при ме њу је на на ци о нал ном 
ни воу.

3. Чланови 4, 5, 8. и 9. овог спо ра зу ма не при ме њу ју се на ме ре 
ко је Стра на усва ја или при ме њу је у по гле ду сек то ра, под сек то ра или 
ак тив но сти, ко је су на ве де не у при ло гу Анек са 2 овог спо ра зу ма.

4. Члан 5. овог спо ра зу ма не при ме њу је се на трет ман ко ји 
је при знат Стра ни овим спо ра зу мом, а ко ји је на ве ден у при ло гу 
Анек са 3 овог спо ра зу ма.

5. У по гле ду пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, Стра на мо же од
сту пи ти од чл. 4, 5. и 9. став 1. тач ка ђ) овог спо ра зу ма на на чин 
ко ји је у скла ду са:

а) TRIPS Спо ра зу мом;
б) из ме на ма и до пу на ма TRIPS Спо ра зу ма ко је су на сна зи за 

обе Стра не;
в) из у зе ци ма од при ме не TRIPS Спо ра зу ма, у скла ду са чла

ном 9. Спо ра зу ма о Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји. 
6. Чла но ви 4, 5. и 8. овог спо ра зу ма не при ме њу ју се на:
а) јав не на бав ке ко је спро во ди Стра на или др жав но пред у зе

ће; или
б) суб вен ци је или до на ци је обез бе ђе не од Стра не или др жав

ног пред у зе ћа, укљу чу ју ћи за јам, га ран ци ју или оси гу ра ње да то од 
стра не вла де. 

7. Члан 5. овог спо ра зу ма не при ме њу је се на фи нан сиј ске 
услу ге. 

Оп шти из у зе ци

Члан 18.

1. За по тре бе овог спо ра зу ма Стра на:
а) мо же усво ји ти или при ме ни ти ме ру по треб ну да:
(1) за шти ти здра вље и жи вот љу ди и жи во ти ња или очу ва ње 

би ља ка;
(2) обез бе ди по што ва ње до ма ћег за ко на ко ји ни је у су прот но

сти са овим спо ра зу мом;
(3) са чу ва жи ве или не жи ве огра ни че не при род не ре сур се;
б) мо ра обез бе ди ти да ме ра из тач ке а) под тач ка (2) ни је:
(1) при ме ње на на на чин ко ји пред ста вља про из вољ ну или нео

прав да ну дис кри ми на ци ју из ме ђу ула га ња или из ме ђу ула га ча, или
(2) не огра ни ча ва при кри ве ну ме ђу на род ну тр го ви ну или ула

га ња.
2. Овај спо ра зум не спре ча ва Стра ну да усво ји или за др жи ра

зум не ме ре пре до стро жно сти, као што су:
а) за шти та ула га ча, де по зи та ра, уче сни ка на фи нан сиј ском 

тр жи шту, оси гу ра ни ка, ко ри сни ка по ли се оси гу ра ња, или ли ца ко
ји ма фи нан сиј ске ин сти ту ци је ду гу ју фи ду ци јар ну оба ве зу;
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б) одр жа ва ње си гур но сти, бо ни те та, ин те гри те та или фи нан
сиј ске од го вор но сти фи нан сиј ских ин сти ту ци ја; и

в) обез бе ђи ва ње ин те гри те та и ста бил но сти фи нан сиј ског си
сте ма Стра не.

3. Овај спо ра зум се не при ме њу је на не ди скри ми на тор ске ме
ре оп штег ка рак те ра ко је се од но се на мо не тар ну и кре дит ну по
ли ти ку или по ли ти ку кур са до не ту од стра не ор га на вла сти. Овај 
члан не од но си се на оба ве зе Стра не из чл. 9. или 11. овог спо ра
зу ма.

Овај спо ра зум:
а) не оба ве зу је Стра ну да до ста ви или до зво ли при ступ ин

фор ма ци ја ма ако сма тра да би њи хо во об ја вљи ва ње би ло су прот но 
са ње ним основ ним ин те ре си ма без бед но сти;

б) не спре ча ва Стра ну да пред у зи ма рад ње ко је сма тра по
треб ним ра ди за шти те основ них ин те ре са без бед но сти:

(1) у ве зи тр го ви не оруж јем, му ни ци јом и рат ном опре мом, 
про ме том и тран сак ци ја ма дру гих ро ба, ма те ри ја ла, услу га и тех
но ло ги ја ко ји се пред у зи ма ју, по сред но или не по сред но, ра ди 
снаб де ва ња вој не или дру ге без бед но сне ин сти ту ци је,

(2) у вре ме ра та или у дру гим ван ред ним си ту а ци ја ма у ме ђу
на род ним од но си ма, или

(3) у ве зи спро во ђе ња на ци о нал не по ли ти ке или ме ђу на род
них спо ра зу ма у по гле ду не ши ре ња ну кле ар ног оруж ја или дру гих 
ну кле ар но екс пло зив них на пра ва; или

в) не спре ча ва Стра ну од ис пу ње ња ње них оба ве за у скла ду 
са По ве љом Ује ди ње них на ци ја ра ди очу ва ња ме ђу на род ног ми ра 
и без бед но сти.

4. Овај спо ра зум не оба ве зу је Стра не да до ста ве или до зво ле 
при ступ ин фор ма ци ја ма чи је би от кри ва ње спре чи ло спро во ђе ње 
за ко на или би би ло су прот но за ко ну Стра не ко ји шти ти по сту пак 
са ве то ва ња и кре и ра ња по ли ти ке из вр шне вла сти над ле жног ми ни
стар ства, лич ну при ват ност или по вер љи вост фи нан сиј ских по сло
ва и ра чу на по је ди них кли је на та у фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма.

5. У то ку по ступ ка ре ша ва ња спо ра у скла ду са овим спо ра
зу мом:

а) Стра на не мо ра да до ста ви или до зво ли при ступ ин фор ма
ци ја ма ко је су за шти ће не у скла ду са про пи си ма у обла сти кон ку
рен ци је;

б) Ор ган над ле жан за за шти ту кон ку рен ци је Стра не не мо ра 
да до ста ви или до зво ли при ступ ин фор ма ци ја ма ко је су при ви ле
го ва не или на би ло ко ји дру ги на чин за шти ће не од об ја вљи ва ња.

6. Овај спо ра зум се не при ме њу је на ме ре ко је су усво је не или 
за др жа не од би ло ко је Стра не у ве зи са ли ци ма ко ја су ан га жо ва на 
у обла сти кул ту ре. 

7. Ако се пра ва или оба ве зе у овом спо ра зу му по ду да ра ју са 
оним у окви ру Спо ра зу ма о СТО, Стра не су са гла сне да се ме ра, 
усво је на у скла ду са од лу ком о из у зе ћу ко ја је одо бре на од стра
не Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је, сход но чла ну 9. Спо ра зу ма о 
СТО, сма тра та ко ђе уса гла ше ном са овим спо ра зу мом. Та ква уса
гла ше на ме ра би ло ко је Стра не не мо же би ти по вод за ту жбу ула
га ча јед не Стра не про тив дру ге у сми слу Де ла Ц овог спо ра зу ма.

Ус кра ћи ва ње по год но сти

Члан 19.

1. Стра на мо же ус кра ти ти по год но сти из овог спо ра зу ма ула
га чу, при вред ном дру штву дру ге Стра не или ула га њу тог ула га ча 
ако ула гач тре ће др жа ве или Стра не ко јој се ус кра ћу ју по год но сти 
по се ду је или кон тро ли ше при вред но дру штво и:

а) ако Стра на ко ја ус кра ћу је, усво ји или при ме њу је ме ру пре
ма тре ћој др жа ви у по гле ду за бра не тран сак ци ја са при вред ним 
дру штвом или ако би се да ва њем по год но сти из овог спо ра зу ма 
пре кр ши ла или се не би при ме ни ла та ме ра у од но су на при вред но 
дру штво или ње го во ула га ње; или

б) при вред но дру штво не ма пре те жну по слов ну ак тив ност на 
те ри то ри ји Стра не, у скла ду са чи јим до ма ћим за ко но дав ством је 
осно ва но или ор га ни зо ва но. 

ДЕО Ц – РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА ИЗ МЕ ЂУ УЛА ГА ЧА  
И СТРА НЕ ДО МА ЋИ НА

Свр ха

Члан 20.

Не за ви сно од пра ва и оба ве за Стра на са др жа них у Де лу Д 
овог спо ра зу ма, овај део ус по ста вља ме ха ни зам за ре ша ва ње ин ве
сти ци о них спо ро ва.

Ту жба ула га ча Стра не у сво је име или у име при вред ног  
дру штва

Члан 21.

1. Ула гач Стра не мо же под не ти ар би тра жи, у скла ду са овим 
де лом, зах тев да је:

а) ту же на стра на пре кр ши ла оба ве зу у скла ду са Де лом Б овог 
спо ра зу ма, осим оба ве за из чла на 8. став 3, чл. 12, 15. или 16. овог 
спо ра зу ма, и

б) при вред но дру штво пре тр пе ло гу би так или ште ту због кр
ше ња оба ве зе или су гу би так и ште та про и за шли из тог кр ше ња.

2. Ула гач Стра не, у име при вред ног дру штва ту же не стра не 
ко је је прав но ли це ко је ула гач по се ду је или кон тро ли ше по сред но 
или не по сред но, мо же, на осно ву овог де ла, под не ти ту жбу на ре
ша ва ње ако је:

а) ту же на Стра на пре кр ши ла оба ве зу из Де ла Б, осим оба ве за 
по осно ву чла на 8. став 3, чл. 12, 15. или 16. овог спо ра зу ма, и

б) при вред но дру штво пре тр пе ло гу би так или ште ту ко ја је 
на ста ла или про ис те кла из кр ше ња оба ве зе.

Прет ход ни усло ви за под но ше ње ту жбе ар би тра жи

Члан 22.

1. Пре не го што ула гач под не се спор на од лу чи ва ње ар би тра
жи, стра не у спо ру ће одр жа ти кон сул та ци је и по ку ша ти да мир
ним пу тем ре ше спор. Кон сул та ци је ће се одр жа ти у ро ку од 60 
да на од да на до ста вља ња оба ве ште ња о на ме ри да се спор под не се 
ар би тра жи, у скла ду са ста вом 2. тач ком в) овог чла на, осим ако се 
стра не у спо ру не до го во ре о ду жем ро ку. Ме сто кон сул та ци ја ће 
би ти глав ни град ту же не стра не, осим ако се стра не у спо ру дру га
чи је не до го во ре.

2. Ула гач мо же по кре ну ти спор пред ар би тра жом у скла ду са 
чла ном 21. овог спо ра зу ма са мо ако је:

а) ула гач, као и, ка да је спор под нет у скла ду са чла ном 21. 
став 2. овог спо ра зу ма, при вред но дру штво при ста ло на ар би тра жу 
у скла ду са про це ду ра ма ко је су на ве де не у овом спо ра зу му;

б) про шло нај ма ње шест ме се ци од да на ка да је на стао по вод 
за спор;

в) ула гач до ста вио ту же ној стра ни, нај ма ње 90 да на пре под
но ше ња спо ра ар би тра жи, пи сме но оба ве ште ње о на ме ри да под
не се спор на ре ша ва ње ар би тра жном су ду, ко је са др жи: 

(1) на зив и адре су ула га ча и, ако је спор по кре нут у скла ду 
са чла ном 21. став 2. овог спо ра зу ма, на зив и адре су при вред ног 
дру штва,

(2) на во ђе ње од ред бе овог спо ра зу ма за ко ју сма тра да је пре
кр ше на или дру ге ре ле вант не од ред бе,

(3) опис прав не и фак тич ке си ту а ци је ту жбе, укљу чу ју ћи ме
ре и об ли ке, и

(4) од штет ни зах тев и при бли жан из нос на кна де ко ји се тра жи;
г) ула гач до ста вио до ка зе да је до ста вио оба ве ште ње о ње го

вој на ме ри да под не се спор ар би тра жи у скла ду са ста вом 2. тач ка 
в) овог чла на;

д) у слу ча ју да је спор по кре нут у скла ду са чла ном 21. став 1. 
овог спо ра зу ма ако:

(1) ни је про те кло ви ше од три го ди не од да на ка да је ула гач 
пр ви пут са знао или је мо гао зна ти за на вод ну по вре ду или је са
знао или мо гао зна ти да је пре тр пео гу би так или ште ту,
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(2) се ула гач од ре као пра ва да по кре не или на ста ви по сту пак, 
пред до ма ћим су дом Стра не у скла ду са ње ним про пи си ма или 
дру гом про це ду ром ус по ста вље ном за ре ша ва ње спо ро ва у скла ду 
са до ма ћим про пи си ма Стра не, а пре не го што над ле жни суд Стра
не у по ступ ку ре ша ва ња спо ра, по сту пи у ве зи ме ре ту же не стра не 
за ко ју се на во ди да пред ста вља по вре ду у скла ду са чла ном 21. 
овог спо ра зу ма, и

(3) се спор по кре ће због пре тр пље ног гу бит ка или ште те у 
уло гу при вред ног дру штва од го вор не Стра не ко је ула гач по се ду је 
или кон тро ли ше, по сред но или не по сред но, а при вред но дру штво 
се од ри че пра ва у скла ду са под тач ком (2) ове тач ке;

ђ) ту жба под не та у скла ду са чла ном 21. став 2. овог спо ра
зу ма и: 

(1) ни је про те кло ви ше од три го ди не од да на ка да је при вред
но дру штво пр ви пут сте кло или је тре ба ло да стек не са зна ње о на
вод ној по вре ди као и са зна ње да је при вред но дру штво ти ме пре
тр пе ло ште ту или гу би так, и

(2) ула гач и при вред но дру штво се, за јед но, од рек ну пра ва да 
по кре ну или на ста ве по сту пак пред ад ми ни стра тив ним или суд
ским те лом у скла ду са про пи си ма Стра не, или у дру гом по ступ ку 
ре ша ва ња спо ра, а у ве зи ме ре ту же не стра не ко ја би мо гла би ти 
по вре да Спо ра зу ма у сми слу чла на 21. овог спо ра зу ма.

3. Став 2. тач ка д) под тач. (2) и (3) и тач ка ђ) под тач ка (2) овог 
чла на не при ме њу ју се пред пра во суд ним или управ ним ор га ном 
или су дом по до ма ћем за ко ну ту же не Стра не, у слу ча ју ту ма че ња 
де кла ра тор ног или дру гог из у зет ног осло бо ђе ња, ко је не укљу чу је 
пла ћа ње ште те.

4. Ула гач у спо ру или при вред но дру штво ће до ста ви ти ту же
ној стра ни са гла сност и од ри ца ње из ста ва 2. овог чла на и при ло
жи ће их уз зах тев ар би тра жи. Од ри ца ње при вред ног дру штва из 
ста ва 2. тач ка д) под тач. (2) и (3) или тач ке ђ) под тач ка (2) овог 
чла на ни је по треб но ако је ту же на стра на ли ши ла ула га ча пра ва 
кон тро ле у при вред ном дру штву. 

По себ на пра ви ла у ве зи фи нан сиј ских услу га

Члан 23.

1. Узи ма ју ћи у об зир:
(а) фи нан сиј ске ин сти ту ци је Стра не; и
(б) ула га че Стра на, њи хо ва ула га ња у фи нан сиј ске ин сти ту

ци је на те ри то ри ји ту же не стра не, овај део спо ра зу ма се при ме њу
је са мо у од но су на тврд њу да је ту же на стра на пре кр ши ла оба ве зу 
из чл. 10, 11. или 19. овог спо ра зу ма.

2. Ка да ула гач или ту же на стра на твр де да спор укљу чу је ме ре 
ко је је усво ји ла или за др жа ла ту же на стра на у ве зи са фи нан сиј
ским ин сти ту ци ја ма или ула га чи ма дру ге Стра не и њи хо вим ула га
њи ма у фи нан сиј ске ин сти ту ци је на те ри то ри ји ту же не стра не, или 
ка да се ту же на стра на по зо ве на члан 11. тач ка 6, члан 18. тач. 2. 
или 3. овог спо ра зу ма, ар би три ће, по ред кри те ри ју ма из чла на 26. 
став 2. овог спо ра зу ма, има ти струч но зна ње или ис ку ство у обла
сти за ко на ко ји уре ђу ју фи нан сиј ске услу ге или у њи хо вој при ме ни, 
ко је мо же об у хва та ти и про пи се о фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма. 

3. Ка да ула гач под не се зах тев за ар би тра жу, у скла ду са овим 
де лом, а ту же на стра на се по зо ве на члан 11. став 6. или члан 18. 
ст. 2. или 3. овог спо ра зу ма, на зах тев те стра не, суд ће за тра жи ти 
пи са ни из ве штај од стра на да ли је и у ко јој ме ри, члан, на ко ји се 
по зи ва ју, сред ство оправ да не од бра не про тив ту жбе ула га ча. Суд 
не ће на ста ви ти са по ступ ком док не при ми из ве штај сход но овом 
чла ну.

4. Ка да суд зах те ва из ве штај из ста ва 3. овог чла на, стра не ће 
при пре ми ти пи сме ни из ве штај. Ако стра не не мо гу да се до го во ре, 
под не ће суд ском ве ћу, осно ва ном у скла ду са Де лом Д овог спо
ра зу ма, да оно при пре ми пи са ни из ве штај. Из ве штај се до ста вља 
су ду и оба ве зу ју ћег је ка рак те ра. 

5. Суд мо же од лу чи ти да сам ре ши пи та ње ако у ро ку од 70 
да на од да на упу ћи ва ња стран ке не под не су зах тев за осни ва ње 
суд ског ве ћа у скла ду са ста вом 4. овог чла на или ако суд ни је при
мио пи сме ни из ве штај.

Под но ше ње ту жбе су ду

Члан 24.

1. Ула гач ко ји је ис пу нио прет ход не усло ве из чла на 22. овог 
спо ра зу ма мо же под не ти ту жбу ар би тра жи на осно ву:

а) IC SID Кон вен ци је, у слу ча ју да су обе Стра не пот пи сни це 
те Кон вен ци је;

б) Пра ви ла до дат них олак ши ца IC SIDа, ако је са мо јед на 
Стра на пот пи сни ца IC SID Кон вен ци је, или

в) Ар би тра жних пра ви ла UN CI TRAL.
2. Осим у ме ри у ко јој је из ме ње но овим спо ра зу мом, на ар

би тра жу се при ме њу ју пра ви ла из ста ва 1. овог чла на ко ја су на 
сна зи у мо мен ту ка да је зах тев под нет ар би тра жи у скла ду са овим 
де лом. 

3. Стра не мо гу усво ји ти до дат на пра ви ла по ступ ка ко ја до пу
њу ју пра ви ла ар би тра же из ста ва 1. овог чла на и та пра ви ла ће се 
при ме ни ти на ар би тра жу. Стра не ће без од ла га ња об ја ви ти до дат на 
пра ви ла по ступ ка ко ја су усво ји ле или ће их на дру ги на чин учи
ни ти до ступ ним ка ко би омо гу ћи ло за ин те ре со ва ним ли ци ма да се 
са њи ма упо зна ју.

4. Зах тев за ар би тра жу, на осно ву овог де ла под но си се ка да:
а) Ге не рал ни се кре тар IC SID при ми зах тев за ар би тра жу у 

скла ду са чла ном 36. став 1. IC SID Кон вен ци је;
б) Се кре та ри јат IC SID при ми зах тев за ар би тра жу, у скла ду 

са чла ном 2. Де ла Ц Пра ви ла до дат них олак ши ца;
в) ту же на стра на при ми оба ве ште ње о по кре та њу ар би тра же, 

у скла ду са чла ном 3. UN CI TRAL Ар би тра жних пра ви ла.
5. Стра на ће оба ве сти ти дру гу Стра ну ди пло мат ским пу тем, о 

ме сту при је ма оба ве ште ња и дру гих до ку ме на та.
6.  Ако у ро ку од шест уза стоп них ме се ци од да на под но ше

ња зах те ва за ар би тра жу, ула гач про пу сти да пре ду зме би ло ко ју 
рад њу и ако се стра не ни су дру га чи је до го во ри ле, сма тра ће се да 
је ула гач од у стао од зах те ва и по сту пак ће се пре ки ну ти. Ис те ком 
ро ка од шест уза стоп них ме се ци сма тра ће се да зах тев ула га ча ни је 
под нет у скла ду са од ред ба ма овог Де ла и да је над ле жност су да за 
од лу чи ва ње по зах те ву пре ста ла.

При ста нак на ар би тра жу

Члан 25.

1. Стра не при ста ју на под но ше ње зах те ва за ар би тра жу у 
скла ду са пра ви ли ма ко ја су на ве де на у овом спо ра зу му. Ако се не 
ис пу не усло ви на ве де ни у чла ну 22. овог спо ра зу ма, са гла сност се 
по ни шта ва.

2. Са гла сност из ста ва 1. овог чла на и под но ше ње зах те ва за 
ар би тра жу од стра не ула га ча, ис пу ња ва усло ве:

а) По гла вља II IC SID Кон вен ци је и IC SID Пра ви ла до дат них 
олак ши ца у по гле ду пи сме не са гла сно сти стра на у спо ру, и

б) Чла на II Њу јор шке кон вен ци је за до го вор у пи са ној фор ми.

Ар би три

Члан 26.

1. Осим ако је суд осно ван у скла ду са чла ном 28. овог спо
ра зу ма и ако се стра не у спо ру ни су дру га чи је спо ра зу ме ле, суд ће 
се са сто ја ти од три ар би тра. Сва ка Стра на ће име но ва ти по јед ног 
ар би тра, а тре ћег, ко ји ће би ти пред се да ва ју ћи, име но ва ће стра не у 
спо ру до го во ром.

2. Ар би три тре ба да има ју струч но зна ње или ис ку ство у 
обла сти ме ђу на род ног јав ног пра ва, ме ђу на род них ула га ња или 
ме ђу на род ног тр го вин ског пра ва, од но сно у ре ша ва њу спо ро ва ко
ји про ис ти чу из ме ђу на род них ин ве сти ци о них или ме ђу на род них 
тр го вин ских спо ра зу ма. Ар би три ће би ти не за ви сни и не ће би ти 
по ве за ни ни ти при ма ти ин струк ци је од би ло ко је Стра не ни ти од 
ула га ча у спо ру.

3. Ако се стра не у спо ру ни су до го во ри ле о на кна ди за ар би
тре пре не го што је суд осно ван, при ме ни ће се пра ви ла о на кна да
ма IC SID Кон вен ци је.
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4. Ако суд, осим су да ко ји је осно ван у скла ду са чла ном 28. 
овог спо ра зу ма, ни је осно ван у ро ку од 90 да на од да на ка да је зах
тев под нет на ре ша ва ње, стра на у спо ру мо же за тра жи ти од Ге не
рал ног се кре та ра IC SID да име ну је ар би тре или оне ко ји још увек 
ни су име но ва ни. Ге не рал ни се кре тар IC SID ће име но ва ња из вр ши
ти по соп стве ном из бо ру и, у ме ри у ко јој је то прак тич но мо гу ће, 
уз кон сул та ци је са стра на ма у спо ру. Ге не рал ни се кре тар IC SID, не 
мо же за пред се да ва ју ћег име но ва ти ли це ко је је др жа вља нин не ке 
од стра на у спо ру. 

Спо ра зум о име но ва њу ар би та ра

Члан 27.

1. За по тре бе чла на 39. IC SID Кон вен ци је и чла на 7. Де ла Ц 
IC SID Пра ви ла до дат них олак ши ца, и без об зи ра на при мед бе у 
по гле ду ар би та ра, осим по пи та њу др жа вљан ства:

а) ту же на стра на је са гла сна да се име но ва ње сва ког по је ди
нач ног чла на су да из вр ши у скла ду са IC SID Кон вен ци јом или IC
SID Пра ви ли ма до дат них олак ши ца;

б) ула гач из чла на 21. став 1. овог спо ра зу ма мо же под не ти 
зах тев за ар би тра жу или на ста ви ти са зах те вом у скла ду са IC SID 
Кон вен ци јом или IC SID Пра ви ли ма до дат них олак ши ца са мо ако 
се ула гач пи сме но са гла сио са име но ва њем сва ког чла на су да, и

в) ула гач из чла на 21. став 2. овог спо ра зу ма мо же под не ти 
зах тев за ар би тра жу или на ста ви ти са зах те вом у скла ду са IC SID 
Кон вен ци јом или IC SID Пра ви ли ма до дат них олак ши ца са мо ако 
се ула гач или при вред но дру штво пи сме но са гла се са име но ва њем 
сва ког чла на су да.

Кон со ли да ци ја

Члан 28.

1. Стра на у спо ру ко ја тра жи на лог за кон со ли да ци ју, у скла
ду са овим чла ном, за тра жи ће од Ге не рал ног се кре та ра IC SID да 
осну је суд и у зах те ву ће на ве сти:

а) име ту же ног или ула га ча про тив ко јих се тра жи на лог;
б) при ро ду на ло га ко ји се тра жи;
в) основ за на лог ко ји се тра жи. 
2. Стра на у спо ру ће до ста ви ти ко пи ју зах те ва ту же ној стра ни 

или ула га чу про тив ко јег се тра жи на лог.
3. Ге не рал ни се кре тар IC SID ће у ро ку од 60 да на од при је

ма зах те ва осно ва ти суд ко ји се са сто ји од три чла на. Ге не рал ни 
се кре тар IC SID ће име но ва ти јед ног чла на су да др жа вља ни на ту
же не стра не, јед ног ко ји је др жа вља нин Стра не чи ји је ула гач ко ји 
је под нео ту жбу и, као пред се да ва ју ћег, др жа вља ни на тре ће зе мље. 

4. Суд, осно ван на осно ву овог чла на, осни ва се и спро во ди 
по сту пак у скла ду са Ар би тра жним пра ви ли ма UN CI TRAL, осим 
уко ли ко су пра ви ла из ме ње на у овом де лу.

5.  Ка да се суд, осно ван на осно ву овог чла на, уве ри да је зах
тев под нет у скла ду са чла ном 24. овог спо ра зу ма, а по ја ви се за
јед нич ко прав но или фак тич ко пи та ње, суд мо же, у ци љу пра вич
ног и бр зог ре ша ва ња зах те ва и по сле са слу ша ња стра на у спо ру, 
до не ти ре ше ње ко јим ће:

а) прет по ста ви ти сво ју над ле жност, са слу ша ти и од лу чи ти о 
зах те ву или де лу зах те ва, или

б) прет по ста ви ти над ле жност, са слу ша ти и од лу чи ти о јед
ном или ви ше зах те ва за ко је ве ру је да њи хо во ре ша ва ње мо же по
мо ћи у ре ша ва њу дру гих зах те ва. 

6. Ка да је суд осно ван на осно ву овог чла на, ула гач ко ји је 
под нео зах тев за ар би тра жу у скла ду са чла ном 24. овог спо ра зу ма, 
а ни је на вео по дат ке у зах те ву из ста ва 1. овог чла на, мо же са чи ни
ти пи сме ни зах тев су ду ко јим ће би ти об у хва ћен на лог са чи њен у 
скла ду са ста вом 5. овог чла на, и по себ но ће на ве сти:

а) на зив и адре су ула га ча;
б) вр сту на ло га и
в) прав ни основ на ло га.
7. Ула гач из ста ва 6. овог чла на ће до ста ви ти ко пи ју свог зах

те ва стра на ма у спо ру ко је су име но ва не у зах те ву из ста ва 1. овог 
чла на.

8. Суд, осно ван у скла ду са чла ном 24. овог спо ра зу ма, не ма 
над ле жност да од лу чу је о зах те ву, или ње го вом де лу, ка да је суд 
осно ван у скла ду са овим чла ном прет по ста вио сво ју над ле жност.

9. Суд осно ван у скла ду са овим чла ном, док не до не се од лу
ку из ста ва 5. овог чла на, мо же на зах тев јед не стра не у спо ру, на
ло жи ти да суд осно ван на осно ву чла на 24. овог спо ра зу ма за ста не 
са по ступ ком, осим ако ни је већ од ло жио сво је по сту па ње.

Уче шће и до ку мен ти дру ге стра не

Члан 29.

1. Ту же на стра на ће до ста ви ти дру гој стра ни ко пи ју оба ве
ште ња о на ме ри да под не се зах тев за ар би тра жу и дру га до ку мен
та, у ро ку од 30 да на од да на ка да су та до ку мен та ис по ру че на ту
же ној стра ни. Дру га стра на има пра во, да о свом тро шку, при ми од 
ту же не стра не ко пи ју до ка за ко ји су про сле ђе ни су ду, ко пи је под
не са ка ко ји су за ве де ни у су ду и пи сме не ар гу мен те стра на у спо ру. 
Стра на ко ја до би је та кве ин фор ма ци је пре ма њи ма ће се од но си ти 
као да је она ту же на стра на.

2. Дру га стра на има пра во да при су ству је рас пра ва ма ко је се 
одр жа ва ју у сми слу овог де ла. По пи сме ном оба ве ште њу стра на у 
спо ру, дру га стра на мо же са чи ни ти под не сак су ду по пи та њу ту ма
че ња овог спо ра зу ма. 

Ме сто ар би тра же

Члан 30.

Стра не у спо ру се мо гу до го во ри ти о ме сту одр жа ва ња ар би
тра же на осно ву ар би тра жних пра ви ла ко ја се при ме њу ју у скла
ду са чла ном 24. став 1. или чла ном 28. став 4. овог спо ра зу ма. 
Ако се стра не у спо ру не до го во ре, суд ће од ре ди ти ме сто у скла ду 
са при мен љи вим ар би тра жним пра ви ли ма, с тим да то ме сто бу де 
на те ри то ри ји Стра не или тре ће др жа ве ко ја је чла ни ца Њу јор шке 
кон вен ци је.

Јав ност ро чи шта и при ступ до ку мен ти ма

Члан 31.

1. Суд ске од лу ке из овог де ла Спо ра зу ма су до ступ не јав но
сти, осим ако не пред ста вља ју по вер љи ву ин фор ма ци ју. Оста ли 
до ку мен ти ко ји су под не ти су ду или су из да ти од стра не су да би ће 
до ступ ни јав но сти, осим ако се стра не у спо ру не до го во ре дру га
чи је у сми слу за шти те по вер љи вих ин фор ма ци ја.

2. Ро чи шта одр жа на на осно ву овог де ла спо ра зу ма су отво ре
на за јав ност. Суд мо же одр жа ти за тво ре не де ло ве ро чи шта, inca
mera, у ме ри у ко јој је то по треб но да би се за шти ти ле по вер љи ве 
ин фор ма ци је. 

3. Стра на у спо ру мо же учи ни ти до ступ ним са др жи ну не за
шти ће них до ку ме на та дру гим ли ци ма у ар би тра жном по ступ ку, 
ако је то по треб но за при пре му до ка за, али мо ра обез бе ди ти да та 
ли ца за шти те по вер љи ве ин фор ма ци је у тим до ку мен ти ма. 

4. Стра не мо гу упо зна ти сво је зва нич ни ке или њи хо ве на ци о
нал не вла де или ло кал не ор га не вла сти са свим не за шти ће ним до
ку мен ти ма у по ступ ку ре ша ва ња спо ра у скла ду са овим де лом, 
али мо ра ју обез бе ди ти да ће та ли ца за шти ти по вер љи ве ин фор ма
ци је из тих до ку ме на та.

5. Ако суд сво јом од лу ком озна чи ин фор ма ци ју као по вер
љи ву, а за кон о при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја Стра не 
зах те ва јав ни при ступ тој ин фор ма ци ји, за кон Стра не о при сту пу 
ин фор ма ци ји има пред ност у при ме ни. Ме ђу тим, Стра на тре ба да 
по ку ша да при ме ни соп стве ни за кон о при сту пу ин фор ма ци ја ма и 
та ко за шти ти ин фор ма ци ју ко ју је суд озна чио као по вер љи ву.

Под не сци тре ћих ли ца

Члан 32.

Суд је овла шћен да раз ма тра и при хва та пи сме не под не ске за
ин те ре со ва них ли ца или при вред них дру шта ва ко ја ни су стра не у 



21. април 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 8 – Страна 9 

по ступ ку са зна чај ним ин те ре сом у ар би тра жи. Суд ће обез бе ди ти 
да под не сци стра не ко ја ни је стра на у спо ру не оме та ју по сту пак, 
не по треб но оп те ре те или не пра вед но ути чу на стра не у спо ру.

Ва же ћи за кон

Члан 33.

1. Суд осно ван у скла ду са овим Де лом Спо ра зу ма до след но 
од лу чу је о пи та њи ма у спо ру на осно ву овог спо ра зу ма и ва же ћих 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. За јед нич ко ту ма че ње Стра на у ве зи 
са од ред ба ма овог спо ра зу ма оба ве зу је суд, осно ван у скла ду са 
од ред ба ма овог де ла, а пре су да мо ра би ти у скла ду са тим ту ма
че њем.

2. Ка да ту же на стра на у сво јој од бра ни из ја ви да је ме ра, за 
ко ју се сма тра да пред ста вља по вре ду, у скла ду са ре зер ва ма и из
у зе ци ма из чла на 17. став 1. или Анек са 2 или Анек са 3 овог спо
ра зу ма, на њен зах тев суд ће за тра жи ти за јед нич ко ту ма че ње тог 
пи та ња. Стра не ће, у ро ку од 60 да на од да на при је ма зах те ва, су ду 
до ста ви ти, у пи са ној фор ми, за јед нич ко ту ма че ње. За јед нич ко ту
ма че ње је оба ве зу ју ће за суд. Ако Стра не не под не су за јед нич ко 
ту ма че ње у ро ку од 60 да на од да на зах те ва су да, о том пи та њу ће 
од лу чи ти суд.

На лаз и ми шље ње ве шта ка

Члан 34.

1. Ако по сто ји са гла сност стра на у спо ру, суд мо же од ре ди
ти ве шта ка да из ра ди пи сме ни на лаз и да ми шље ње о чи ње ни ци 
ко ја се од но си на за шти ту жи вот не сре ди не, здра вље, без бед ност 
или дру го струч но пи та ње ко је је по ста ви ла стра на у спо ру, сход но 
усло ви ма о ко ји ма од лу чу ју стран ке у спо ру.

2. Суд не мо же име но ва ти ве шта ка из ста ва 1. овог чла на ако 
се стра не у спо ру та ко до го во ре. 

3. При ме на ста ва 1. овог чла на не ути че на име но ва ње дру гих 
екс пе ра та ка да је та кво име но ва ње мо гу ће пре ма ва же ћим пра ви
ли ма ар би тра же.

При вре ме не ме ре за шти те и ко нач на од лу ка

Члан 35.

1. Суд мо же до не ти при вре ме ну ме ру да би за шти тио пра во 
стра не у спо ру или да би оси гу рао да је над ле жност су да у пот пу
но сти обез бе ђе на, укљу чу ју ћи и на лог за за шти ту до ка за ко ји су у 
по се ду или под кон тро лом јед не стра не у спо ру или ра ди за шти те 
над ле жно сти су да. Суд не мо же на ло жи ти да се при ме не ни ти за
бра ни ти при ме ну ме ре ко ја је озна че на да пред ста вља по вре ду у 
сми слу чла на 21. овог спо ра зу ма. За по тре бе овог ста ва, при вре ме
на ме ра са др жи и пред лог.

2. Ка да до не се ко нач ну од лу ку про тив ту же не Стра не, суд мо
же до де ли ти, одво је но или за јед но, са мо:

а) нов ча ну на кна ду и од го ва ра ју ћу ка ма ту;
б) по вра ћај имо ви не, у ком слу ча ју ће се пре су дом омо гу ћи ти 

ту же ној стра ни да, у за ме ну за по вра ћај имо ви не, ис пла ти нов ча ну 
на кна ду са при па да ју ћим ка ма та ма.

Суд мо же од лу чи ти о тро шко ви ма у скла ду са ва же ћим пра
ви ли ма ар би тра же.

3. Под усло ви ма из ста ва 2. овог чла на, ка да је ту жба под не та 
у скла ду са чла ном 21. став 2. овог спо ра зу ма, обез бе ди ће се да:

а) на кна да нов ча не ште те и од го ва ра ју ћа ка ма та бу ду ис пла
ће ни при вред ном дру штву;

б) на кна да по осно ву по вра ћа ја имо ви не бу де из вр ше на пре ма 
при вред ном дру штву, и

в) на кна да бу де та ква да се њом не ди ра у пра ва тре ћих ли ца 
по осно ву нов ча не или имо вин ске ште те до су ђе не у скла ду са тач. 
а) и б) овог ста ва и до ма ћим про пи си ма Стра на.

4. Суд не мо же на ло жи ти ту же ној стра ни да пла ти ка зне ну од
ште ту.

Ко нач ност и из вр шност пре су де

Члан 36.

1. Од лу ка су да не ма оба ве зу ју ћу сна гу, осим за стра не у спо ру 
и у од но су на кон кре тан слу чај. 

2. У скла ду са ста вом 3. овог чла на и ва же ћом про це ду ром за 
при вре ме не од лу ке, стра на у спо ру ће се при др жа ва ти и по што ва ти 
од лу ке без од ла га ња.

3. Стра не у спо ру не мо гу тра жи ти из вр ше ње ко нач не од лу ке:
а) у слу ча ју да је ко нач на од лу ка до не та у скла ду са IC SID 

Кон вен ци јом док:
(1) не ис тек не 120 да на од да на ка да је од лу ка до не та, под 

усло вом да стра на у спо ру ни је тра жи ла да од лу ка бу де из ме ње на 
или по ни ште на; или 

(2) не бу де пот пу но окон чан по сту пак из ме не или по ни шта ја, и
б) у слу ча ју ако је ко нач на од лу ка до не та у скла ду са IC SID 

Пра ви ли ма до дат них олак ши ца или Ар би тра жним пра ви ли ма 
UNCIТRAL док:

(1) не ис тек не 90 да на од да на ка да је од лу ка до не та, а ни јед
на од стра на у спо ру ни је по кре ну ла по сту пак за ре ви зи ју, уки да ње 
или по ни штај од лу ке; или

(2) суд од би је или до зво ли зах тев за ре ви зи ју, уки да ње или 
по ни штај од лу ке, и не ма да љег пра ва жал бе. 

4. Сва ка Стра на ће обез бе ди ти из вр ше ње од лу ке на сво јој те
ри то ри ји.

5. Зах тев под нет на ар би тра жу, у скла ду са овим де лом, сма
тра ће се да про из ла зи из по слов ног од но са или тран сак ци је у сми
слу чла на 1. Њу јор шке кон вен ци је. 

На кна де по осно ву оси гу ра ња или уго во ра о га ран ци ји

Члан 37.

У ар би тра жном по ступ ку про пи са ном овим де лом, ту же на 
стра на не мо же из ја ви ти у сво ју од бра ну про тив ту жбу или тра жи
ти по рав на ње ис ти ца њем да је ула гач до био или да ће до би ти, по 
осно ву оси гу ра ња или уго во ра о га ран ци ји, обе ште ће ње или дру гу 
на док на ду, за цео или део из но са на ста ле ште те.

ДЕО Д – ПО СТУП ЦИ РЕ ША ВА ЊА СПО РО ВА ИЗ МЕ ЂУ 
ДР ЖА ВА

Спо ро ви из ме ђу Стра на

Члан 38.

1. Стра на мо же за тра жи ти кон сул та ци је у ве зи са ту ма че њем 
или при ме ном овог спо ра зу ма. Дру га Стра на ће бла го на кло но раз
мо три ти зах тев. Спор из ме ђу Стра на у ве зи са ту ма че њем или при
ме ном овог спо ра зу ма ре ша ва ће се, кад год је то мо гу ће, при ја тељ
ским пу тем, кроз кон сул та ци је.

2. Ако спор не мо же би ти ре шен кон сул та ци ја ма, он ће, на 
зах тев Стра не, би ти под нет ар би тра жи на ре ша ва ње.

3. Ар би тра жни суд се осни ва за сва ки по је ди нач ни слу чај. У 
ро ку од два ме се ца од при је ма зах те ва за ар би тра жу ди пло мат ским 
пу тем, сва ка Стра на ће име но ва ти по јед ног чла на су да. Ова два 
чла на ће иза бра ти тре ћег чла на – др жа вља ни на тре ће зе мље, ко ји 
ће, уз са гла сност обе Стра не, би ти име но ван за пред сед ни ка ар би
тра жног су да. Пред сед ник ће би ти име но ван у ро ку од два ме се ца 
од да на име но ва ња дру га два чла на су да.

4. Ако у ро ко ви ма утвр ђе ним у ста ву 3. ни су из вр ше на по
треб на име но ва ња, Стра на мо же по зва ти пред сед ни ка Ме ђу на
род ног су да прав де да оба ви по треб на име но ва ња. Ако је пред сед
ник Ме ђу на род ног су да прав де др жа вља нин би ло јед не или дру ге 
Стра не, или ако је на дру ги на чин спре чен да оба ви ову функ ци
ју, за тра жи ће се од пот пред сед ни ка Ме ђу на род ног су да прав де да 
оба ви по треб на име но ва ња. Ако је пот пред сед ник Ме ђу на род ног 
су да прав де др жа вља нин би ло јед не или дру ге Стра не или ако је и 
он спре чен да оба ви ову функ ци ју, сле де ћи по ста ре шин ству члан 
Ме ђу на род ног су да прав де, ко ји ни је др жа вља нин би ло јед не или 
дру ге Стра не, би ће по зван да из вр ши по треб на име но ва ња.
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5. Су ди је тре ба да има ју струч но зна ње или ис ку ство у обла
сти ме ђу на род ног јав ног пра ва, ме ђу на род не тр го ви не или ме ђу
на род них пра ви ла у обла сти ула га ња или у ре ша ва њу спо ро ва ко ји 
про ис ти чу из ме ђу на род не тр го ви не или ме ђу на род них спо ра зу ма 
о ула га њу. Су ди је ће би ти не за ви сне и не ће би ти по ве за не ни са 
јед ном Стра ном ни ти ће од ње при ма ти ин струк ци је.

6. Ка да Стра на од ре ди да спор об у хва та ме ре ко је се од но се 
на фи нан сиј ске ин сти ту ци је, на ула га че или на њи хо ва ула га ња у 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је или ка да се Стра на по зи ва на члан 11. 
став 6, члан 18. ст 2. или 3. овог спо ра зу ма, су ди је, по ред кри те
ри ју ма са др жа них у ста ву 5. овог чла на, мо ра ју има ти и струч но 
зна ње или ис ку ство у обла сти пра ва и прак се фи нан сиј ских услу га, 
ко је мо гу да об у хва та ју и уре ђе ње фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. 

7. Суд ско ве ће утвр ђу је соп стве ни по сту пак ра да. Суд ско ве ће 
до но си од лу ку ве ћи ном гла со ва. Од лу ка је оба ве зу ју ћа за обе Стра
не. Ако ни је дру га чи је до го во ре но, од лу ка суд ског ве ћа се до но си у 
ро ку од шест ме се ци од да на име но ва ња пре се да ва ју ћег.

8. Сва ка Стра на ће сно си ти тро шко ве свог чла на у суд ском 
ве ћу и свог пред став ни ка у ар би тра жном по ступ ку. Тро шко ви 
пред се да ва ју ћег и пре о ста ли тро шко ви ће би ти по де ље ни на јед
на ке де ло ве из ме ђу Стра на. Суд ско ве ће мо же, ме ђу тим, пре су ди ти 
да ве ћи део тро шко ва сно си јед на од две Стра не и та ће од лу ка би
ти оба ве зу ју ћа за обе Стра не.

9. У ро ку од 60 да на од да на до но ше ња од лу ке суд ског ве ћа, 
Стра не ће се до го во ри ти о на чи ну на ко ји ће ре ши ти спор. Спо ра
зум би ре дов но тре ба ло да при ме ни од лу ку суд ског ве ћа. Ако се 
Стра не не до го во ре, Стра на ко ја је по кре ну ла спор има пра во на 
на кна ду или пра во да об у ста ви да ва ња у вред но сти ко ја је јед на ка 
оној ко ју је до де ли ло суд ско ве ће.

ДЕО Е – ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Кон сул та ци је и дру ги по ступ ци

Члан 39.

1. Стра на мо же пи сме но тра жи ти кон сул та ци је са дру гом 
Стра ном у по гле ду по сто је ће или пред ло же не ме ре или по во дом 
би ло ко јег дру гог пи та ња за ко је сма тра да мо же ути ца ти на при ме
ну овог спо ра зу ма.

2. Кон сул та ци је, из ста ва 1. овог чла на, мо гу се од но си ти, in
teralia, из ме ђу оста лог, и на пи та ња у ве зи са:

а) им пле мен та ци јом овог спо ра зу ма, или
б) ту ма че њем или при ме ном овог спо ра зу ма.
3. Уз кон сул та ци је из овог чла на, Стра не мо гу пред у зе ти рад

ње ка ко су се до го во ри ле, укљу чу ју ћи и до но ше ње и усва ја ње до
дат них ар би тра жних пра ви ла пре ма Де лу Ц овог спо ра зу ма.

Обим оба ве за

Члан 40.

Сва ка Стра на ће пред у зе ти све по треб не ме ре да од ред бе овог 
спо ра зу ма бу ду ефи ка сно при ме ње не, укљу чу ју ћи и њи хо во по
што ва ње, осим ка да је дру га чи је пред ви ђе но овим спо ра зу мом за 
ло кал не ни вое вла сти.

Из у зе ци

Члан 41.

Де ло ви Ц и Д овог спо ра зу ма не при ме њу је се на из у зет ке на
ве де не у Анек су 4 овог спо ра зу ма.

При ме на и сту па ње на сна гу

Члан 42.

1. Сви анек си чи не са став ни део Спо ра зу ма.
2. Странe ће пи сме но оба ве сти ти јед на дру гу о ис пу ње њу 

про це ду ра на ње ној те ри то ри ји ра ди сту па ња на сна гу овог спо
ра зу ма. Спо ра зум сту па на сна гу на дан при је ма по след њег оба ве
ште ња.

3. Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме осим ако 
јед на Стра на пи сме но не оба ве сти дру гу Стра ну, о сво јој на ме ри 
да рас ки не Спо ра зум. Рас кид овог спо ра зу ма про из во ди деј ство 
ис те ком јед не го ди не од да на ка да је Стра на при ми ла оба ве ште ње 
о рас ки ду. У по гле ду ула га ња ко ја су из вр ше на или пре у зе тих оба
ве за да се ула же пре да ту ма ка да је рас кид овог спо ра зу ма про из
вео деј ство, од ред бе чл. 1–41. овог спо ра зу ма, као и ст. 1. и 2. овог 
чла на, оста ју на сна зи у пе ри о ду од 15 го ди на.

У ПО ТВР ДУ ЧЕ ГА су до ле пот пи са на ли ца, ва ља но овла
шће на, пот пи са ла овај спо ра зум.

ПОТ ПИ СА НО у два ори ги на ла у Бе о гра ду, да на 1. септем
бра 2014. го ди не на срп ском, ен гле ском и фран цу ском је зи ку при 
че му су сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. 

ЗА РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ
Ра сим Ља јић, с.р.

ЗА КА НА ДУ
Џон Бра ид, с.р.

Анекс Б.10

Екс про при ја ци ја

Стра не по твр ђу ју свој за јед нич ки став да:
а) по сред на екс про при ја ци ја ко ја про из ла зи из ме ре или ни за 

ме ра Стра не има јед на ко деј ство као не по сред на екс про при ја ци ја и 
без фор мал ног пре но са пра ва сво ји не или трај не за пле не;

б) утвр ђи ва ње да ли ме ра или низ ме ра Стра не пред ста вља по
сред ну екс про при ја ци ју, вр ши се од слу ча ја до слу ча ја, на чи ње ни
ца ма за сно ва ној ис тра зи, ко ја по ред оста лих еле ме на та об у хва та и:

(1) еко ном ски ути цај ме ре или ни за ме ра, иако са ма чи ње ни
ца да ме ра или низ ме ра јед не Стра не има су про тан ефе кат на еко
ном ску вред ност ула га ња не зна чи да је по сред на екс про при ја ци ја 
из вр ше на,

(2) обим у ко јој ме ра или низ ме ра ути че на раз ли чи та, ра зум
на оче ки ва ња у од но су на ула га ња ко ја се по др жа ва ју, и

(3) при ро ду ме ра или ни за ме ра;
в) осим у из у зет ним слу ча је ви ма, као на при мер ка да је ме

ра или низ ме ра то ли ко озбиљ на у по гле ду ње не свр хе за ко ју се 
не мо же сма тра ти да је до не та и при ме ње на у до број ве ри, не ди
скри ми на тор на ме ра Стра не ко ја је про пи са на и при ме ње на да би 
се за шти ти ли ле ги тим ни со ци јал ни ци ље ви, као што су здра вље, 
без бед ност и жи вот на сре ди на, не пред ста вља по сред ну екс про
при ја ци ју.

Анекс I

Из у зе ци за по сто је ће ме ре и оба ве зе ли бе ра ли за ци је

Ли ста за Ре пу бли ку Ср би ју
1. За кон о стра ним ула га њи ма („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 3/02 

и 5/03)
За кон о из во зу и уво зу на о ру жа ња и вој не опре ме („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 107/14)
За кон о из во зу и уво зу ро бе дво стру ке на ме не („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 95/13)
За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 и 98/13 – 
УС)

За кон о осно ва ма сво јин ско прав них од но са („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 29/96 и „Слу
жбе ни гла сник РС”, број 115/05 – др.за кон)

За кон о по љо ри вред ном зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 62/60, 65/08 и 41/09)

Ови про пи си уре ђу ју ве ћин ско вла сни штво стра ног ула га
ча у при вред ним дру штви ма ко ја се ба ве тр го ви ном на о ру жа њем 
и вој ном опре мом или су осно ва на на те ри то ри ји ко ја пред ста
вља за бра ње ну зо ну (по гра нич не зо не, на ци о нал ни пар ко ви, вој ни 
објек ти) и, у та квим слу ча је ви ма, за по сло ве ула га ња мо ра ју има
ти одо бре ње над ле жног ор га на. Стра ни ула га чи мо гу осно ва ти или 
ула га ти у та ква при вред на дру штва са мо са до ма ћим су бјек том као 
парт не ром на кон ис пу ње ња на ве де них усло ва. По љо при вред но 
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зе мљи ште не мо же би ти у вла сни штву стра них др жа вља на. Стран
ци не мо гу има ти вла сни штво над гра ђе вин ским зе мљи штем у Ре
пу бли ци Ср би ји, осим под усло вом ре ци про ци те та и уко ли ко се 
зе мљи ште ко ри сти у по слов не свр хе. 

Ове ме ре су из у зе те од оба ве за са др жа них у чл. 4. и 5. овог 
спо ра зу ма.

2. За кон о кон тро ли др жав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 51/09).

Пра во на суб вен ци о ни са ње мо же би ти огра ни че но на прав на 
ли ца ко ја има ју се ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на од ре
ђе но ге о граф ско под руч је или на фи зич ка ли ца, гра ђа не Ре пу бли ке 
Ср би је.

Ове ме ре су из у зе те од оба ве за са др жа них у чла ну 4. овог 
спо ра зу ма.

3. За кон о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 83/14).
За кон о сте ча ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 104/09, 99/11 – 

др.за кон и 71/12 – УС и 83/14).
Про пи си ко ји се за вре ме при ва ти за ци је или про да је др жав

ног уде ла усва ја ју или при ме њу ју, сма тра ју се ва же ћим. Ове ме ре 
су из у зе те од оба ве за са др жа них у чла ну 8. овог спо ра зу ма.

4. Ца рин ски за кон („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/10 и 
111/12).

Овај за кон про пи су је као услов др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср
би је за сти ца ње свој ства ца рин ског за ступ ни ка. Ове ме ре су из у зе
те од оба ве за са др жа них у чл. 4. и 8. овог спо ра зу ма.

5. За кон о па тен ти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/11).
Овај за кон про пи су је др жа вљан ство и дру ге усло ве за сти ца

ње свој ства за ступ ни ка жи га. Ове ме ре су из у зе те од оба ве за са др
жа них у чл. 4. и 9. овог спо ра зу ма.

6. За кон о ра ди о ди фу зи ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/02, 
97/04, 76/05, 79/05 – др.за кон, 62/06, 85/06, 86/06 – ис прав ка и 
41/09).

Овај про пис уре ђу је уче шће ли ца, ко ја ни су др жа вља ни Ре пу
бли ке Ср би је, у осни вач ком ка пи та лу има о ца до зво ле за еми то ва
ње и уста но ва јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са. Ове ме ре су из у зе те 
из оба ве за са др жа них у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

7. За кон о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
119/12, 116/13 и 44/14).

За кон о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 88/11).

За кон о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 57/11, 80/11 
– ис прав ка 93/12, 124/12).

Сет про пи са о за шти ти жи вот не сре ди не, као што су:
За кон о за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др.за кон, 72/09 – др.за кон и 43/11).
За кон о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
За кон о упра вља њу от па дом („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

36/09 и 88/10).
За кон о за шти ти ва зду ха („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09 

и 10/13).
За кон о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни („Слу жбе ни гла

сник РС”, бр. 36/09 и 88/10), итд.
Ови про пи си уре ђу ју де лат ност услу га у обла сти ко му нал

них де лат но сти на ре пу блич ком, по кра јин ском и ло кал ном ни воу 
ко је мо гу би ти пред мет јав ног мо но по ла или ис кљу чи вог пра ва 
одо бре ног при ват ном по ну ђа чу, у сек то ри ма као што су енер ге
ти ка, тран спорт и пра те ће услу ге за све ви до ве пре во за, на уч не и 
тех нич ке кон сул тант ске услу ге, услу ге ис тра жи ва ња и раз во ја у 
дру штве ним или ху ма ни тар ним на у ка ма, услу ге тех нич ког те сти
ра ња и ана ли зе, услу ге за шти те жи вот не сре ди не, услу ге у обла сти 
здрав ства. Ис кљу чи ва пра ва за оба вља ње та квих услу га се че сто 
до де љу ју при ват ним по ну ђа чи ма, као на при мер, да ва ње кон це си ја 
од стра не др жав ног ор га на, под усло ви ма пру жа ња спе ци фич них 
услу га. С об зи ром да јав ноко му нал не услу ге по сто је и на ло кал
ном ни воу пот пу на сек тор ска ли ста ни је прак тич на.

Ове ме ре су из у зе те од оба ве за са др жа них у чла ну 4. овог 
спо ра зу ма. 

8. За кон о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла
сник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11). 

Овај про пис са др жи од ред бе ко је за др жа ва ју пра во ка бо та
же за до ма ће пре во зни ке Ре пу бли ке Ср би је. Ова ме ра је из у зе та од 
оба ве за са др жа них у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

9. За кон о ва зду шном са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 73/10, 57/11 и 93/12).

Про пи си у обла сти ва зду шног са о бра ћа ја уре ђу ју пра во упи
са ави о на у Ре ги стар ва зду хо пло ва Ср би је, вла сни штво фи зич ког 
ли ца ко је ис пу ња ва кри те ри ју ме у по гле ду др жа вљан ства, или вла
сни штво прав ног ли ца ко је ис пу ња ва усло ве у по гле ду ка пи та ла 
или кон тро ле (укљу чу ју ћи др жа вљан ство ди рек то ра), и из у зе те су 
од оба ве за са др жа них у чл. 4, 5. и 8. овог спо ра зу ма.

Ли ста за Ка на ду
1. Ка над ски За кон о ула га њи ма R.S.C. 1985, c. 28 (1stSupp.)
Ка над ски пра вил ни ци о ула га њу у Ка на ди, SOR/85611
Овим про пи си ма се уре ђу је сти ца ње и осни ва ње по сло ва ња 

од стра не ли ца ко ји ни су др жа вља ни Ка на де, као и осни ва ње но
вих при вред них дру шта ва ко ја мо гу би ти пред мет кон тро ле. Ме ре 
са др жа не у на ве де ним про пи си ма су из у зе те од оба ве за из чл. 4, 8. 
и 9. овог спо ра зу ма.

2. Ка над ски За кон о по сло ва њу при вред них дру шта ва, R.S.C. 
1985, c. C44

Ка над ски пра вил ни ци о по сло ва њу при вред них дру шта ва, 
SOR/2001512

Ка над ски За кон о за дру га ма, S.C. 1998, c. 1
Ка над ски пра вил ни ци о за дру га ма, SOR/99256
Ка над ски За кон о при вред ним дру штви ма, R.S.C. 1970, c. 

C32
Ка над ски За кон о по сло ва њу при вред них дру шта ва пред ви ђа 

огра ни че ња у по гле ду уче шћа у при вред ним дру штви ма и за дру га
ма осно ва ним у скла ду са ка над ским за ко но дав ством у ци љу одр
жа ва ња уче шћа у вла сни штву и ни воа кон тро ле са др жа них у Ка
над ским правилницимa о по сло ва њу при вред них дру шта ва. Ме ре 
са др жа не у на ве де ним про пи си ма су из у зе те од оба ве за из чла на 4. 
овог спо ра зу ма.

3. Ка над ски За кон о по сло ва њу при вред них дру шта ва, R.S.C. 
1985, c. C44

Ка над ски пра вил ни ци о по сло ва њу при вред них дру шта ва, 
SOR/2001512

Ка над ски За кон о за дру га ма, S.C. 1998, c. 1
Ка над ски пра вил ни ци о за дру га ма, SOR/99256
Ка над ски За кон о при вред ним дру штви ма, R.S.C. 1970, c. C32
По себ ни про пи си Пар ла мен та ко ји се од но се на удру жи ва ње 

од ре ђе них при вред них дру шта ва
Ови про пи си са др же од ред бе ко је уре ђу ју др жа вљан ство ли

ца ко ја ру ко во де или су ди рек то ри у ка над ским при вред ним дру
штви ма. Ме ре са др жа не у на ве де ним про пи си ма су из у зе те од оба
ве за са др жа них у чла ну 8. овог спо ра зу ма. 

4. Ка над ски За кон о др жа вљан ству, R.S.C. 1985, c. C29
Ка над ски пра вил ни ци о пра ву сво ји не стра на ца на зе мљи шту, 

SOR/79416
Ове ме ре уре ђу ју пра во сво ји не стра на ца на зе мљи шту. Ме ре 

са др жа не у на ве де ним про пи си ма су из у зе те од оба ве за са др жа них 
у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

5. Ер Ка на да – За кон о јав ном уче шћу у ави о ком па ни ја ма, 
R.S.C. 1985, c. 35 (4th Supp.)

Ка над ски За кон о огра ни че ном пре но су вла сни штва над вој
ним објек ти ма, S.C. 1986, c. 20

За кон о ре ор га ни за ци ји и пре но су вла сни штва на El do ra do 
Nuc le ar Li mi ted, S.C.1988, c. 41

За кон о пре но су вла сни штва на при вред на дру штва Nor dion и 
The ra tro nics, S.C. 1990, c. 4

Ови про пи си уре ђу ју за бра ну уче шћа ли ца ко ја ни су ре зи
ден ти у сти ца њу вла сни штва на уде ли ма по је ди них при вред них 
дру шта ва и из у зе та су од оба ве за ко је су са др жа не у чла ну 4. овог 
спо ра зу ма.

6. Ца рин ски за кон, R.S.C. 1985, c. 1 (2ndSupp.)
Пра вил ник о из да ва њу ли цен це ца рин ским за ступ ни ци ма, 

SOR/861067
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Ови про пи си уре ђу ју пре би ва ли ште као услов за сти ца ње 
свој ства ца рин ског за ступ ни ка и из у зе ти су од оба ве за са др жа них 
у чл. 4. и 8. овог спо ра зу ма.

7. Ца рин ски за кон,R.S.C. 1985, c. 1 (2ndSupp.)
Пра вил ник о сло бод ним ца рин ским про дав ни ца ма, SOR/86

1072
Ови про пи си уре ђу ју пре би ва ли ште као и оста ле усло ве за 

оба вља ње де лат но сти сло бод них ца рин ских про дав ни ца и из у зе ти 
су од оба ве за са др жа них у чл. 4. и 8. овог спо ра зу ма.

8. За кон о уво зу и из во зу кул тур ног до бра, R.S.C. 1985, c. C51
Ове ме ре са др же огра ни че ња у по гле ду стра ног уче шћа у 

уво зу и из во зу кул тур них до ба ра и из у зе те су од оба ве за са др жа
них у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

9. За кон о па тен ту, R.S.C. 1985, c. P4
Пра вил ник о па тен ти ма, SOR/96423
Ови про пи си са др же зах тев у по гле ду зах те ва за пре би ва ли

ште у Ка на ди за сти ца ње свој ства ре ги стро ва ног па тент ног за ступ
ни ка и из у зе ти су од оба ве за са др жа них у чл. 4. и 9. овог спо ра зу ма. 

10. За кон о жи го ви ма, R.S.C. 1985, c. T13
Пра вил ник о жи го ви ма SOR/96195
Ови про пи си са др же зах тев у по гле ду пре би ва ли шта за сти

ца ње свој ства ре ги стро ва ног за ступ ни ка за жи го ве и из у зе ти су од 
оба ве за са др жа них у чл. 4. и 9. овог спо ра зу ма.

11. Ка над ски За кон о нафт ним ре сур си ма, R.S.C. 1985, c. 36 
(2nd Supp.)

За кон о те ри то ри ји, R.S.C. 1985, c. T7
Са ве зни за кон о не по крет но сти и Са ве зни за кон о не по крет

ној имо ви ни, S.C. 1991, c. 50
Kанадски За кон о им пле мен та ци ји NewfoundlandAtlantic спо

ра зу ма, S.C. 1987, c. 3
За кон о им пле мен та ци ји Спо ра зу ма из ме ђу Ка на де и Но ве 

Шкот ске о оф шор нафт ним из во ри ма, S.C. 1988, c. 28
Ка над ски про пи си у обла сти на ла зи шта наф те и га са, C.R.C. 

1978, c. 1518
Ови про пи си уре ђу ју ка над ско вла сни штво за до би ја ње ли

цен це за про из вод њу наф те и га са и из у зе ти су од оба ве за са др жа
них у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

12. Ка над ски За кон о по сло ва њу у обла сти наф те и га са, 
R.S.C. 1985, c. O7

Ка над ски За кон о им пле мен та ци ји Спо ра зу ма из ме ђу Ка на де 
и Но ве Шкот ске о оф шор нафт ним из во ри ма, S.C. 1988, c. 28

Ка над ски За кон о им пле мен та ци ји Спо ра зу ма из ме ђу Ка на де 
и про вин ци је Њу фа ун дленд, S.C. 1987, c. 3

Про пи си о им пле мен та ци ји Спо ра зу ма из ме ђу Ка на де и те ри
то ри је Ју кон о наф ти и га су

Ка над ски про пи си о им пле мен та ци ји Спо ра зу ма о Се ве ро за
пад ним те ри то ри ја ма о наф ти и га су

Ови про пи си се од но се на план на кна да нео п ход них за до би
ја ње овла шће ња ко ја су овим про пи си ма ре гу ли са на и из у зи ма ју се 
од оба ве за са др жа них у чла ну 9. овог спо ра зу ма. 

13. За кон о им пле мен та ци ји Спо ра зу ма из ме ђу Ка на де и про
вин ци је Њу фа ун дленд, S.C. 1987, c. 3

За кон о раз вој ном про јек ту нафт не плат фор ме Hibernia, S.C. 
1990, c. 41

Ови про пи си ре гу ли шу план на кна да и зах те ве за из вр ше ње. 
Из у зе ти су од оба ве за са др жа них у чла ну 9. овог спо ра зу ма.

14. Ка над ски За кон о ин ве сти ци ја ма, R.S.C. 1985, c. 28 
(1stSupp.)

Ка над ски про пи си у обла сти ин ве сти ци ја, SOR/85611
По ли ти ка вла сни штва не ре зи ден та у сек то ру ис ко па ва ња ура

ни ју ма, 1987
Ови про пи си уре ђу ју вла сни штво не ре зи де на та у сек то ру ис

ко па ва ња ура ни ју ма и из у зе ти су од оба ве за са др жа них у чл. 4. и 5. 
овог спо ра зу ма.

15. Ка над ски За кон о тран спор ту, S.C. 1996, c.10
За кон о ва зду хо плов ству, R.S.C. 1985, c.A2
Ка над ски Про пи си у обла сти ави ја ци је, SOR/96433
Део II – Обе ле жа ва ње, ре ги стра ци ја и по сло ва ње из најм ље

них ва зду хо пло ва од стра не не ре ги стро ва них вла сни ка

Део IV – Из да ва ње ли цен це осо бљу и обу ка
Део VII – Ко мер ци јал ни авио пре воз
Ови про пи си са др же огра ни че ња за ли ца ко ја ни су др жа вља

ни Ка на де у по гле ду ре ги стра ци је, упра вља ња ка над ским ави о ни
ма или пру жа ња авио услу га на те ри то ри ји Ка на де и из у зи ма ју се 
од оба ве за са др жа них у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

16. Ка над ски За кон о шпе ди ци ји, 2001, S.C. 2001, c. 26
Овај про пис са др жи зах тев у по гле ду вла сни штва над бро дом 

упи са ним у ка над ски ре ги стар и из у зи ма се од оба ве за са др жа них 
у чла ну 4. овог спо ра зу ма.

17. Ка над ски За кон о шпе ди ци ји, 2001, S.C. 2001, c. 26
Уред ба о брод ској по са ди, SOR/2077115
Ови про пи си са др же огра ни че ња за пру жа ње услу га на ка

над ским бро до ви ма од стра не ли ца ко ја ни су др жа вља ни Ка на де и 
из у зе ти су од оба ве за са др жа них у чла ну 8. овог спо ра зу ма. 

18. За кон о пи ло ти ра њу, R.S.C., 1985, c. P14
Оп шти про пи си у обла сти пи ло ти ра ња, SOR/2000132
Уред ба о Упра ви за пи ло ти ра ње у обла сти Атлан ти ка, C.R.C. 

1978, c. 1264
Уред ба о Упра ви за пи ло ти ра ње у обла сти Ла у рен ти јан, 

C.R.C. 1978, c. 1268
Уред ба о Упра ви за пи ло ти ра ње у обла сти Ве ли ких је зе ра, 

C.R.C. 1978, c. 1266
Уред ба о пи ло ти ра њу над Па ци фи ком, C.R.C. 1978, c. 1270
Ове ме ре са др же огра ни че ња за пи ло ти ра ње од стра не ли ца 

ко ја ни су др жа вља ни Ка на де и из у зе та су од оба ве за са др жа них у 
чла ну 8. овог спо ра зу ма.

Анекс II

Ре зер ве за бу ду ће ме ре

Ли ста за Ре пу бли ку Ср би ју
У скла ду са чла ном 17. став 3. овог спо ра зу ма, Ре пу бли ка Ср

би ја за др жа ва пра во да усво ји или при ме ни би ло ко ји про пис ко ји 
мо же би ти у су прот но сти са оба ве за ма из овог спо ра зу ма, а ти че се:

1. со ци јал них услу га (нпр. јав но спро во ђе ње за ко на у обла
сти ка зне но по прав них слу жби, обез бе ђе ње при хо да или оси гу ра
ња, со ци јал ног оси гу ра ња, со ци јал не за шти те, јав ног обра зо ва ња, 
јав не обу ке, здра вља и бри ге о де ци) уко ли ко ни су уса гла ше ни са 
оба ве за ма са др жа ним у чл. 4. или 8. овог спо ра зу ма;

2. осни ва ња или сти ца ња ула га ња у Ре пу бли ци Ср би ји у сек
то ру услу га, ка да про пи си ни су у са гла сно сти са оба ве за ма ко је су 
са др жа не у чл. 4, 8. или 9. овог спо ра зу ма, али су у са гла сно сти са 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је ко ји су уса гла ше ни са оба ве за ма са
др жа ним у чл. 2, 16, 17. и 18. Оп штег спо ра зу ма о тр го ви ни услу
га ма СТО;

3. др жав них об ве зни ца (нпр: сти ца ње, про да ја или на дру ги 
на чин рас по ла га ње об ве зни ца ма, бла гај нич ким за пи си ма или дру
гом вр стом ду жнич ких хар ти ја од вред но сти из да тих од стра не 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ње не по кра ји не или ло кал не са мо у пра ве) 
ка да про пи си ни су уса гла ше ни са оба ве за ма са др жа ним у чла ну 4. 
овог спо ра зу ма;

4. пра ва на ис тра жи ва ње, об ра ђи ва ње, ва ђе ње и ко ри шће ње 
тер мо ми не рал них во да, ка да про пи си мо гу би ти у су прот но сти са 
оба ве за ма ко је су са др жа не у чл. 4, 8. или 9. овог спо ра зу ма.

Ли ста за Ка на ду
У скла ду са чла ном 17. став 3. овог спо ра зу ма, Ка на да за др

жа ва пра во да усво ји или при ме ни би ло ко ју ме ру ко ја ни је у са гла
сно сти са оба ве за ма са др жа ним у овом спо ра зу му, а ти че се:

1. со ци јал них услу га (нпр. спро во ђе ње за ко на у обла сти ка
зне но по прав них слу жби, обез бе ђе ња при хо да или оси гу ра ња, со
ци јал не за шти те, со ци јал ног оси гу ра ња, јав ног обра зо ва ња, јав не 
обу ке, здра вља и бри ге о де ци) уко ли ко ни су уса гла ше ни са оба ве
за ма са др жа ним у чл. 4. или 8. овог спо ра зу ма;

2. пра ва или пред но сти ко је се да ју Або ри џи ни ма, ка да про
пи си ни су уса гла ше ни са оба ве за ма са др жа ним у чл. 4, 5, 8. или 9. 
овог спо ра зу ма;
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3. пра ва или пред но сти ко је се да ју со ци јал но или еко ном ски 
угро же ним ма њи на ма у Ка на ди, ка да про пи си ни су уса гла ше ни са 
оба ве за ма са др жа ним у чл. 4, 8. или 9. овог спо ра зу ма;

4. зах те ва у по гле ду пре би ва ли шта за вла сни штво над зе мљи
штем са из ла зом на оке ан, ка да про пи си ни су уса гла ше ни са оба ве
за ма са др жа ним у чла ну 4. овог спо ра зу ма;

5. др жав них об ве зни ца (нпр: сти ца ње, про да ја или дру ги на
чин рас по ла га ња од стра не др жа вља на дру ге Стра не об ве зни ца ма, 
бла гај нич ким за пи си ма или дру гом вр стом ду жнич ких хар ти ја од 
вред но сти из да тих од стра не Вла де Ка на де, ње не по кра ји не или 
ло кал не са мо у пра ве), ка да про пи си ни су уса гла ше ни са оба ве за ма 
са др жа ним у чла ну 4. овог спо ра зу ма; 

6. по мор ске ка бо та же, ко ја зна чи (а) тран спорт ро бе и/или 
пут ни ка бро до ви ма из ме ђу два ме ста на те ри то ри ји Ка на де или 
ван те ри то ри јал ног по ја са Ка на де, ди рект но или пре ко ме ста ко је 
је ван Ка на де; али у од но су на во де из ван те ри то ри јал ног по ја са 
Ка на де, тран спорт ро бе и/или пут ни ка са мо у ве зи ис тра жи ва ња, 
екс пло а та ци је или тран спор та ми не ра ла или не жи вих при род них 
ре сур са кон ти нен тал ног по ја са Ка на де; и (б) ан га жо ва ње бро да у 
би ло ко јим дру гим ко мер ци јал ним мор ским ак тив но сти ма на те
ри то ри ји Ка на де, узи ма ју ћи у об зир и во де из ван кон ти нен тал ног 
по ја са, и то за ко мер ци јал не ак тив но сти у ве зи са ис тра жи ва њем, 
екс пло а та ци јом или пре во зом ми не рал них или не жи вих при род
них ре сур са кон ти нен тал ног по ја са Ка на де; ка да про пи си ни су 
уса гла ше ни са оба ве за ма са др жа ним у чл. 4, 5, 8. или 9. овог спо
ра зу ма;

7. из да ва ња до зво ле за ри бо лов или ак тив но сти ве за не за ри
бо лов, укљу чу ју ћи ула зак стра них ри бар ских пло ви ла у екс клу зив
не еко ном ске зо не Ка на де, те ри то ри јал но мо ре, уну тра шње во де 
или лу ке за ко ри шће ње би ло ка квих услу га на тим ме сти ма ка да 
про пи си ни су уса гла ше ни са оба ве за ма са др жа ним у чл. 4. и 5. 
овог спо ра зу ма;

8. те ле ко му ни ка ци ја, ка да про пи си ни су уса гла ше ни са оба
ве за ма са др жа ним у чл. 4. или 8. овог спо ра зу ма пред ви ђа ју ћи 
огра ни че ња за стра на ула га ња у објек те ко је по се ду ју до ба вља
чи те ле ко му ни ка ци о них услу га, зах те ва ју ћи да до ба вља чи та квих 
услу га бу ду фак тич ки кон тро ли са ни од стра не Ка на ђа на, да нај ма
ње 80% чла но ва ру ко вод ства бу ду Ка на ђа ни и на ме та ње огра ни че
ња ку му ла тив ног стра ног ула га ња; и

9. осни ва ња или сти ца ња ула га ња у сек то ру услу га, ка да про
пи си ни су у са гла сно сти са оба ве за ма ко је су са др жа не у чл. 4, 8. 
или 9. овог спо ра зу ма, али су у са гла сно сти са про пи си ма ко ји су 
уса гла ше ни са оба ве за ма ко је је Ка на да при хва ти ла из чл. 2, 16, 17. 
и 18. Оп штег спо ра зу ма о тр го ви ни услу га ма СТО са чи њен у Ма
ра ке шу, 15. апри ла 1994. го ди не.

Анекс III

Из у зе ци од трет ма на нај по вла шће ни је на ци је

1. Члан 5. овог спо ра зу ма не при ме њу је се на трет ман одо
брен од Стра на на осно ву би ла те рал ног или мул ти ла те рал ног ме
ђу на род ног спо ра зу ма ко ји је пот пи сан или је сту пио на сна гу пре 
сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма.

2. Члан 5. овог спо ра зу ма не при ме њу је се на трет ман одо
брен од Стра не на осно ву по сто је ћег или бу ду ћег би ла те рал ног, ре
ги о нал ног или мул ти ла те рал ног спо ра зу ма ко ји:

а. ус по ста вља, оја ча ва или про ши ру је еко ном ску уни ју, мо не
тар ну уни ју, зо ну сло бод не тр го ви не или ца рин ску уни ју;

б. уре ђу ју област:
(1) ави ја ци је;
(2) ри бо ло ва; или
(3) по мор ства, укљу чу ју ћи и спа са ва ње.

Анекс IV

Из у зе ци од ре ша ва ња спо ра

За Ка на ду:
1. На кон раз ма тра ња да ли да се одо бри ула га ње о ко ме се 

рас пра вља у скла ду са За ко ном о ула га њи ма, до не та од лу ка Ка на де 

не под ле же од ред ба ма о ре ша ва њу спо ро ва из Де ла Ц или Де ла Д 
овог спо ра зу ма.

СА ДР ЖАЈ

ДЕО А – ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ
Члан 1: Де фи ни ци је
ДЕО Б – ОСНОВ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ
Члан 2: Обим при ме не
Члан 3: Под сти ца ње ула га ња
Члан 4: На ци о нал ни трет ман 
Члан 5: Трет ман нај по вла шће ни је на ци је
Члан 6: Трет ман ми ни мал ног стан дар да
Члан 7: На кна да гу би та ка
Члан 8: Ру ко во ди о ци, од бо ри ди рек то ра и до ла зак ка дро ва
Члан 9: Зах те ви за из вр ше ње
Члан 10: Екс про при ја ци ја
Члан 11: Тран сфе ри
Члан 12: Јав ност 
Члан 13: Пре нос пра ва 
Члан 14: По ре ске ме ре 
Члан 15: Здра вље, без бед ност и ме ре за шти те жи вот не сре

ди не
Члан 16: Дру штве на од го вор ност
Члан 17: Ре зер ве и из у зе ци
Члан 18: Оп шти из у зе ци
Члан 19: Ус кра ћи ва ње по год но сти
ДЕО Ц – РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА ИЗ МЕ ЂУ УЛА ГА ЧА И 

СТРА НЕ ДО МА ЋИ НА
Члан 20: Свр ха
Члан 21: Ту жба ула га ча Стра не у сво је име или у име при

вред ног дру штва
Члан 22: Прет ход ни усло ви за под но ше ње ту жбе ар би тра жи
Члан 23: По себ на пра ви ла у ве зи фи нан сиј ских услу га
Члан 24: Под но ше ње ту жбе су ду
Члан 25: При ста нак на ар би тра жу
Члан 26: Ар би три
Члан 27: Спо ра зум о име но ва њу ар би та ра 
Члан 28: Кон со ли да ци ја
Члан 29: Уче шће и до ку мен ти дру ге стра не
Члан 30: Ме сто ар би тра же
Члан 31: Јав ност ро чи шта и при ступ до ку мен ти ма 
Члан 32: Под не сци тре ћих ли ца
Члан 33: Ва же ћи за кон
Члан 34: На лаз и ми шље ње ве шта ка
Члан 35: При вре ме не ме ре за шти те и ко нач на од лу ка
Члан 36: Ко нач ност и из вр шност пре су де 
Члан 37: На кна де по осно ву оси гу ра ња или уго во ра о га ран ци ји
ДЕО Д – ПО СТУП ЦИ РЕ ША ВА ЊА СПО РО ВА ИЗ МЕ ЂУ 

ДР ЖА ВА
Члан 38: Спо ро ви из ме ђу Стра на 
ДЕО Е – ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ
Члан 39: Кон сул та ци је и дру ги по ступ ци
Члан 40: Обим оба ве за
Члан 41: Из у зе ци
Члан 42: При ме на и сту па ње на сна гу
АНЕК СИ
Анекс Б.10: Екс про при ја ци ја
Aнекс I: Из у зе ци за по сто је ће ме ре и оба ве зе ли бе ра ли за ци је
Ли ста за Ре пу бли ку Ср би ју
Ли ста за Ка на ду
Aнекс II: Ре зер ве за бу ду ће ме ре
Ли ста за Ре пу бли ку Ср би ју 
Ли ста за Ка на ду
Aнекс III: Из у зе ци од трет ма на нај по вла шће ни је на ци је
Aнекс IV: Из у зе ци од ре ша ва ња спо ра

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

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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Јер ме ни је  

о еко ном ској, на уч ној и тех нич кој са рад њи

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Јер ме ни је о еко ном ској, 
на уч ној и тех нич кој са рад њи, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на Четвртој седници Првог редовног заседања у 
2015. години, 17. априла 2015. године.

ПР број 52
У Бе о гра ду, 21. априла 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 из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Јер ме ни је о еко ном ској,  

на уч ној и тех нич кој са рад њи

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 Јер ме ни је о еко ном ској, на уч ној и тех нич кој са
рад њи, са чи њен у Је ре ва ну, 12. ок то бра 2014. го ди не, у ори ги на лу 
на срп ском, јер мен ском и ен гле ском је зи ку.

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

пу бли ке Јер ме ни је о еко ном ској, на уч ној и тех нич кој са рад њи у 
ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПОРАЗУМ 

из ме ђу 

Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Јер ме ни је 
о еко ном ској, на уч ној и тех нич кој са рад њи

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Јер ме ни је (у да
љем тек сту: Стра не уго вор ни це),

по зи ва ју ћи се на раз вој при ја тељ ских од но са из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Јер ме ни је,

у же љи да ја ча ју, одр жа ва ју и раз ви ја ју еко ном ску, на уч ну и 
тех нич ку са рад њу из ме ђу Стра на уго вор ни ца, као и да ин тен зи ви
ра ју и ди вер зи фи ку ју њи хо ву тр го ви ну,

во де ћи се прин ци пи ма јед на ко сти, за јед нич ког ин те ре са и ме
ђу на род ног пра ва,

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.  
Ци ље ви

1. Стра не уго вр ни це ће, у окви ру сво јих на ци о нал них за ко но
дав ста ва и узи ма ју ћи у об зир сво је ме ђу на род не оба ве зе, раз ви ја
ти, ја ча ти и ди вер зи фи ко ва ти еко ном ску, на уч ну и тех нич ку са рад
њу, на уза јам но ко ри сној осно ви, у свим обла сти ма од за јед нич ког 
ин те ре са.

2. Та ква са рад ња ће би ти усме ре на по себ но на:
а) ја ча ње и ди вер зи фи ка ци ју еко ном ских ве за из ме ђу Стра на 

уго вор ни ца;
б) охра бри ва ње са рад ње из ме ђу ор га ни за ци ја и пред у зе ћа, 

укљу чу ју ћи ма ла и сред ња пред у зе ћа, са ци љем про мо ци је ин ве сти
ци ја, за јед нич ког ула га ња и дру гих фор ми са рад ње из ме ђу њих.

Члан 2.  
Де ло круг

1. Са рад ња из ме ђу Стра на уго вор ни ца из чла на 1. овог спо ра
зу ма об у хва ти ће по себ но сле де ће обла сти:

а) ин ве сти ци о на по ли ти ка,
б) ту ри зам,
в) ин ду стри ја,
г) на у ка, тех но ло ги ја и ино ва ци је,
д) тран спорт и тран зит,
ђ) ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је,
е) ре ги о нал ни раз вој,
ж) по љо при вре да,
з) за шти та жи вот не сре ди не,
и) дру ге обла сти од за јед нич ког ин те ре са ко је про мо ви шу да

ље про ши ре ње еко ном ске, на уч не и тех нич ке са рад ње.
2. Стра не уго вор ни це ће се ме ђу соб но кон сул то ва ти ка ко би 

иден ти фи ко ва ле при о ри тет не сек то ре за са рад њу, као и но ве сек
то ре еко ном ске, на уч не и тех нич ке са рад ње ко је би би ле укљу че не.

Члан 3. 
Ме ре за са рад њу

У ци љу по сти за ња ци ље ва овог спо ра зу ма, Стра не уго вор ни
це ће, из ме ђу оста лог, омо гу ћи ти и про мо ви са ти:

а) ко му ни ка ци ју и са рад њу из ме ђу вла ди них ин сти ту ци ја,
б) ве зе из ме ђу про фе си о нал них ор га ни за ци ја, ко мо ра и удру

же ња,
в) по се те, кон так те и ак тив но сти осми шље не да про мо ви шу 

са рад њу из ме ђу по је ди на ца, зва нич ни ка и еко ном ских ор га ни за ци ја,
г) ор га ни за ци ју сај мо ва и из ло жби,
д) ор га ни за ци ју се ми на ра и сим по зи ју ма,
ђ) фор ми ра ње за јед нич ких пред у зе ћа и дру гих об ли ка за јед

нич ких еко ном ских ак тив но сти,
е) уче шће ма лих и сред њих пред у зе ћа у би ла те рал ним еко

ном ским од но си ма,
ж) ак тив но сти ко је се од но се на про мо ци ју тр го ви не.

Члан 4.  
Раз ме на ин фор ма ци ја

1. Стра не уго вор ни це ће ре дов но раз ме њи ва ти ин фор ма ци је 
ко је се од но се на тр го ви ну, ин ве сти ци је, фи нан сиј ске услу ге и дру
ге ин фор ма ци је нео п ход не за про мо ви са ње и омо гу ћа ва ње еко ном
ске, на уч не и тех нич ке са рад ње.

2. Стра не уго вор ни це пре по зна ју зна чај ефи ка сне за шти те 
пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. Стра не уго вор ни це ће ре дов но раз
ме њи ва ти ин фор ма ци је о за ко ни ма и про це ду ра ма ко јим се ре гу ли
ше за шти та пра ва ин те лек ту ал не сво ји не у сво јим зе мља ма. 

Члан 5.  
Осни ва ње Ме ђу вла ди не ко ми си је

1. У ци љу ре а ли за ци је за да та ка на ве де них у чла ну 1. овог 
спо ра зу ма Стра не уго вор ни це ће осно ва ти срп скојер мен ску Ме
ђу вла ди ну ко ми си ју за еко ном ску, на уч ну и тех нич ку са рад њу (у 
да љем тек сту: Ме ђу вла ди на ко ми си ја).

2. Ме ђу вла ди на ко ми си ја ће би ти са ста вље на од пред став ни
ка над ле жних ор га на др жа ва Стра на уго вор ни ца.

3. Ме ђу вла ди на ко ми си ја ће одр жа ва ти за се да ња по по тре би, 
али нај ма ње је дан пут у две го ди не, на из ме нич но у Ре пу бли ци Ср
би ји и Ре пу бли ци Јер ме ни ји.

4. Ме ђу вла ди на ко ми си ја мо же по зва ти пред став ни ке по слов
них кру го ва да уче ству ју у ње ном ра ду.

Члан 6.  
За да ци Ме ђу вла ди не ко ми си је

1. Глав ни за да ци Ме ђу вла ди не ко ми си је су сле де ћи:
а) да пра ти и ис пи ту је функ ци о ни са ње овог спо ра зу ма и сва 

пи та ња ко ја мо гу про ис те ћи у спро во ђе њу овог спо ра зу ма,
б) да раз мо три про гра ме еко ном ске, ин ду стриј ске, на уч не и 

тех нич ке са рад ње у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са,
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в) да ис пи та про бле ме ко ји би мо гли да оме та ју раз вој еко
ном ске са рад ње и тр го ви не из ме ђу Стра на уго вор ни ца,

г) да упо ре ђу је ста ти стич ке по дат ке Стра на уго вор ни ца.
2. Ме ђу вла ди на ко ми си ја ће да ва ти пре по ру ке за из ме не и до

пу не овог спо ра зу ма.

Члан 7.  
Ре ша ва ње спо ро ва

Спо ро ви ко ји се од но се на ту ма че ње или при ме ну овог спо ра
зу ма ре ша ва ће се пу тем пре го во ра и кон сул та ци ја из ме ђу Стра на 
уго вор ни ца.

Члан 8.  
Из ме не и до пу не

1. Од ред бе овог спо ра зу ма мо гу би ти из ме ње не и до пу ње не 
уз уза јам ну са гла сност Стра на уго вор ни ца.

2. Та кве из ме не и до пу не би ће у фор ми до пун ских про то ко
ла, ко ји ће би ти са став ни део овог спо ра зу ма и сту пи ће на сна гу у 
скла ду са про це ду ра ма на ве де ним у чла ну 9. овог спо ра зу ма.

Члан 9.  
За вр шне од ред бе

1. Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег пи
са ног оба ве ште ња, ди пло мат ским ка на ли ма, ко јим Стра не уго вор
ни це оба ве шта ва ју јед на дру гу о то ме да су ис пу ње не уну тра шње 
про це ду ре нео п ход не за ње го во сту па ње на сна гу.

2. Овај спо ра зум за кљу чу је се на нео д ре ђе но вре ме.
3. Сва ка Стра на уго вор ни ца мо же рас ки ну ти овај спо ра зум 

оба ве шта ва њем, у пи са ном об ли ку, дру ге Стра не уго вор ни це. Та
кав рас кид ће се при ме њи ва ти пр вог да на ше стог ме се ца од да на 
ка да је дру га Стра на уго вор ни ца при ми ла та кво оба ве ште ње.

Са чи ње но у Је ре ва ну, да на 12. ок то бра 2014. го ди не, у два 
ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, јер мен ском и ен гле ском 
је зи ку, при че му сви тек сто ви има ју под јед на ку ва жност.

У слу ча ју раз ли ка у ту ма че њу овог спо ра зу ма ме ро да ван је 
текст на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је 
ми ни стар при вре де 
Жељ ко Сер тић, с.р.

За Вла ду Ре пу бли ке Јер ме ни је 
ми ни стар ино стра них по сло ва 

Eдвард Агва но вич Налбандjaн, 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”.
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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Гру зи је о са рад њи  

у обла сти ту ри зма

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Гру зи је о са рад њи у обла сти ту ри зма, 
ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Четвртој 
седници Првог редовног заседања у 2015. години, 17. априла 2015. 
године.

ПР број 51
У Бе о гра ду, 21. априла 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 Гру зи је о са рад њи у обла сти ту ри зма

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

Вла де Гру зи је о са рад њи у обла сти ту ри зма, са чи њен 4. ју ла 2013. 
го ди не у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп ском, гру зиј ском и ен гле
ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о са рад њи у обла сти ту ри зма из ме ђу Вла де 

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

СПО РА ЗУМ 
из ме ђу 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
и 

ВЛА ДЕ ГРУ ЗИ ЈЕ 
О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ ТУ РИ ЗМА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Гру зи је (у да љем тек сту: 
Стра не), же ле ћи да уна пре де при ја тељ ске од но се из ме ђу на ро да 
Ре пу бли ке Ср би је и Гру зи је,

Све сне ва жно сти ту ри зма за раз вој од но са у обла сти еко но
ми је и кул ту ре, као и за бо ље раз у ме ва ње на чи на жи во та, исто ри је 
и кул тур ног на сле ђа обе зе мље,

По твр ђу ју ћи по тре бу за ства ра њем прав ног окви ра за са рад
њу у обла сти ту ри зма,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

1. Стра не те же раз во ју и ја ча њу са рад ње у обла сти ту ри зма са 
на гла ском на по ве ћа њу раз у ме ва ња исто ри је и кул ту ре обе зе мље.

2. Са рад ња у обла сти ту ри зма, ко ја је утвр ђе на овим спо ра зу
мом, од ви ја ће се у скла ду са од ред ба ма овог спо ра зу ма, ва же ћим 
про пи си ма на др жав ним те ри то ри ја ма Стра на, основ ним прин
ци пи ма и нор ма ма ме ђу на род ног пра ва и оста лим ме ђу на род ним 
спо ра зу ми ма чи је су пот пи сни це Ре пу бли ка Ср би ја и Гру зи ја.

Члан 2.

Стра не по др жа ва ју ус по ста вља ње и раз вој са рад ње из ме ђу 
пред у зет ни ка Ре пу бли ке Ср би је и Гру зи је и ор га ни за ци ја ко је уче
ству ју у раз во ју ту ри зма, а ко је ин ве сти ра ју у пред мет ну област и 
спро во де за јед нич ке ак тив но сти.

Члан 3.

Са рад ња из чла на 2. оства ру је се на сле де ћи на чин:
а) про мо ци јом ор га ни зо ва них груп них и ин ди ви ду ал них ту

ри стич ких пу то ва ња из ме ђу две др жа ве, 
б) по др жа ва њем за јед нич ких ак тив но сти и про је ка та,
в) раз ме ном струч ња ка,
г) раз ме ном ин фор ма ци ја,
д) по др жа ва њем раз во ја ка дро ва у обла сти ту ри зма и уго сти

тељ ства.

Члан 4.

Стра не под сти чу раз ме ну ин фор ма ци ја у сле де ћим обла сти ма:
а) ста ти сти ка ту ри зма,
б) обра зов ни про гра ми, кон фе рен ци је, се ми на ри и ра ди о ни це 

у обла сти ту ри зма и уго сти тељ ства,
в) про мо тив не ак тив но сти,
г) по тен ци јал за ин ве сти ци је,
д) трен до ви и но ви не у раз во ју ту ри зма,
ђ) про пи си ко ји уре ђу ју ту ри стич ку ак тив ност.
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Члан 5.
Стра не по др жа ва ју са рад њу из ме ђу обра зов них ин сти ту ци ја 

и раз ме ну сту де на та, струч ња ка и на уч ни ка спе ци ја ли зо ва них за 
област ту ри зма и уго сти тељ ства.

Члан 6.
1. Стра не осни ва ју Ме шо ви ту ко ми си ју ко ја је од го вор на за 

пра вил но спро во ђе ње од ре да ба овог спо ра зу ма и из на ла же ње ре
ше ња за про бле ме ко ји мо гу про ис те ћи из ње го вог спро во ђе ња.

2. Ме шо ви та ко ми си ја са сто ји се од пред став ни ка др жав них 
ин сти ту ци ја над ле жних за ту ри зам, ко је су име но ва ле Стра не.

3. Пр ви са ста нак Ме шо ви те ко ми си је одр жа ће се шест ме се
ци од сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма.

4. На пр вом са стан ку Ме шо ви та ко ми си ја из ра ђу је по слов ник 
ко јим уре ђу је по ступ ке за ре а ли за ци ју ње них ак тив но сти.

5. По је дан пред став ник сва ке Стра не пред се да ва Ме шо ви том 
ко ми си јом.

6. Ме шо ви та ко ми си ја се са ста је у скла ду са по сто је ћим по
тре ба ма и на осно ву пи са ног зах те ва Стра на у Ре пу бли ци Ср би ји 
и Гру зи ји.

7. У слу ча ју да Ме шо ви та ко ми си ја не ре ши спор из ме ђу 
Стра на, ко ји се ти че ту ма че ња и спро во ђе ња овог спо ра зу ма, спор 
се ре ша ва кон сул та ци ја ма и/или пре го во ри ма из ме ђу Стра на.

Члан 7.
Од ред бе Спо ра зу ма мо гу се из ме ни ти ме ђу соб ном са гла сно

шћу Стра на, што ће би ти утвр ђе но по себ ним до ку мен том ко ји сту
па на сна гу у скла ду са чла ном 8. овог спо ра зу ма.  Тај до ку мент је 
са став ни део Спо ра зу ма.

Члан 8.
1. Спо ра зум сту па на сна гу 30 (три де сет) да на од при је ма по

след њег пи са ног оба ве ште ња, ко јим Стра не оба ве шта ва ју јед на 
дру гу о окон ча њу ин тер них – др жав них по сту па ка ко ји су нео п
ход ни за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

2. Спо ра зум се за кљу чу је на пе ри од од 5 (пет) го ди на. Спо ра
зум се ауто мат ски про ду жа ва за пе ри од од сле де ћих 5 (пет) го ди на, 
осим ако јед на Стра на пи са ним оба ве ште њем не оба ве сти дру гу о 
сво јим на ме ра ма да рас ки не овај спо ра зум 6 (шест) ме се ци пре ис
те ка пе то го ди шњег пе ри о да.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 4. ју ла 2013. го ди не, у два при
мер ка, сва ки на срп ском, гру зиј ском и ен гле ском је зи ку, при че му 
сва ки текст има јед на ку ва жност.

У слу ча ју не сла га ња у ту ма че њу од ре да ба Спо ра зу ма, ме ро
да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је
др Го ран Пет ко вић, с.р.

државни секретар у 
Министарству финансија и 
привреде Републике Србије

У име Вла де Гру зи је
Да вид Ба крад зе, с.р.

из ван ред ни и опу но мо ће ни 
амбасадор Грузије  

у Републици Србији

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”.

44
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 Ка би не та ми ни ста ра  
Укра ји не о са рад њи у обла сти ту ри зма

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Ка би не та ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи у 

обла сти ту ри зма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 
17. априла 2015. године.

ПР број 50
У Бе о гра ду, 21. априла 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 Ка би не та ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи  

у обла сти ту ри зма

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

би не та ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи у обла сти ту ри зма, са чи њен 
у Бе о гра ду 6. ју на 2013. го ди не на срп ском, укра јин 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 Ка би не та 

ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи у обла сти ту ри зма на срп ском је зи
ку гла си: 

СПО РА ЗУМ 

из ме ђу 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

и 

КА БИ НЕ ТА МИ НИ СТА РА УКРА ЈИ НЕ

О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ ТУ РИ ЗМА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Ка би нет ми ни ста ра Укра ји не (у да
љем тек сту: Стра не),

ру ко во де ћи се уза јам ном же љом да раз ви ја ју и ја ча ју са рад њу 
из ме ђу две др жа ве у обла сти ту ри зма,

по твр ђу ју ћи зна чај би ла те рал них ве за у обла сти ту ри зма и 
сма тра ју ћи да су оне ва жан фак тор со ци јал ног и еко ном ског раз
во ја, уна пре ђи ва ња, уза јам ног раз у ме ва ња и ја ча ња при ја тељ ских 
од но са из ме ђу на ро да две др жа ве,

у ци љу ус по ста вља ња прав не осно ве за да љи раз вој ту ри
стич ке раз ме не из ме ђу др жа ва Стра на, на прин ци пи ма рав но прав
но сти и уза јам не ко ри сти,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Стра не ће ја ча ти и уна пре ђи ва ти са рад њу у обла сти ту ри зма 
у скла ду са ва же ћим про пи си ма две др жа ве, укљу чу ју ћи овај спо
ра зум, као и дру ге ме ђу на род не спо ра зу ме, чи ји су пот пи сни ци обе 
Стра не, као и у окви ру ме ђу на род них ту ри стич ких ор га ни за ци ја.

Члан 2.

Стра не ће под сти ца ти би ла те рал ну ту ри стич ку раз ме ну, до
при но си ти раз во ју са рад ње и ус по ста вља њу ди рект них кон та ка та 
из ме ђу над ле жних ор га на у обла сти ту ри зма, ту ри стич ких аген ци
ја, као и дру гих ре ле вант них су бје ка та и ор га ни за ци ја сво јих др жа
ва ко је се ба ве ту ри стич ком де лат но шћу. 

Члан 3.

Стра не ће у са рад њи са над ле жним ин сти ту ци ја ма сво јих др
жа ва пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре за олак ша ње на ре ци проч ној 
осно ви и по јед но ста вље ње про це ду рал них и до ку мен та ци о них 
фор мал но сти у обла сти ту ри стич ког про ме та из ме ђу др жа ва, у 
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скла ду са по сто је ћим про пи си ма две др жа ве и дру гим ме ђу на род
ним спо ра зу ми ма, ко ји су на сна зи код обе Стра не.

Члан 4.

Стра не ће пред у зи ма ти нео п ход не ме ре у ци љу оси гу ра ња 
без бед но сти ту ри ста ко ји пу ту ју у њи хо ву др жа ву из др жа ве дру ге 
Стра не у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма.

Члан 5.

Стра не ће под сти ца ти и по др жа ва ти раз ме ну ста ти стич ких и 
оста лих ин фор ма ци ја у обла сти ту ри зма, укљу чу ју ћи сле де ће:

– про пи се ко ји ре гу ли шу ту ри стич ку де лат ност у обе др жа ве;
– ту ри стич ке ре сур се сво јих др жа ва;
– на уч на ис тра жи ва ња у обла сти ту ри зма;
– ме ђу на род на до ку мен та ко ја се мо гу ти ца ти дру ге Стра не;
– ин фор ма тив не и ре клам не ма те ри ја ле.

Члан 6.

Стра не ће под сти ца ти раз вој ту ри стич ке ин фра струк ту ре и 
ма те ри јал не ба зе, као и ин ве сти ра ње у ту ри стич ку ин ду стри ју.

Члан 7.

Стра не ће раз мо три ти мо гућ но сти за раз вој са рад ње у свим 
ак тив но сти ма укљу чу ју ћи ор га ни за ци ју се ми на ра за ту ри стич ке 
зва нич ни ке и про фе си о нал це.

Члан 8.

Стра не ће раз ме њи ва ти нај но ви ја ис ку ства и тех но ло ги је у 
обла сти ту ри зма, оба вља ти ме ђу соб не кон сул та ци је и про мо ви са ти 
кон так те и са рад њу из ме ђу ор га ни за ци ја, ко је се ба ве ис тра жи ва
њи ма у обла сти ту ри зма.

Члан 9.

У ци љу пра ће ња при ме не овог спо ра зу ма, ана ли зи ра ња 
оства ре них ак тив но сти у скла ду са ње го вим од ред ба ма, про це не 
ре зул та та и ње го ве им пле мен та ци је, са ста вља ња пре по ру ка усме
ре них на раз вој са рад ње из ме ђу две др жа ве, Стра не ће осно ва ти 
Рад ну гру пу за ту ри зам, са ста вље ну од пред став ни ка Стра на, од
но сно над ле жних ор га на сво јих др жа ва.

Стра не ће од ре ђи ва ти и одо бра ва ти пе ри о ди ку и ме сто са ста
на ка Рад не гру пе за ту ри зам. Са стан ци ма Рад не гру пе за ту ри зам 
ће за јед нич ки пред се да ва ти ше фо ви обе де ле га ци је.

Члан 10.

Стра не су се спо ра зу ме ле да су за спро во ђе ње овог спо ра зу ма 
над ле жни:

– за Ре пу бли ку Ср би ју: Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де;
– за Укра ји ну: Ми ни стар ство ин фра струк ту ре.

Члан 11.

Из ме не и до пу не овог спо ра зу ма мо гу се спро во ди ти уз да ва
ње са гла сно сти Стра на, кроз про то ко ле, ко ји ће би ти са став ни део 
овог спо ра зу ма и сту па ти на сна гу да ном пот пи си ва ња.

Члан 12.

Све спо ро ве, ко ји мо гу да на ста ну у ве зи са ту ма че њем или 
при ме ном овог спо ра зу ма, Стра не ће ре ша ва ти пу тем кон сул та ци ја 
и пре го во ра.

Члан 13.

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ту мом при је ма по след ње но те 
ко јом Стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу ди пло мат ским пу тем да су ис
пу ње ни сви усло ви и про це ду ре ко је пред ви ђа њи хо во за ко но дав ство.

Овај спо ра зум се за кљу чу је на пет (5) го ди на и ауто мат ски се 
про ду жа ва за на ред ни пе то го ди шњи пе ри од, осим ако јед на од Стра
на од лу чи да га уки не, оба ве шта ва ју ћи ди пло мат ским пу тем дру гу 
Стра ну нај ма ње шест (6) ме се ци пре ис те ка ње го ве ва жно сти.

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 6. ју на 2013. го ди не у два при мер
ка, сва ки на срп ском, укра јин ском и ен гле ском је зи ку, при че му 
сва ки текст има јед на ку ва жност.

У слу ча ју раз ли чи тог ту ма че ња од ре да ба овог спо ра зу ма ме
ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
Мла ђан Дин кић, с.р.

За Kабинет ми ни ста ра Укра ји не
Ко зак Во ло ди мир Ва си љо вић, 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

45
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

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

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Че шке Ре пу бли ке 
о раз ме ни и уза јам ној за шти ти тај них по да та ка, са чи њен 13. ма ја 
2013. го ди не у Бе о гра ду, сту пи ти на сна гу 1. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

46
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

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

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Про то кол о одр жи вом ту ри зму уз Оквир ну кон вен ци ју 
о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та, са чи њен 27. ма ја 2011. го
ди не у Бра ти сла ви и об ја вље н у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 5 од 13. мар та 2015. го ди не, 
сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју 30. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 15. апри ла 2015. го ди не 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

47
На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

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

ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ

да ће Про то кол о одр жи вом упра вља њу шу ма ма уз Оквир ну 
кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та, са чи њен 27. ма ја 
2011. го ди не у Бра ти сла ви и об ја вље н у „Слу жбе ном гла сни ку Ре
пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 5 од 13. мар та 2015. 
го ди не, сту пи ти на сна гу за Ре пу бли ку Ср би ју 30. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 15. апри ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




