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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  
о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 

и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ва зду шном 
са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них 
Арап ских Еми ра та, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Петој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 
28. априла 2015. године.

ПР број 56
У Бе о гра ду, 29. 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 о ва зду шном са о бра ћа ју 
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них 

Арап ских Еми ра та

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де 

Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, са чи
њен 14. мар та 2014. го ди не, у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп ском, 
арап ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу

бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та у ори ги на лу 
на срп ском је зи ку гла си: 

СПО РА ЗУМ О ВА ЗДУ ШНОМ СА О БРА ЋА ЈУ 
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

ВЛА ДЕ УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АРАП СКИХ ЕМИ РА ТА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ује ди ње них Арап ских Еми
ра та (у да љем тек сту: „стра не уго вор ни це”);

Бу ду ћи да су пот пи сни це Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил
ном ва зду хо плов ству отво ре не за пот пи си ва ње у Чи ка гу 7. де цем
бра 1944. го ди не;

У же љи да за кљу че Спо ра зум ра ди ус по ста вља ња и оба вља ња 
ва зду шног са о бра ћа ја из ме ђу сво јих од но сних те ри то ри ја и да ље;

По твр ђу ју ћи зна чај ва зду шног са о бра ћа ја за ства ра ње и очу
ва ње при ја тељ ства, раз у ме ва ња и са рад ње из ме ђу на ро да две ју зе
ма ља;

У же љи да омо гу ће раз вој ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја;
До го во ри ле су се о сле де ћем:

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 1.
1. За по тре бе овог спо ра зу ма, ако дру га чи је ни је утвр ђе но:
а) из раз „над ле жни ор ган за ва зду шни са о бра ћај” озна ча ва, 

за Ре пу бли ку Ср би ју, Дирек тoрат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу
бли ке Ср би је, а за Ује ди ње не Арап ске Еми ра те (УАЕ), Ге не рал ну 
ци вил ну ва зду хо плов ну власт, или, у оба слу ча ја, сва ко дру го ли це 
или те ло, овла шће но да оба вља функ ци је на ко је се од но си овај 
спо ра зум;

б) из раз „Кон вен ци ја” озна ча ва Кон вен ци ју о ме ђу на род ном 
ци вил ном ва зду хо плов ству, отво ре ну за пот пи си ва ње у Чи ка гу 7. 
де цем бра 1944. го ди не, и укљу чу је:

и) сва ку из ме ну, ко ја је сту пи ла на сна гу сход но чла ну 94 (а) 
Кон вен ци је, а ра ти фи ко ва ле су је обе стра не уго вор ни це, и

ии) сва ки Анекс или сва ку ње го ву из ме ну, усво је ну пре ма 
чла ну 90. Кон вен ци је, ако је тај Анекс или из ме на, у би ло ком пе
ри о ду, на сна зи за обе стра не уго вор ни це. 

У при ме ни овог спо ра зу ма стра не уго вор ни це се при др жа ва ју 
од ре да ба Кон вен ци је у ме ри у ко јој се те од ред бе при ме њу ју на ме
ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај.

в) из раз „Спо ра зум” озна ча ва овај спо ра зум, Анекс при ло жен 
уз спо ра зум ко ји чи ни ње гов са став ни део и сва ку од ред бу или на
по ме ну ко ја се по ја вљу је у Анек су и сва ку из ме ну и до пу ну овог 
спо ра зу ма или Анек са;

г) из раз „од ре ђе ни авиопре во зи лац” озна ча ва авиопре во зи о
ца ко ји је од ре ђен и овла шћен пре ма од ред ба ма чла на 3. овог спо
ра зу ма;

д) из раз „уго во ре ни са о бра ћај” озна ча ва ме ђу на род ни ре дов ни 
ва зду шни са о бра ћај на ли ни ја ма од ре ђе ним у Анек су овог спо ра зу
ма у ци љу пре во за пут ни ка и ро бе, одво је но или у ком би на ци ја ма;

ђ) из раз „те ри то ри ја” има зна че ње из чла на 2. Кон вен ци је;
е) из ра зи „ва зду шни са о бра ћај”, „ме ђу на род ни ва зду шни са о

бра ћај”, „авиопре во зи лац” и „за у ста вља ње у не ко мер ци јал не свр
хе” има ју зна че ња ко ја су од ре ђе на чла ном 96. Кон вен ци је;

ж) из раз „та ри фа” озна ча ва це ну ко ја се пла ћа за пре воз пут
ни ка, пр тља га и ро бе и усло ве пре ма ко ји ма се те це не при ме њу ју, 
укљу чу ју ћи и це не и усло ве за аген циј ске и дру ге по моћ не услу ге 
ко је оба вља авиопре во зи лац у ве зи са ва зду шним са о бра ћа јем, из
у зи ма ју ћи на кна ду и усло ве за пре воз по ште;

з) из раз „на кна де ко ри сни ка” озна ча ва на кна де ко је су уве де
не авиопре во зи о ци ма за ко ри шће ње аеро дро ма, сред ста ва за ва
зду шну пло вид бу, или сред ства или услу га за ва зду хо плов ну без
бед ност, укљу чу ју ћи и оста ла сред ства и услу ге с тим у ве зи;

и) из раз „ро ба” укљу чу је и по шту.
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2. На зи ви чла но ва овог спо ра зу ма ни на ко ји на чин не огра ни
ча ва ју, ни ти про ши ру ју зна че ња би ло ко је од ред бе овог спо ра зу ма.

ДА ВА ЊЕ ПРА ВА

Члан 2.
1. Сва ка стра на уго вор ни ца да је дру гој стра ни уго вор ни ци пра

ва утвр ђе на овим спо ра зу мом ка ко би омо гу ћи ла од ре ђе ним авио
пре во зи о ци ма ус по ста вља ње и оба вља ње уго во ре ног са о бра ћа ја. 

2. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве сва ке стра не уго вор ни
це има ју сле де ћа пра ва:

а) да ле те без сле та ња пре ко те ри то ри је др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це;

б) да сле ћу на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у 
не ко мер ци јал не свр хе; 

в) да сле ће на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у 
ме сти ма утвр ђе ним Анек сом овог спо ра зу ма, ра ди укр ца ва ња од
но сно ис кр ца ва ња пут ни ка, ро бе и по ште у ме ђу на род ном са о бра
ћа ју, одво је но или у ком би на ци ја ма, то ком оба вља ња уго во ре ног 
са о бра ћа ја.

3. Од ред бе ста ва 2. овог чла на не да ју пра во од ре ђе ном авио
пре во зи о цу др жа ве јед не стра не уго вор ни це да укр ца ва пут ни ке, 
ро бу и по шту ко ји се пре во зе уз на док на ду, из ме ђу ме ста на те ри
то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

4. Уко ли ко од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве јед не стра не 
уго вор ни це ни су у мо гућ но сти да оба вља ју, због вој них су ко ба, по
ли тич ких не ми ра или дру гих не у о би ча је них окол но сти, уго во ре ни 
са о бра ћај пред ви ђе ним ру та ма, дру га стра на уго вор ни ца пред у зи
ма све што је у ње ној мо ћи да омо гу ћи оба вља ње на ве де ног са о
бра ћа ја од го ва ра ју ћим при вре ме ним ру та ма, у скла ду са до го во
ром стра на уго вор ни ца. 

5. Авиопре во зи о ци има ју пра во да ко ри сте, под јед на ким 
усло ви ма, ва зду шне пу те ве, аеро дро ме и оста ла по стро је ња др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це. 

6. До дат но, авиопре во зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца ко ји 
ни су од ре ђе ни у скла ду са чла ном 3. овог спо ра зу ма та ко ђе има ју 
пра ва из ст. 2а) и 2б) овог чла на.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ АВИОПРЕ ВО ЗИ О ЦА И ИЗ ДА ВА ЊЕ ДО ЗВО ЛА

Члан 3.
1. Над ле жни ор ган за ва зду шни са о бра ћај сва ке стра не уго

вор ни це има пра во да од ре ди јед ног или ви ше авиопре во зи о ца за 
оба вља ње уго во ре ног са о бра ћа ја и да по ву че или из ме ни од ре ђе ње 
авиопре во зи о ца или да за ме ни ра ни је од ре ђе ног авиопре во зи о ца 
дру гим. На ве де ним од ре ђе њем утвр ђу је се обим овла шће ња сва ког 
авиопре во зи о ца у по гле ду оба вља ња уго во ре ног са о бра ћа ја. Од ре
ђи ва ње или из ме на од ре ђе ња вр ши се пи сме ним пу тем из ме ђу над
ле жних ор га на за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца.

2. По при је му оба ве ште ња о од ре ђе њу, ње го вој из ме ни или 
за ме ни и зах те ва од ре ђе ног авиопре во зи о ца, са чи ње ног у од го ва
ра ју ћој фор ми и на од го ва ра ју ћи на чин, дру га стра на уго вор ни ца, 
сход но од ред ба ма ст. 3. и 4. овог чла на, без од ла га ња из да је та ко 
од ре ђе ном авиопре во зи о цу (авиопре во зи о ци ма) од го ва ра ју ћу до
зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја.

3. Над ле жни ор ган за ва зду шни са о бра ћај јед не стра не уго
вор ни це мо же, пре из да ва ња до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја, да 
зах те ва од авиопре во зи о ца ко је је од ре ди ла дру га стра на уго вор
ни ца да до ка же да ис пу ња ва усло ве утвр ђе не за ко ни ма и про пи си
ма ко је тај ор ган при ме њу је за оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног 
са о бра ћа ја, у скла ду са од ред ба ма Кон вен ци је.

4. Сва ка стра на уго вор ни ца има пра во да од би је из да ва ње до
зво ле за оба вља ње ва зду шног са о бра ћа ја ко ја је на ве де на у овом 
чла ну, или да од ре ђе ном авиопре во зи о цу про пи ше усло ве за ко
ри шће ње пра ва утвр ђе них у ста ву в) чла на 2. овог спо ра зу ма, ако 
ни је уве ре на да вла сни штво знат ни јег оби ма и ствар ну кон тро лу 
над тим авиопре во зи о цем има др жа ва стра не уго вор ни це ко ја од
ре ђу је тог авиопре во зи о ца или ње ни др жа вља ни.

5. Авиопре во зи лац од ре ђен и овла шћен пре ма од ред ба ма 
овог чла на мо же у сва ко до ба да от поч не оба вља ње уго во ре ног 

са о бра ћа ја ако је на сна зи ред ле те ња утвр ђен пре ма од ред ба ма 
чла на 13. овог спо ра зу ма и ако су утвр ђе не та ри фе пре ма од ред ба
ма чла на 14. овог спо ра зу ма.

ПО ВЛА ЧЕ ЊЕ И ОБ У СТА ВА ДО ЗВО ЛА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ  
СА О БРА ЋА ЈА

Члан 4.
1. Над ле жни ор ган за ва зду шни са о бра ћај сва ке стра не уго

вор ни це има пра во да по ву че до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја, да 
об у ста ви ко ри шће ње пра ва утвр ђе них у чла ну 2. овог спо ра зу ма, 
или да про пи ше усло ве по треб не за ко ри шће ње тих пра ва авио
пре во зи о цу ко га је од ре ди ла дру га стра на уго вор ни ца у сле де ћим 
слу ча је ви ма:

a) ако авиопре во зи лац не мо же да до ка же да ис пу ња ва усло
ве про пи са не за ко ни ма и про пи си ма ко је тај ор ган при ме њу је за 
оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја, у скла ду са Кон
вен ци јом; 

б) ако ни је уве рен да вла сни штво знат ни јег оби ма и ствар ну 
кон тро лу над тим авиопре во зи о цем има др жа ва стра не уго вор ни
це ко ја од ре ђу је тог авиопре во зи о ца или ње ни др жа вља ни;

в) у слу ча ју ка да је нео п ход но да од мах об у ста ви или из ме ни 
до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја авиопре во зи о цу у скла ду са ста
вом 6. чла на 8. овог спо ра зу ма;

г) у слу ча ју ка да дру га стра на не пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре 
у ци љу по бољ ша ња си гур но сти у скла ду са ста вом 2. чла на 8. овог 
спо ра зу ма; или

д) у слу ча ју ка да дру га стра на уго вор ни ца не ис пу ни би ло ко
ју од лу ку или од ред бу ко ја про ис тек не из при ме не чла на 18. овог 
спо ра зу ма;

ђ) ако авиопре во зи лац на не ки дру ги на чин не оба вља са о
бра ћај у скла ду са усло ви ма про пи са ним овим спо ра зу мом.

2. Ако не по сред но по вла че ње, об у ста ва или уво ђе ње усло ва 
на ве де них у ста ву 1. овог чла на, ни је нео п ход но ра ди спре ча ва ња 
да љег кр ше ња за ко на и про пи са, те ме ре се ко ри сте тек по сле кон
сул та ци ја са дру гом стра ном уго вор ни цом, у скла ду са чла ном 16. 
овог спо ра зу ма.

ПРИН ЦИ ПИ КО ЈИ МА СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ОБА ВЉА ЊЕ  
УГО ВО РЕ НОГ СА О БРА ЋА ЈА

Члан 5.
1. Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва пра вич не и јед на ке мо

гућ но сти од ре ђе ним авиопре во зи о ци ма др жа ва стра на уго вор ни
ца за сло бод но над ме та ње при ли ком оба вља ња ме ђу на род ног ва
зду шног са о бра ћа ја утвр ђе ног овим спо ра зу мом.

2. Не ма огра ни че ња у по гле ду ка па ци те та, бро ја фре квен ци
ја, ни ти ти па, од но сно ти по ва ва зду хо пло ва ко је ко ри сте од ре ђе ни 
авиопре во зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца у би ло ком ти пу ва зду
шног са о бра ћа ја (пут нич ком, роб ном, одво је но или у ком би на ци ји). 

3. Сва ка стра на уго вор ни ца до зво ља ва сва ком од ре ђе ном 
авиопре во зи о цу да од ре ди фре квен ци ју и ка па ци тет ко је он ну ди 
у уго во ре ном са о бра ћа ју. Сход но овом чла ну, ни јед на стра на уго
вор ни ца јед но стра но не огра ни ча ва обим са о бра ћа ја, фре квен ци
ју или ре дов ност услу га, или тип, од но сно ти по ве ва зду хо пло ва 
ко је ко ри сте од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве дру ге стра не уго
вор ни це, осим ако се то не зах те ва из ца рин ских, тех нич ких, опе
ра тив них раз ло га или раз ло га ко ји се од но се на очу ва ње жи вот не 
сре ди не, сход но је дин стве ним усло ви ма, про пи са ним чла ном 15. 
Кон вен ци је.

4. Ни јед на стра на уго вор ни ца не на ме ће од ре ђе ним авиопре
во зи о ци ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це би ло ко ји зах тев ко ји 
се од но си на ка па ци тет, фре квен ци је или са о бра ћај, ко ји би био у 
су прот но сти са ци ље ви ма овог спо ра зу ма.

ПРИ МЕ НА ЗА КО НА И ПРО ПИ СА

Члан 6.
1. За ко ни и про пи си др жа ве јед не стра не уго вор ни це ко

ји ма се уре ђу је ула зак ва зду хо пло ва, бо ра вак и од ла зак са ње не 
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те ри то ри је ва зду хо пло ва ко ји оба вља ју ме ђу на род ни ва зду шни 
са о бра ћај или ва зду шни са о бра ћај и на ви га ци ја тих ва зду хо пло ва 
док су на ње ној те ри то ри ји, при ме њу ју се и на ва зду хо пло ве авио
пре во зи о ца ко јег је од ре ди ла дру га стра на уго вор ни ца.

2. За ко ни и про пи си др жа ве јед не стра не уго вор ни це ко ји се 
од но се на ула зак, бо ра вак и од ла зак са ње не те ри то ри је пут ни ка, 
пр тља га, по са де и ро бе, а ко је се од но се на фор мал но сти у ве зи са 
па со ши ма, ца ри ном, ва лу том и здрав стве ним ме ра ма, при ме њу ју 
се на пут ни ке, пр тљаг, по са ду и ро бу ко ји се пре во зе ва зду хо пло
вом од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, 
док су на ње ној те ри то ри ји.

3. Ни јед на стра на уго вор ни ца не мо же да одо бри, свом или 
би ло ком дру гом авиопре во зи о цу, по год но сти у при ме ни за ко на и 
про пи са у од но су на од ре ђе не авиопре о во зни ке дру ге стра не уго
вор ни це.

4. Пут ни ци, пр тљаг и ро ба у ди рект ном тран зи ту пре ко те
ри то ри је др жа ве јед не стра не уго вор ни це ко ји не на пу шта ју про
стор на аеро дро му на ме њен за ту свр ху, под ле жу са мо упро шће ној 
кон тро ли, осим у по гле ду ме ра без бед но сти и ме ра про тив на си ља, 
ва зду шног пи рат ства и кри јум ча ре ња кон тро ли са них дро га и ра ди
о ак тив ног ма те ри ја ла. Пр тљаг и ро ба у ди рект ном тран зи ту осло
бо ђе ни су ца рин ских да жби на и дру гих слич них так са.

ПРИ ЗНА ВА ЊЕ УВЕ РЕ ЊА И ДО ЗВО ЛА

Члан 7.
1. Уве ре ња о пло вид бе но сти ва зду хо пло ва, уве ре ње о оспо со

бље но сти авиопре во зи о ца и до зво ле ва зду хо плов ног осо бља ко
је је из да ла или при зна ла јед на стра на уго вор ни ца, а чи ја ва жност 
ни је ис те кла, при зна је и дру га стра на уго вор ни ца за по тре бе оба
вља ња уго во ре ног са о бра ћа ја пред ви ђе ног овим спо ра зу мом, под 
усло вом да су зах те ви пре ма ко ји ма су та уве ре ња или до зво ле из
да ти или при зна ти у скла ду са ми ни мал ним стан дар ди ма ко ји су 
утвр ђе ни Кон вен ци јом.

2. Сва ка стра на уго вор ни ца, ме ђу тим, за др жа ва пра во да од
би је да при зна, за ле то ве из над те ри то ри је сво је др жа ве, уве ре ња о 
оспо со бље но сти авиопре во зи о ца и до зво ле ва зду хо плов ног осо
бља ко је је ње ним др жа вља ни ма из да ла дру га стра на уго вор ни ца.

3. Ако би пра ва или усло ви са др жа ни у до зво ла ма или уве ре
њи ма на ве де ним у ста ву 1. овог чла на ко је је из дао над ле жни ор ган 
за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не стра не уго вор ни це до пу сти ли 
од сту па ње од ми ни мал них стан дар да утвр ђе них Кон вен ци јом, при 
че му је та раз ли ка за бе ле же на при Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји за 
ци вил но ва зду хо плов ство, дру га стра на уго вор ни ца мо же да зах те
ва кон сул та ци је из ме ђу над ле жних ор га на за ва зду шни са о бра ћај, 
у скла ду са чла ном 16. овог спо ра зу ма, ка ко би се по ја сни ла на ве
де на прак са. Не мо гућ ност да се по стиг не за до во ља ва ју ћи до го вор 
ства ра основ за при ме ну чла на 4. овог спо ра зу ма.

ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НА СИ ГУР НОСТ

Члан 8.
1. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же да зах те ва, у скла ду са чла

ном 16. овог спо ра зу ма, кон сул та ци је у сва ко до ба а у ве зи са стан
дар ди ма си гур но сти у сва кој обла сти ко ја се од но си на ва зду хо
плов на по стро је ња, по са ду, ва зду хо пло ве или њи хо во ко ри шће ње, 
ко је је усво ји ла дру га стра на уго вор ни ца. Кон сул та ци је се одр жа
ва ју у ро ку од три де сет (30) да на од да на под но ше ња тог зах те ва.

2. Ако, по сле кон сул та ци ја, јед на стра на уго вор ни ца уста но
ви да дру га стра на уго вор ни ца не при ме њу је ефи ка сно стан дар де 
си гур но сти у би ло ко јој од обла сти из ста ва 1. овог чла на, ко ји су 
јед на ки или ве ћи од ми ни мал них стан дар да утвр ђе них у то вре ме 
пре ма Кон вен ци ји, пр ва стра на уго вор ни ца оба ве шта ва дру гу стра
ну уго вор ни цу о тим на ла зи ма и ме ра ма ко је сма тра по треб ним да 
би се уса гла си ли са тим ми ни мал ним стан дар ди ма, а та дру га стра
на уго вор ни ца пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре за уса гла ша ва ње. Ако 
дру га стра на уго вор ни ца не пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре у ро ку од 
пет на ест (15) да на или у ду жем ро ку ко ји мо же да се до го во ри, 
ства ра се основ за при ме ну чла на 4. овог спо ра зу ма.

3. И по ред оба ве за на ве де них у чла ну 33. Кон вен ци је, до го во
ре но је да сва ки ва зду хо плов ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи
лац др жа ве јед не стра не уго вор ни це на ли ни ја ма за те ри то ри ју или 
са те ри то ри је др жа ве дру ге стра не уго вор ни це мо же, док је на те ри
то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, да бу де под врг нут пре гле ду 
овла шће них пред став ни ка др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, на ва
зду хо пло ву и око ва зду хо пло ва, ра ди про ве ре ва жно сти до ку ме на та 
ва зду хо пло ва (уве ре ња о ре ги стра ци ји; уве ре ња о пло вид бе но сти; 
од го ва ра ју ћих до зво ла за рад сва ког чла на по са де; пут не књи ге; до
зво ле за рад ра диоста ни це ако је ва зду хо плов опре мљен апа ра том 
за одр жа ва ње ра диове зе; спи сак пут ни ка, са озна ком њи хо вих ме
ста укр ца ва ња и опре де ље ња, ако пре во зи пут ни ке; ма ни фе стом и 
де таљ ним по пи сом ро бе, ако пре во зи ро бу) и пре гле да ста ња ва зду
хо пло ва и ње го ве опре ме (у овом чла ну на зва ном пре глед на рам
пи), под усло вом да то не до во ди до нео прав да ног ка шње ња.

4. Ако би ло ко ји та кав пре глед на рам пи или низ пре гле да на 
рам пи про у зро ку је:

a) озбиљ ну за бри ну тост да не ки ва зду хо плов или ко ри шће
ње не ког ва зду хо пло ва ни је у скла ду са ми ни мал ним стан дар ди ма 
утвр ђе ним у то вре ме пре ма Кон вен ци ји, или

б) озбиљ ну за бри ну тост да по сто ји не до ста так ефи ка сног 
одр жа ва ња и спро во ђе ња стан дар да без бед но сти утвр ђе них у то 
вре ме пре ма Кон вен ци ји, стра на уго вор ни ца ко ја вр ши пре глед мо
же, у сми слу чла на 33. Кон вен ци је, да за кљу чи да зах те ви пре ма 
ко ји ма су уве ре ња ва зду хо пло ва или до зво ле по са де тог ва зду хо
пло ва из да ти или при зна ти, или да зах те ви пре ма ко ји ма тај ва зду
хо плов са о бра ћа ни су јед на ки или ве ћи од ми ни мал них стан дар да 
утвр ђе них пре ма Кон вен ци ји.

5. У слу ча ју да пред став ник од ре ђе ног авиопре во зи о ца не 
до зво ли при ступ за по тре бе оба вља ња пре гле да на рам пи ва зду хо
пло ва ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не 
уго вор ни це у скла ду са од ред ба ма овог чла на, дру га стра на уго
вор ни ца мо же сло бод но да за кљу чи да се ја вља озбиљ на за бри ну
тост на ве де на у ста ву 4. овог чла на и да из ве де за кључ ке у сми слу 
ста ва 4. овог чла на.

6. Сва ка стра на уго вор ни ца за др жа ва пра во да од мах об у ста
ви или из ме ни до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја авиопре во зи о цу 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у слу ча ју да пр ва стра на уго вор
ни ца за кљу чи, би ло на осно ву „пре гле да на рам пи”, ни за „пре гле да 
на рам пи”, од би ја ња при сту па ра ди „пре гле да на рам пи”, кон сул та
ци ја или на не ки дру ги на чин, да је не по сре дан по сту пак нео п хо
дан ра ди си гур но сти оба вља ња са о бра ћа ја јед ног авиопре во зи о ца.

7. При ме на по ступ ка из овог чла на пре ста је ка да пре ста ну да 
по сто је раз ло зи за њи хо во пред у зи ма ње.

ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НА БЕЗ БЕД НОСТ

Члан 9.
1. У скла ду са сво јим пра ви ма и оба ве за ма пре ма ме ђу на род

ном пра ву, стра не уго вор ни це по но во по твр ђу ју да њи хо ва оба ве
за да шти те без бед ност ци вил ног ва зду хо плов ства од не за ко ни тих 
рад њи, пред ста вља са став ни део овог спо ра зу ма. Без огра ни ча ва
ња њи хо вих пра ва и оба ве за пре ма ме ђу на род ном пра ву, стра не 
уго вор ни це по себ но по сту па ју, у скла ду са од ред ба ма Кон вен ци је 
о кри вич ним де ли ма и не ким дру гим ак ти ма из вр ше ним у ва зду хо
пло ву, пот пи са не у То ки ју 14. сеп тем бра 1963. го ди не, Кон вен ци је 
о су зби ја њу не за ко ни тих от ми ца ва зду хо пло ва, пот пи са не у Ха гу 
16. де цем бра 1970. го ди не и Кон вен ци је о су зби ја њу не за ко ни тих 
ака та упе ре них про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства, 
пот пи са не у Мон тре а лу 23. сеп тем бра 1971. го ди не, Про то ко ла о 
су зби ја њу не за ко ни тих ака та упе ре них про тив без бед но сти ме ђу
на род них аеро дро ма, пот пи са ног у Мон тре а лу 24. фе бру а ра 1988. 
го ди не и би ло ко је дру ге кон вен ци је о ва зду хо плов ној без бед но сти 
ко ја је оба ве зу ју ћа за обе стра не уго вор ни це.

2. Стра не уго вор ни це, у слу ча је ви ма ка да је то нео п ход но, 
пру жа ју јед на дру гој сву по треб ну по моћ ра ди спре ча ва ња не за ко
ни тих от ми ца ци вил них ва зду хо пло ва и дру гих не за ко ни тих рад
њи, про тив без бед но сти тих ва зду хо пло ва, њи хо вих пут ни ка и по
са да, аеро дро ма и уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу и би ло ко је дру ге 
опа сно сти про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства.
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3. Стра не уго вор ни це у ме ђу соб ним од но си ма по сту па ју у 
скла ду са од ред ба ма о ва зду хо плов ној без бед но сти ко је је утвр ди
ла Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ци вил ног ва зду хо плов ства у Анек
си ма уз Кон вен ци ју о ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству у 
ме ри у ко јој се од ред бе о без бед но сти при ме њу ју на стра не уго вор
ни це и зах те ва ју да ко ри сни ци ва зду хо пло ва у њи хо вом ре ги стру 
или ко ри сни ци ва зду хо пло ва чи је је се ди ште или стал но бо ра ви
ште на те ри то ри ји њи хо ве др жа ве, као и ко ри сни ци аеро дро ма на 
те ри то ри ји њи хо ве др жа ве, по сту па ју у скла ду са од ред ба ма о ва
зду хо плов ној без бед но сти.

4. Сва ка стра на уго вор ни ца се сла же да од ко ри сни ка ва зду
хо пло ва мо же да зах те ва да по шту је од ред бе о ва зду хо плов ној 
без бед но сти, на ве де не у овом чла ну, ко је дру га стра на уго вор ни
ца зах те ва за ула зак на те ри то ри ју, за вре ме до ла ска, бо рав ка или 
од ла ска са те ри то ри је др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це. Сва ка 
стра на уго вор ни ца обез бе ђу је да се на те ри то ри ји ње не др жа ве 
ефи ка сно при ме њу ју ме ре за шти те ва зду хо пло ва и пре гле да пут
ни ка и њи хо вог руч ног пр тља га и оба вља ње од го ва ра ју ћих пре
гле да по са де, пр тља га, ро бе и за ли ха ва зду хо пло ва, пре и за вре ме 
укр ца ва ња или уто ва ра. Сва ка стра на уго вор ни ца раз ма тра сва ки 
зах тев дру ге стра не уго вор ни це за при ме ну по себ них ме ра без бед
но сти због од ре ђе не прет ње.

5. У слу ча ју по ја ве ин ци ден та или прет ње ин ци ден том, не
за ко ни те от ми це ци вил ног ва зду хо пло ва, или дру гих не за ко ни тих 
рад њи упе ре них про тив без бед но сти тих ва зду хо пло ва, њи хо вих 
пут ни ка и по са да, аеро дро ма или уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу, 
стра не уго вор ни це по ма жу јед на дру гој та ко што олак ша ва ју ко му
ни ка ци је и дру ге од го ва ра ју ће ме ре на ме ње не за бр зо и без бед но 
окон ча ње ин ци ден та, или прет ње ин ци ден том.

6. Сва ка стра на уго вор ни ца пред у зи ма ме ре ко је сма тра нео
п ход ним да би обез бе ди ла да ва зду хо плов др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це, ко ји је отет или под врг нут дру гој не за ко ни тој рад њи 
усме ре ној про тив без бед но сти истог, а при зе мљен је на те ри то ри ји 
ње не др жа ве, бу де за др жан, осим уко ли ко је од ла зак са те те ри то
ри је нео п хо дан ра ди за шти те жи во та пут ни ка и по са де.

7. У слу ча ју ка да јед на стра на уго вор ни ца оправ да но сма тра 
да се дру га стра на уго вор ни ца не при др жа ва од ре да ба о ва зду хо
плов ној без бед но сти из овог чла на, над ле жни ор ган за ва зду шни 
са о бра ћај др жа ве те стра не уго вор ни це мо же да зах те ва хит не кон
сул та ци је са над ле жним ор га ном за ва зду шни са о бра ћај др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це. Ако се у ро ку од пет на ест (15) да на на
кон под но ше ња зах те ва не по стиг не за до во ља ва ју ћи до го вор, ства
ра се основ за при ме ну ста ва 1. чла на 4. овог спо ра зу ма. У хит ном 
слу ча ју, јед на стра на уго вор ни ца мо же да пре ду зме при вре ме не 
ме ре пре ис те ка на ве де ног пе ри о да. Сва ка ме ра пред у зе та у скла ду 
са од ред ба ма овог ста ва пре ста је да ва жи ка да пре ста ну да по сто је 
раз ло зи за ње но пред у зи ма ње.

КО МЕР ЦИ ЈАЛ НЕ АК ТИВ НО СТИ

Члан 10.
1. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве јед не стра не уго вор

ни це има ју пра во да отво ре сво ја пред став ни штва на те ри то ри
ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у ци љу про мо ци је ва зду шног 
са о бра ћа ја и про да је пре во зних до ку ме на та, као и про да је дру гих 
спо ред них про из во да и пру жа ња услу га по треб них за оба вља ње 
ва зду шног са о бра ћа ја, у скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и про пи
си ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

2. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке др жа ве стра не уго вор ни
це мо гу да, у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма др жа ве дру ге стра
не уго вор ни це ко ји се од но се на ула зак, бо ра вак и за по шља ва ње, 
до ве ду и др же на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це ру
ко во де ће, ко мер ци јал но, про дај но, тех нич ко, опе ра тив но и дру го 
осо бље и пред став ни ке нео п ход не за по тре бе оба вља ња ва зду шног 
са о бра ћа ја. 

3. Зах те ви у по гле ду пред став ни ка и осо бља из ста ва 2. овог 
чла на мо гу да се оства ре, по из бо ру од ре ђе ног авиопре во зи о ца, 
до во ђе њем соп стве ног осо бља би ло ко је на ци о нал но сти или ко
ри шће њем услу га би ло ког дру гог авиопре во зи о ца, ор га ни за ци
је или пред у зе ћа ко је по слу је на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не 

уго вор ни це и ко је је овла шће но за пру жа ње на ве де них услу га на 
те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це. 

4. Сва ка стра на уго вор ни ца да је од ре ђе ним авиопре во зи о ци
ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це пра во да, не по сред но или пре
ко сво јих аге на та, уче ству ју у про да ји услу га у ва зду шном са о бра
ћа ју и са њи ма по ве за ним про из во ди ма и услу га ма на те ри то ри ји 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, у ло кал ној или би ло ко јој дру гој 
кон вер ти бил ној ва лу ти, у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма те стра
не уго вор ни це, та ко да сва ко ли це мо же да ку пи та кве пре во зне 
услу ге и са њи ма по ве за не про из во де и услу ге. Од ре ђе ни авио
пре во зни ци, у те свр хе, има ју пра во да ко ри сте соп стве на пре во зна 
до ку мен та. 

5. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве јед не стра не уго вор ни
це има ју пра во да ло кал не тро шко ве на те ри то ри ји др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це пла ћа ју у ло кал ној или, ако је то у скла ду са 
про пи си ма о де ви зном по сло ва њу др жа ве дру ге стра не уго вор ни
це, у би ло ко јој дру гој сло бод но кон вер ти бил ној ва лу ти.

6. Сва ка стра на уго вор ни ца да је од ре ђе ним авиопре во зи о ци
ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це пра во да, на зах тев, сло бод но 
пре не су ви шак при хо да над тро шко ви ма ко је је авиопре во зи лац 
оства рио на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це про да јом 
пре во зних до ку ме на та, про да јом оста лих спо ред них про из во да и 
услу га, као и ка ма те од тих при хо да (укљу чу ју ћи и ка ма те на уло ге 
по ло же не у иш че ки ва њу пре но са), у скла ду са про пи си ма о де ви
зном по сло ва њу др жа ве стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји је 
при ход оства рен. 

7. Пре нос се вр ши у би ло ко јој кон вер ти бил ној ва лу ти, у 
скла ду са про пи си ма о де ви зном по сло ва њу др жа ве стра не уго
вор ни це на чи јој је те ри то ри ји при ход оства рен. Та кав пре нос се 
вр ши на осно ву зва нич ног кур са или, уко ли ко не ма зва нич ног 
кур са, на осно ву пре о вла ђу ју ћег кур са на тр жи шту ко ји ва жи за 
те ку ћа пла ћа ња. 

8. Ако јед на стра на уго вор ни ца уве де огра ни че ња на пре нос 
ви шка при хо да ко ји оства ри од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це, дру га стра на уго вор ни ца има пра во да 
уве де иста огра ни че ња авиопре во зи о цу др жа ве пр ве стра не уго
вор ни це.

9. У слу ча ју да по сто ји по себ ни спо ра зум из ме ђу стра на уго
вор ни ца о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња или пре но су сред
ста ва, ва жи ће од ред бе тог спо ра зу ма. 

ОСЛО БА ЂА ЊЕ ОД ПЛА ЋА ЊА ЦА РИ НЕ И ДРУ ГИХ  
ДА ЖБИ НА

Члан 11.
1. Ва зду хо пло ви ко је у ме ђу на род ном ва зду шном са о бра ћа ју 

ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не или дру ге стра не 
уго вор ни це, као и њи хо ва ре дов на опре ма, ре зер вни де ло ви (укљу
чу ју ћи мо то ре), за ли хе го ри ва и ма зи ва, опре ма за одр жа ва ње, ала
ти ко ји се ко ри сте за одр жа ва ње ва зду хо пло ва, по тро шне тех нич ке 
за ли хе, за ли хе ко је су на ва зду хо пло ву (укљу чу ју ћи хра ну, пи ће, 
ду ван и дру ге про из во де ко ји се ну де или про да ју пут ни ци ма за 
вре ме ле та), осло бо ђе ни су свих ца рин ских и дру гих слич них уво
зних да жби на, ди рект них или ин ди рект них так са, тро шко ва пре
гле да и кон тро ле и оста лих пла ћа ња, по до ла ску на те ри то ри ју 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, под усло вом да та опре ма и те 
за ли хе оста ну на ва зду хо пло ви ма док не на пу сте те ри то ри ју др жа
ве те стра не уго вор ни це.

2. Од истих да жби на и так са, из у зев на кна да за учи ње не услу
ге осло ба ђа ју се:

а) за ли хе ва зду хо пло ва уне се не на ва зду хо плов на те ри то ри ји 
др жа ве јед не или дру ге стра не уго вор ни це на ме ње не за ко ри шће
ње на ва зду хо пло ву ко јег авиопре во зи лац др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це ко ри сти у ме ђу на род ном ва зду шном са о бра ћа ју;

б) ре зер вни де ло ви (укљу чу ју ћи мо то ре) и дру ги пред ме ти 
на ве де ни у ста ву 1. овог чла на, уне се ни на те ри то ри ју др жа ве јед
не стра не уго вор ни це ра ди одр жа ва ња или оправ ке ва зду хо пло ва 
ко јег у ме ђу на род ном са о бра ћа ју ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи
лац др жа ве дру ге стра не уго вор ни це;
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в) го ри во и ма зи ва на ме ње ни за снаб де ва ње ва зду хо пло ва ко
јег у ме ђу на род ном ва зду шном са о бра ћа ју ко ри сти од ре ђе ни авио
пре во зи лац др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, чак и ка да ове за ли хе 
тре ба да се ис ко ри сте на де лу пу та из над те ри то ри је др жа ве стра не 
уго вор ни це на ко јој су уне ти на ва зду хо плов.

3. Ре дов на опре ма ва зду хо пло ва, ма те ри ја ли, за ли хе и ре зер
вни де ло ви ва зду хо пло ва за др жа ни на ва зду хо пло ву ко ји ко ри сти 
од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не или дру ге стра не уго вор
ни це мо гу да се ис кр ца ју на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго
вор ни це са мо уз са гла сност ца рин ских ор га на др жа ве те стра не 
уго вор ни це и мо гу да се ста ве под над зор ње них ца рин ских ор
га на. У том слу ча ју, та ква опре ма и пред ме ти из у зе ти су у скла ду 
са ста вом 1. овог чла на, под усло вом да се ста ве под над зор ца
рин ских ор га на ње не др жа ве до вре ме на док не на пу сте те ри то ри
ју др жа ве те стра не уго вор ни це или се на дру ги на чин по тро ше, у 
скла ду са ца рин ским про пи си ма.

4. По треб на до ку мен та од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве 
јед не или дру ге стра не уго вор ни це, укљу чу ју ћи ави он ске кар те, 
ави он ске то вар не ли сто ве, уни фор ме осо бља, ра чу на ре и штам па че 
ка ра та ко је ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац за ре зер ва ци је или 
из да ва ње ка ра та, би ло ко ји штам па ни ма те ри јал ко ји но си озна ку 
од ре ђе ног авиопре во зи о ца и уоби ча је ни про мо тив ни ма те ри јал 
ко ји од ре ђе ни авиопре во зи лац де ли без на кна де из у зе ти су од ца
ри на и дру гих да жби на и так са на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це.

5. Осло бо ђе ња пред ви ђе на овим чла ном од но се се и на си ту
а ци је у ко ји ма од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве јед не или дру ге 
стра не уго вор ни це за кљу чу ју спо ра зу ме са дру гим авиопре во
зи о ци ма о зај му или пре но су на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це ре дов не опре ме и дру гих пред ме та на ве де них у ста ву 
1. овог чла на, под усло вом да и на ве де ни дру ги авиопре во зи лац 
ужи ва иста осло бо ђе ња, ко ја је одо бри ла дру га стра на уго вор ни ца.

НА КНА ДЕ КО РИ СНИ КА

Члан 12.
1. Сва ка стра на уго вор ни ца се тру ди да обез бе ди да на кна де 

ко ри сни ка ко је су ње ни ор га ни над ле жни за на пла ту уве ли од ре
ђе ним авиопре во зи о ци ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це за ко
ри шће ње аеро дро ма и уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу бу ду од го ва
ра ју ће и оправ да не. Ове на кна де се мо ра ју за сни ва ти на „здра вим 
еко ном ским осно ва ма” и не сме ју би ти ве ће од оних ко је се на
пла ћу ју дру гим авиопре во зи о ци ма ко ји оба вља ју исту вр сту ва
зду шног са о бра ћа ја.

2. Ни јед на стра на уго вор ни ца не да је пред ност, у ве зи са на
кна да ма ко ри сни ка, свом или би ло ком дру гом авиопре во зи о цу 
ко ји оба вља сли чан ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај и не уво ди 
или одо бра ва да се уве ду од ре ђе ном авиопре во зи о цу др жа ве дру
ге стра не уго вор ни це на кна де ко ри сни ка ви ше од оних ко је на пла
ћу је соп стве ном од ре ђе ном авиопре во зи о цу ко ји оба вља сли чан 
ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај, ко ри сте ћи сли чан тип ва зду хо
пло ва и по ве за не уре ђа је и услу ге.

3. Сва ка стра на уго вор ни ца под сти че кон сул та ци је из ме ђу ор
га на над ле жних за на пла ту на кна да на те ри то ри ји ње не др жа ве и 
од ре ђе них авиопре во зи о ца ко ји ко ри сте уре ђа је и услу ге и та ко ђе 
под сти че над ле жне ор га не или те ла за на пла ту на кна да и од ре ђе
не авиопре во зи о це да раз ме њу ју по треб не ин фор ма ци је ко је би 
омо гу ћи ле та чан увид у оправ да ност из но са на кна де, у скла ду са 
прин ци пи ма из не тим у ста ву 1. овог чла на. Кад год је то мо гу ће, 
ко ри сни ци се, у ра зум ном ро ку, оба ве шта ва ју о пред ло зи ма из ме на 
на кна да, као и зна чај ним до дат ним ин фор ма ци ја ма и по да ци ма ка
ко би им се омо гу ћи ло да из ра зе сво је ста во ве пре из ме на на кна да.

ОДО БРА ВА ЊЕ РЕ ДА ЛЕ ТЕ ЊА

Члан 13.
1. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве сва ке стра не уго вор ни

це под но си ред ле те ња на са гла сност над ле жном ор га ну за ва зду
шни са о бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, нај ка сни је три
де сет (30) да на пре да ту ма от по чи ња ња уго во ре ног са о бра ћа ја на 

утвр ђе ним ли ни ја ма. На ве де ни ред ле те ња мо ра да са др жи по дат ке 
о вр сти са о бра ћа ја, ва зду хо пло ви ма, фре квен ци ји и пе ри о ду ва же
ња. Исти по сту пак се при ме њу је и при ли ком сва ке на кнад не из ме
не истог.

2. Уко ли ко од ре ђе ни авиопре во зи лац на ме ра ва да оба вља ad hoc 
ле то ве као до дат не у од но су на оне пред ви ђе не ре дом ле те ња, мо ра 
прет ход но да при ба ви до зво лу над ле жног ор га на за ва зду шни са о бра
ћај дру ге стра не уго вор ни це, ко ја та кав зах тев бла го на кло но раз ма тра.

ТА РИ ФЕ

Члан 14.
1. Стра не уго вор ни це до зво ља ва ју сва ком од ре ђе ном авио

пре во зи о цу да од ре ди та ри фе у скла ду са ко мер ци јал ним раз ма
тра њи ма тр жи шта. Стра не уго вор ни це не тра же од авиопре во
зи о ца да се ме ђу соб но кон сул ту ју о та ри фа ма ко је од ре ђу ју или 
на ме ра ва ју да од ре де.

2. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же да зах те ва прет ход но до ста
вља ње или под но ше ње на увид та ри фа ко је авиопре во зи о ци др жа ве 
обе стра не уго вор ни це на пла ћу ју у ме ђу на род ном са о бра ћа ју ко ји се 
ре гу ли ше овим спо ра зу мом. Рок за под но ше ње та ри фа од стра не или 
у име од ре ђе них авиопре во зи ла ца не мо же би ти ду жи од три де сет 
(30) да на пре пред ло же ног да ту ма сту па ња на сна гу. У по је ди нач ним 
слу ча је ви ма, мо же се до зво ли ти кра ћи рок за под но ше ње та ри фа. 
Ако стра на уго вор ни ца до зво ли авиопре во зи о цу да та ри фе под не се 
у кра ћем ро ку, оне сту па ју на сна гу оног да на ко ји је пред ло жен за 
от по чи ња ње са о бра ћа ја са те ри то ри је др жа ве те стра не уго вор ни це.

3. Без огра ни ча ва ња за ко на о оп штем над ме та њу и пра ви ма 
по тро ша ча у др жа ви сва ке стра не уго вор ни це, ин тер вен ци је стра
на уго вор ни ца се огра ни ча ва ју на:

а) спре ча ва ње та ри фа чи ја при ме на пред ста вља не кон ку рент но 
по на ша ње и ко ја до во ди до, ве ро ват но ће до ве сти до, или је на ме
ње на за сла бље ње или од стра њи ва ње кон ку рен ци је са не ке ли ни је;

б) за шти ту по тро ша ча од та ри фа ко је су нео прав да но ви со ке 
или нео прав да но ре стрик тив не, би ло због зло у по тре бе во де ћег по
ло жа ја, и

в) за шти ту од ре ђе них авиопре во зи о ца од та ри фа ко је су ве
штач ки ни ске због ди рект не или ин ди рект не суб вен ци је или по др
шке стра не уго вор ни це.

4. Ни јед на стра на уго вор ни ца не пред у зи ма јед но стра не ме ре 
ра ди спре ча ва ња уво ђе ња или про ду же ња та ри фа ко ју су, за оба
вља ње ме ђу на род ног са о бра ћа ја пре ма овом спо ра зу му, пред ло
жи ли за на пла ту, или на пла ћу ју од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа
ве јед не или дру ге стра не уго вор ни це. Ако јед на или дру га стра на 
уго вор ни ца сма тра да би ло ко ја та ква та ри фа ни је у скла ду са ста
во ви ма из не тим у овом чла ну, она зах те ва кон сул та ци је и оба ве
шта ва дру гу стра ну уго вор ни цу о раз ло зи ма свог не за до вољ ства 
че тр на ест (14) да на на кон што јој се та ри фа до ста ви на увид. Ове 
кон сул та ци је се одр жа ва ју нај ка сни је три де сет (30) да на по при је
му зах те ва. Ако стра не уго вор ни це по стиг ну до го вор по во дом та
ри фе за ко ју је до ста вље но оба ве ште ње о не сла га њу, сва ка стра на 
уго вор ни ца се тру ди да спро ве де тај до го вор. Без та квог за јед нич
ког до го во ра, та ри фа не сту па на сна гу или оста је на сна зи.

ДО СТА ВЉА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА

Члан 15.
Над ле жни ор ган за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не стра не 

уго вор ни це до ста вља над ле жном ор га ну за ва зду шни са о бра ћај 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, на зах тев, пе ри о дич не и дру ге 
ста ти стич ке по дат ке ко ји се од но се на уго во ре ни са о бра ћај оба
вљен у до го во ре ном пе ри о ду.

КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ

Члан 16.
1. Сва ка стра на уго вор ни ца, или над ле жни ор ган за ва зду шни 

са о бра ћај ње не др жа ве, мо же да зах те ва кон сул та ци је са дру гом 
стра ном уго вор ни цом, или над ле жним ор га ном за ва зду шни са о
бра ћај ње не др жа ве.



Страна 6 – Број 9 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 29. април 2015.

2. Осим ако ни је дру га чи је од ре ђе но у овом спо ра зу му, кон
сул та ци је ко је зах те ва јед на од стра на уго вор ни ца или над ле жни 
ор ган за ва зду шни са о бра ћај ње не др жа ве, за по чи њу у ро ку од ше
зде сет (60) да на од да на под но ше ња зах те ва за кон сул та ци је, осим 
ако се стра не уго вор ни це друк чи је не до го во ре.

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ

Члан 17.
1. Ако јед на или дру га стра на уго вор ни ца про це ни да би тре

ба ло из ме ни ти и до пу ни ти би ло ко ју од ред бу овог спо ра зу ма, она 
мо же да, у скла ду са чла ном 16. овог спо ра зу ма, зах те ва кон сул та
ци је са дру гом стра ном уго вор ни цом у ве зи с пред ло же ним из ме
на ма и до пу на ма. Те кон сул та ци је за по чи њу у ро ку од ше зде сет 
(60) да на од да на при је ма зах те ва, осим ако се над ле жни ор га ни за 
ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца не до го во ре о про
ду жет ку тог ро ка. Сва ка та ко до го во ре на из ме на и до пу на сту па на 
сна гу ка да стра не уго вор ни це оба ве сте јед на дру гу, раз ме ном ди
пло мат ских но та, да су их по твр ди ле у скла ду са за ко ни ма и про
пи си ма др жа ва стра на уго вор ни ца.

2. Све из ме не и до пу не Анек са уз овај спо ра зум до го ва ра ју се 
не по сред но из ме ђу над ле жних ор га на за ва зду шни са о бра ћај др
жа ва стра на уго вор ни ца.

3. Овај спо ра зум, у за ви сно сти од по треб них из ме на, сма тра 
се из ме ње ним од ред ба ма би ло ко је ме ђу на род не кон вен ци је или 
мул ти ла те рал ног спо ра зу ма ко ји по ста не оба ве зу ју ћи за обе стра не 
уго вор ни це.

РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА

Члан 18.
1. Ако из ме ђу стра на уго вор ни ца до ђе до спо ра у по гле ду ту

ма че ња или при ме не овог спо ра зу ма и ње го вог Анек са, стра не уго
вор ни це на сто је, пре све га, да га ре ше пре го во ри ма.

2. Ако стра не уго вор ни це не по стиг ну спо ра зум пре го во ри
ма, спор се пре да је, на зах тев јед не или дру ге стра не уго вор ни це, 
ар би тра жном су ду са ста вље ном од три ар би тра, од ко јих по јед ног 
име ну је сва ка стра на уго вор ни ца, а име но ва ни ар би три од ре ђу ју 
тре ћег ар би тра. Сва ка стра на уго вор ни ца име ну је јед ног ар би тра 
у ро ку од ше зде сет (60) да на од да на ка да јед на или дру га стра
на уго вор ни ца при ми од дру ге оба ве ште ње ди пло мат ским пу тем 
ко јим се зах те ва ар би тра жа спо ра од стра не та квог су да, а тре ћи 
ар би тар се од ре ђу је у ро ку од на ред них ше зде сет (60) да на. Ако ни 
јед на стра на уго вор ни ца не име ну је свог ар би тра у од ре ђе ном ро
ку, јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же да зах те ва од пред сед
ни ка Са ве та Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства 
да, у ро ку од три де сет (30) да на, од ре ди ар би тра или ар би тре, за ви
сно од слу ча ја. Ако је пред сед ник Са ве та Ме ђу на род не ор га ни за
ци је ци вил ног ва зду хо плов ства др жа вља нин јед не или дру ге стра
не уго вор ни це, од пот пред сед ни ка тог са ве та, ко ји је др жа вља нин 
не ке тре ће зе мље, мо же се зах те ва ти да од ре ди на ве де не ар би тре.
Тре ћи ар би тар би ће др жа вља нин тре ће др жа ве и вр ши ће функ ци ју 
пред сед ни ка Ар би тра жног су да.

3. Ар би тра жни суд сам од ре ђу је сво ју про це ду ру.
4. Сва ка стра на уго вор ни ца сно си тро шко ве ар би тра ко га је 

име но ва ла.
5. Тро шко ве Ар би тра жног су да де ле под јед на ко стра не уго

вор ни це.
6. Стра не уго вор ни це се оба ве зу ју да по шту ју сва ку од лу ку 

Ар би тра жног су да.

ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА СПО РА ЗУ МА

Члан 19.
Јед на или дру га стра на уго вор ни ца мо же, у сва ко до ба, пи

сме но да оба ве сти дру гу стра ну уго вор ни цу о сво јој на ме ри да от
ка же овај спо ра зум. Та кво оба ве ште ње исто вре ме но се до ста вља 
и Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји за ци вил но ва зду хо плов ство. У том 
слу ча ју, спо ра зум пре ста је да ва жи два на ест (12) ме се ци од да ту ма 

ка да дру га стра на уго вор ни ца при ми то оба ве ште ње, осим ако се 
оба ве ште ње о пре стан ку ва жно сти не по ву че спо ра зум но пре ис те
ка тог ро ка. Ако дру га стра на уго вор ни ца не по твр ди при јем, сма
тра се да је оба ве ште ње при мље но че тр на е стог (14.) да на по при
је му оба ве ште ња од стра не Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ци вил но 
ва зду хо плов ство.

РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈА

Члан 20.
Овај спо ра зум и све из ме не и до пу не овог спо ра зу ма ре ги стру

ју се код Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ци вил но ва зду хо плов ство.

СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

Члан 21.
Овај спо ра зум сту па на сна гу да ту мом при је ма по след ње но те 

ко јом се стра не уго вор ни це оба ве шта ва ју да су ис пу ње ни усло ви 
ко ји су пред ви ђе ни за ко но дав ством стра на уго вор ни ца за сту па ње 
Спо ра зу ма на сна гу.

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

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 14. мар та 2014. го ди не у два ори
ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи ку, 
при че му су сва три тек ста под јед на ко аутен тич на. У слу ча ју раз
ли ка у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА 
ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СР БИ ЈЕ

ЗА 
ВЛА ДУ УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ 
АРАП СКИХ ЕМИ РА ТА

Иван Мр кић, с.р. Аб ду лах бин За јед Ал На хјан, с.р.

АНЕКС

План ли ни ја
1. Авиопре во зи о ци ко је је од ре ди ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је 

има ју пра во да оба вља ју ре до ван ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај 
у оба прав ца на ли ни ја ма утвр ђе ним у да љем тек сту: 

Ме ста по ле та ња Ме ста ме ђу сле та ња Ме ста сле та ња Ме ста да ље
Би ло ко ја ме ста у 
Ре пу бли ци Ср би ји

Би ло ко ја ме ста Би ло ко ја ме ста 
у Ује ди ње ним 
Арап ским Еми ра ти ма

Би ло ко ја ме ста

2. Авиопре во зи о ци ко је је од ре ди ла Вла да Ује ди ње них 
Арап ских Еми ра та има ју пра во да оба вља ју ре до ван ме ђу на род ни 
ва зду шни са о бра ћај у оба прав ца на ли ни ја ма утвр ђе ним у да љем 
тек сту:

Ме ста по ле та ња Ме ста ме ђу сле та ња Ме ста сле та ња Ме ста да ље
Би ло ко ја ме ста 
у Ује ди ње ним 
Арап ским 
Еми ра ти ма

Би ло ко ја ме ста Би ло ко ја ме ста у Ре
пу бли ци Ср би ји

Би ло ко ја ме ста

На по ме не
3. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци мо гу, на свим или по је ди ним 

ле то ви ма, пре ма свом из бо ру, да:
a) ком би ну ју раз ли чи те бро је ве ле та то ком јед ног оба вља ња 

са о бра ћа ја;
б) оп слу жу ју ме ста пре, ме ста из ме ђу и ме ста да ље и ме ста 

на ли ни ја ма на те ри то ри ја ма др жа ва стра на уго вор ни ца, у свим 
ком би на ци ја ма, и по би ло ка квом ре до сле ду;

в) из о ста ве сле та ње у би ло ко је ме сто ме ђу сле та ња или ме сто 
да ље; 

г) пре ба це са о бра ћај са би ло ког од сво јих ва зду хо пло ва на 
свој дру ги ва зду хо плов у би ло ком ме сту на ли ни ја ма, и 

д) да ко ри сте соп стве не или из најм ље не ва зду хо пло ве (са или 
без по са де).
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4. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке др жа ве стра не уго вор ни
це мо гу да оп слу жу ју сва ко ме сто или ме ста ме ђу сле та ња и ме сто 
или ме ста да ље са ко ри шће њем пу них пра ва пе те сло бо де, без ика
квих огра ни че ња и у би ло ком ти пу са о бра ћа ја (пут нич ком, роб
ном, одво је но или у ком би на ци ји).

5. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца има
ју пра во дa, при ли ком оба вља ња или одр жа ва ња уго во ре ног са о
бра ћа ја на од ре ђе ним ли ни ја ма, скла па ју мар ке тин шке до го во ре о 
са рад њи, као што је до го вор о „по де ли ко да”, са:

а) авиопре во зи о цем или авиопре во зи о ци ма др жа ва стра на 
уго вор ни ца, и

б) авиопре во зи о цем или авиопре во зи о ци ма тре ће др жа ве, 
под усло вом да та др жа ва одо бра ва или до зво ља ва од го ва ра ју ће 
аран жма не из ме ђу авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор
ни це и оста лих авиопре во зи о ца у са о бра ћа ју за, од и пре ко те те
ри то ри је.

Над ле жни ор га ни за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго
вор ни ца при хва та ју ове до го во ре, под усло вом да сви авиопре во
зи о ци ко ји уче ству ју у та квом до го во ру:

а) по се ду ју по треб не до зво ле и са о бра ћај на пра ва;
б) ис пу ња ва ју усло ве ко ји се обич но зах те ва ју та квим до го

во ри ма; и
в) у ве зи са про да јом пре во зних до ку ме на та, да ја сно на зна че 

куп цу на ме сту про да је ко ји од авиопре во зи о ца оба вља са о бра ћај 
на од ре ђе ном де лу ли ни је и са ко јим авиопре во зи о цем или авио
пре во зи о ци ма ку пац сту па у уго вор ни од нос.

Од ре ђе ни авиопре во зи о ци сва ке др жа ве стра не уго вор ни це 
мо гу та ко ђе да по ну де услу ге у окви ру „по де ле ко да“ из ме ђу би
ло ког ме ста на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, под 
усло вом да тај са о бра ћај оба вља авиопре во зи лац или авиопре во
зи о ци др жа ве дру ге стра не уго вор ни це. 

6. Без об зи ра на би ло ко ју дру гу од ред бу овог спо ра зу ма, од
ре ђе ни авиопре во зи о ци и по сред ни пру жа о ци услу га пре во за ро
бе ва зду шним пу тем обе др жа ве стра не уго вор ни це има ју пра во да, 
без огра ни че ња, упо сле би ло ко ји об лик коп не ног пре во за за ро бу 
ко ја се пре во зи ва зду шним пу тем за и из ме ста на те ри то ри ја ма 
др жа ва стра на уго вор ни ца или у тре ћим зе мља ма, укљу чу ју ћи пре
воз за и са свих аеро дро ма са ца рин ским објек ти ма и укљу чу ју ћи, 
по по тре би, пра во по ве за ног пре во за ро бе ко ја се пре во зи ва зду
шним пу тем пре ма при ме њи вим за ко ни ма и про пи си ма. Та ква ро
ба ко ја се пре во зи ва зду шним пу тем, би ло да се пре во зи коп не ним 
или ва зду шним пу тем, има при ступ аеро дром ским ца рин ским и 
про це сним објек ти ма. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци мо гу да ода бе ру 
да са ми оба ве коп не ни пре воз или да исти обез бе де кроз аран жма
не са дру гим коп не ним пре во зи о ци ма, укљу чу ју ћи коп не ни пре воз 
ко ји оба вља ју дру ги авиопре во зи о ци и по сред ни пру жа о ци услу га 
пре во за ро бе ко ја се пре во зи ва зду шним пу тем. Та кве ин тер мо дал
не услу ге у по гле ду ро бе мо гу да се ну де по је дин стве ној це ни за 
ком би но ва ни ва зду шни и коп не ни пре воз, под усло вом да шпе ди
те ри има ју тач не ин фор ма ци је у по гле ду та квог пре во за.

7. У ве зи са ме ђу на род ним ва зду шним са о бра ћа јем, од ре ђе
ни авиопре во зи о ци сва ке др жа ве стра не уго вор ни це има ју пра во 
да ну де пут нич ке услу ге са мо стал но кроз за јед нич ке аран жма не са 
пру жа о ци ма услу га у коп не ном са о бра ћа ју ко ји има ју од го ва ра ју
ће овла шће ње да пру жа ју та кве услу ге у коп не ном са о бра ћа ју за 
и из би ло ког ме ста на те ри то ри ји ма др жа ва стра на уго вор ни ца и 
да ље. Пру жа о ци услу га пре во за у коп не ном са о бра ћа ју ни су пред
мет за ко на и про пи са ко ји ма се ре гу ли ше ва зду шни са о бра ћај ис
кљу чи во по осно ву чи ње ни це да та кав коп не ни пре воз са мо стал но 
ну ди авиопре во зи лац. Та кве ин тер мо дал не услу ге мо гу да се ну де 
по је дин стве ној це ни за ком би но ва ни ва зду шни и коп не ни пре воз, 
под усло вом да пут ни ци има ју тач не ин фор ма ци је у по гле ду та квог 
пре во за. Пру жа о ци услу га у коп не ном са о бра ћа ју има ју дис кре ци
о но пра во да од лу че да ли ће ући у на ве де не за јед нич ке аран жма
не. При ли ком до но ше ња од лу ке о би ло ком по себ ном аран жма ну, 
пру жа о ци услу га у коп не ном са о бра ћа ју мо гу раз мо три ти, по ред 
оста лог, ин те рес по тро ша ча, за тим тех нич ка и еко ном ска огра ни
че ња као и огра ни че ња у по гле ду про сто ра од но сно ка па ци те та. 

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

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

49
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  
о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 

и Вла де На род не Ре пу бли ке Ки не

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ва зду шном 
са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де На род не Ре пу
бли ке Ки не, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
на Петој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 28. ап
рила 2015. године.

ПР број 57
У Бе о гра ду, 29. 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 о ва зду шном са о бра ћа ју  
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де На род не  

Ре пу бли ке Ки не

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де 

Ре пу бли ке Ср би је и Вла де На род не Ре пу бли ке Ки не, са чи њен 17. 
де цем бра 2014. го ди не, у Бе о гра ду, у ори ги на лу на срп ском, ки не
ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Ре

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

СПО РА ЗУМ 
О ВА ЗДУ ШНОМ СА О БРА ЋА ЈУ ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ НА РОД НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ КИ НЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да На род не Ре пу бли ке Ки не (у 
да љем тек сту: стра не уго вор ни це); 

Бу ду ћи да су чла ни це Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил ном 
ва зду хо плов ству ко ја је отво ре на за пот пи си ва ње у Чи ка гу, 7. де
цем бра 1944. го ди не;

У же љи да за кљу че спо ра зум у ци љу ус по ста вља ња и раз ви ја
ња ва зду шног са о бра ћа ја из ме ђу те ри то ри ја сво јих др жа ва и да ље; 

До го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Де фи ни ци је

1. За по тре бе овог спо ра зу ма, уко ли ко ни је друк чи је утвр ђе но:
а) „ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај” озна ча ва, за Ре

пу бли ку Ср би ју – Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли
ке Ср би је, а за На род ну Ре пу бли ку Ки ну – Упра ву ци вил ног ва
зду хо плов ства Ки не, и сва ко дру го ли це или те ло овла шће но да 
оба вља функ ци је ко је са да оба вља ју на ве де ни ор га ни;
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б) „Кон вен ци ја” озна ча ва Кон вен ци ју о ме ђу на род ном ци вил
ном ва зду хо плов ству, отво ре ну за пот пи си ва ње у Чи ка гу, сед мог 
да на де цем бра 1944. го ди не, као и сва ки Анекс или свакa његовa 
изменa, усвојенa пре ма чла ну 90. те Кон вен ци је, ако су те из ме не 
на сна зи за стра не уго вор ни це, и свакa изменa Кон вен ци је пре ма 
чла ну 94. исте, ако су обе стра не уго вор ни це по твр ди ле те из ме не;

в) „Спо ра зум” озна ча ва овај спо ра зум, Анекс при ло жен уз 
Спо ра зум и сва ку из ме ну и до пу ну Спо ра зу ма или Анек са у скла ду 
са од ред ба ма чла на 16. овог спо ра зу ма;

г) „од ре ђе ни авиопре во зи лац” озна ча ва авиопре во зи о ца ко
ји је од ре ђен и овла шћен пре ма од ред ба ма чла на 3. овог спо ра зу ма;

д) „уго во ре ни са о бра ћај” озна ча ва ре дов ни ме ђу на род ни ва
зду шни са о бра ћај на ли ни ја ма утвр ђе ним у Анек су уз Спо ра зум 
ра ди пре во за пут ни ка, пр тља га, ро бе и по ште, одвoјено или у ком
би на ци ји;

ђ) „ка па ци тет” озна ча ва, у од но су на ва зду хо плов, пла ће ни 
те рет тог ва зду хо пло ва ко ји се пре во зи на јед ној ли ни ји или де лу 
ли ни је, а „ка па ци тет“ у од но су на кон кре тан са о бра ћај, озна ча ва 
ка па ци тет ва зду хо пло ва ко ји се ко ри сти у том са о бра ћа ју, по мно
жен фре квен ци јом оба вља ња са о бра ћа ја тог ва зду хо пло ва у од ре
ђе ном пе ри о ду , на јед ној ли ни ји или де лу ли ни је; 

е) „те ри то ри ја” има зна че ње од ре ђе но чла ном 2. Кон вен ци је;
ж) „ва зду шни са о бра ћај”, „ме ђу на род ни ва зду шни са о бра

ћај”, „авиопре во зи лац” и „сле та ње у не ко мер ци јал не свр хе” има ју 
зна че ња ко ја су од ре ђе на чла ном 96. Кон вен ци је;

з) „та ри фа” озна ча ва це ну ко ја се пла ћа за пре воз пут ни ка, 
пр тља га и ро бе и усло ве пре ма ко ји ма се те це не при ме њу ју, укљу
чу ју ћи и це не и усло ве за аген циј ске и дру ге по моћ не услу ге ко је 
оба вља авиопре во зи лац у ве зи са ва зду шним са о бра ћа јем, из у зи
ма ју ћи на кна ду и усло ве за пре воз по ште;

и) „на кна де ко ри сни ка”озна ча ва ју на кна де ко је се, у скла ду 
са од ред ба ма чла на 11. овог спо ра зу ма, на пла ћу ју од авиопре во
зи ла ца за ко ри шће ње аеро дро ма, ње го вих по стро је ња, тех нич ких и 
дру гих сред ста ва и услу га, као и на кна де за ко ри шће ње уре ђа ја за 
ва зду шну пло вид бу, сред ста ва ве за и услу га; 

ј) „ва зду хо плов” озна ча ва ци вил ни ва зду хо плов; 
к) „рас по ред ли ни ја” озна ча ва Рас по ред ли ни ја у Анек су уз 

овај спо ра зум или пре ма из ме на ма и до пу на ма у скла ду са чла ном 
16. овог спо ра зу ма; 

л) „утвр ђе на ли ни ја” озна ча ва ли ни ју утвр ђе ну у Рас по ре ду 
ли ни ја. 

Члан 2.

Да ва ње пра ва

1. Сва ка стра на уго вор ни ца да је дру гој стра ни уго вор ни ци 
пра ва од ре ђе на у овом спо ра зу му за оба вља ње уго во ре ног са о бра
ћа ја од ре ђе них авиопре во зи ла ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це: 

а) да ле ти, без сле та ња, пре ко те ри то ри је др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це на ва зду шним пу те ви ма ко је утвр де ор га ни над ле жни 
за ва зду шни са о бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це;

б) да сле ће на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це у 
не ко мер ци јал не свр хе, под усло вом да ор га ни над ле жни за ци вил но 
ва зду хо плов ство др жа ве дру ге стра не уго вор ни це да ју одо бре ње;

в) да сле ће на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це на 
ме сти ма од ре ђе ним у Анек су уз Спо ра зум, у ци љу укр ца ва ња и ис
кр ца ва ња пут ни ка, ро бе и по ште, одво је но или у ком би на ци ји, у 
ме ђу на род ном са о бра ћа ју, ко ји за по чи ње или се за вр ша ва на те ри
то ри ји др жа ве пр ве стра не уго вор ни це.

2. Од ред бе ста ва 1. не да ју од ре ђе ном авиопре во зи о цу др жа
ве јед не стра не уго вор ни це пра во да укр ца ва, на те ри то ри ји др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це, пут ни ке, пр тљаг ро бу и по шту, ко ји 
се пре во зе уз на док на ду за не ко дру го ме сто на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це.

3. Уко ли ко од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра
не уго вор ни це ни је у мо гућ но сти да оба вља, због вој них су ко ба, 
по ли тич ких не ми ра или дру гих не у о би ча је них окол но сти, уго
во ре ни са о бра ћај пред ви ђе ним ру та ма, дру га стра на уго вор ни ца 

пред у зи ма све што је у ње ној мо ћи да омо гу ћи оба вља ње на ве де
ног са о бра ћа ја од го ва ра ју ћим при вре ме ним ру та ма, у скла ду са 
до го во ром стра на уго вор ни ца. 

Члан 3.

Од ре ђи ва ње авио-пре во зи ла ца и из да ва ње до зво ла

1. Стра не уго вор ни це оба ве шта ва ју јед на дру гу, пи са ним пу
тем, о од ре ђи ва њу јед ног или ви ше авиопре во зи ла ца за оба вља ње 
уго во ре ног са о бра ћа ја на утвр ђе ним ли ни ја ма, као и по вла че њу и 
из ме ни исте. 

2. По при је му оба ве ште ња о од ре ђе њу, ор га ни над ле жни за 
ва зду шни са о бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, на осно
ву од ре да ба ст. 3. и 4. овог чла на, без од ла га ња из да ју од ре ђе ном 
авиопре во зи о цу до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја.

3. Ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не 
стра не уго вор ни це мо гу да зах те ва ју од од ре ђе ног авиопре во зи
о ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це да до ка же да ис пу ња ва усло
ве про пи са не за ко ни ма и про пи си ма ко је ти ор га ни при ме њу ју на 
оба вља ње ме ђу на род ног ва зду шног са о бра ћа ја, у скла ду са од ред
ба ма Кон вен ци је.

4. Ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не 
стра не уго вор ни це има ју пра во да од би ју да из да ју до зво лу за оба
вља ње ва зду шног са о бра ћа ја, на ве де ну у ста ву 2. овог чла на, или 
да од ре ђе ном авиопре во зи о цу про пи шу усло ве за ко ри шће ње пра
ва утвр ђе них у чла ну 2. овог спо ра зу ма, у слу ча ју да ни су уве ре ни 
да др жа ве стра не уго вор ни це ко ја од ре ђу је авиопре во зи о ца или 
ње ни др жа вља ни има ју вла сни штво знат ни јег оби ма и ствар ну 
кон тро лу над тим пре во зи о цем.

5. Авиопре во зи лац, од ре ђен или овла шћен у скла ду са од
ред ба ма овог чла на, мо же да от поч не оба вља ње уго во ре ног са о
бра ћа ја, под усло вом да се при др жа ва од ред би овог спо ра зу ма.

Члан 4.

По вла че ње и об у ста вља ње до зво ле за оба вља ње са о бра ћа ја

1. Ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не 
стра не уго вор ни це има ју пра во да по ву ку до зво лу за оба вља ње са
о бра ћа ја или да об у ста ве ко ри шће ње пра ва утвр ђе них у чла ну 2. 
овог спо ра зу ма или да од ре ђе ном авиопревозиoцу др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це уве ду усло ве по треб не за ко ри шће ње тих пра ва 
у сле де ћим слу ча је ви ма:

а) ако авиопре во зи лац не мо же да до ка же да ис пу ња ва усло
ве про пи са не за ко ни ма и про пи си ма ко је ор га ни над ле жни за ва
зду шни са о бра ћај при ме њу ју на оба вља ње ме ђу на род ног ва зду
шног са о бра ћа ја, у скла ду са Кон вен ци јом; 

б) ако ни су уве ре ни да др жа ва стра не уго вор ни це ко ја од ре ђу
је авиопре во зи о ца или ње ни др жа вља ни има ју вла сни штво знат
ни јег оби ма и ствар ну кон тро лу над тим пре во зи о цем;

в) ако се тај авиопре во зи лац не при др жа ва за ко на и про пи са 
стра не уго вор ни це ко ја да је та пра ва; 

г) ако авиопре во зи лац на не ки дру ги на чин не оба вља уго
во ре ни са о бра ћај у скла ду са усло ви ма про пи са ним овим спо ра
зу мом.

2. Ако не по сред но по вла че ње, об у ста вља ње или уво ђе ње 
усло ва на ве де них у ста ву 1. овог чла на ни је нео п ход но ра ди спре
ча ва ња да љег кр ше ња за ко на и про пи са, то пра во се ко ри сти тек 
по сле кон сул та ци ја са дру гом стра ном уго вор ни цом, у скла ду са 
чла ном 15. овог спо ра зу ма.

Члан 5.

При ме на за ко на и про пи са

1. За ко ни и про пи си др жа ве јед не стра не уго вор ни це, ко ји ма 
се уре ђу је ула зак, бо ра вак или од ла зак са те ри то ри је ње не др жа ве 
ва зду хо пло ва ко ји оба вља ју ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај или 
ва зду шни са о бра ћај, при ме њу ју се и на ва зду хо пло ве од ре ђе ног 
авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.



29. април 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 9 – Страна 9 

2. За ко ни и про пи си др жа ве јед не стра не уго вор ни це, ко ји
ма се уре ђу је ула зак, бо ра вак и из ла зак са те ри то ри је те др жа ве 
пут ни ка, по са де, пр тља га, ро бе или по ште, као што су про пи си ко
ји се од но се на ула зак, из ла зак, исе ље ње и усе ље ње, ца ри ну, па
со ше, про пи си о де ви зном по сло ва њу или про пи си о ка ран ти ну, 
при ме њу ју се на пут ни ке, по са ду, пр тљаг, ро бу или по шту ко ји се 
пре во зе ва зду хо пло ви ма од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це док ула зе, бо ра ве или од ла зе на на ве де ној те ри
то ри ји.

3. Пут ни ци, пр тљаг и ро ба у ди рект ном тран зи ту пре ко те ри
то ри је др жа ве јед не стра не уго вор ни це ко ји не на пу шта ју про стор 
на аеро дро му на ме њен за ту свр ху, под ле жу са мо упро шће ној кон
тро ли, oсим у си ту а ци ји ко ја укљу чу је при ме ну ме ра обез бе ђи ва
ња и ме ра про тив на си ља, ва зду хо плов ног пи рат ства и кри јум ча ре
ња кон тро ли са них дро га. 

Члан 6.

При зна ва ње по твр да и до зво ла

1. По твр де о пло вид бе но сти, по твр де о оспо со бље но сти и до
зво ле ко је је из да ла или при зна ла јед на стра на уго вор ни ца, а чи
ја ва жност ни је ис те кла, при зна је и дру га стра на уго вор ни ца, под 
усло вом да су зах те ви пре ма ко ји ма су те по твр де или до зво ле из
да ти или при зна ти јед на ки или ве ћи од ми ни мал них стан дар да, ко
ји су утвр ђе ни или мо гу да се утвр де у скла ду с Кон вен ци јом.

2. Сва ка стра на уго вор ни ца за др жа ва пра во да од би је да при
зна, за ле то ве из над те ри то ри је сво је др жа ве, по твр де о оспо со
бље но сти и до зво ле, ко је су др жа вља ни ма ње не др жа ве из да ли или 
при зна ли ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це, или не ке дру ге др жа ве.

Члан 7.

Обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству

1. У скла ду са пра ви ма и оба ве за ма пре ма ме ђу на род ном 
пра ву, стра не уго вор ни це по но во по твр ђу ју да оба ве за да обез бе
ђу ју ци вил но ва зду хо плов ство од не за ко ни тих рад њи пред ста вља 
са став ни део овог спо ра зу ма. Без огра ни ча ва ња њи хо вих пра ва и 
оба ве за пре ма ме ђу на род ном пра ву, стра не уго вор ни це по себ но 
по сту па ју у скла ду са од ред ба ма Кон вен ци је о кри вич ним де ли ма 
и не ким дру гим ак ти ма из вр ше ним у ва зду хо пло ви ма, пот пи са не у 
То ки ју 14. сеп тем бра 1963. го ди не, Кон вен ци је о су зби ја њу не за ко
ни тих от ми ца ва зду хо пло ва, пот пи са не у Ха гу 16. де цем бра 1970. 
го ди не и Кон вен ци је о су зби ја њу не за ко ни тих ака та упе ре них про
тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства, пот пи са не у Мон тре
а лу 23. сеп тем бра 1971. го ди не и Про то ко ла о су зби ја њу не за ко
ни тих ака та упе ре них про тив без бед но сти аеро дро ма ко ји слу же 
ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству, пот пи са ног у Мон тре
а лу 24. фе бру а ра 1988. го ди не или би ло ко јег дру гог ме ђу на род ног 
спо ра зу ма о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству ко ји је оба ве зу ју ћи 
за др жа ве обе стра не уго вор ни це. 

2. Стра не уго вор ни це, на зах тев, пру жа ју јед на дру гој сву по
треб ну по моћ ра ди спре ча ва ња не за ко ни тих от ми ца ци вил них ва
зду хо пло ва и дру гих не за ко ни тих рад њи упе ре них про тив без бед
но сти тих ва зду хо пло ва, пут ни ка и по са да, аеро дро ма и уре ђа ја за 
ва зду шну пло вид бу и би ло ко је дру ге прет ње упе ре не про тив обез
бе ђи ва ња ци вил ног ва зду хо плов ства.

3. Стра не уго вор ни це у ме ђу соб ним од но си ма по сту па ју 
у скла ду са од ред ба ма о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству ко је је 
утвр ди ла Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ци вил ног ва зду хо плов ства у 
Анек су уз Кон вен ци ју о ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству, 
у оној ме ри у ко јој се од ред бе о обез бе ђи ва њу при ме њу ју на стра
не уго вор ни це; и зах те ва ју да ко ри сни ци ва зду хо пло ва у ре ги стру 
њи хо ве др жа ве или ко ри сни ци ва зду хо пло ва чи је је се ди ште или 
стал но бо ра ви ште на те ри то ри ји њи хо ве др жа ве, као и ко ри сни ци 
аеро дро ма на те ри то ри ји њи хо ве др жа ве по сту па ју у скла ду са од
ред ба ма о обез бе ђи ва њу у ва зду хо плов ству.

4. Сва ка стра на уго вор ни ца се сла же да од ко ри сни ка ва зду
хо пло ва мо же да зах те ва да по шту је од ред бе о обез бе ђи ва њу у 

ва зду хо плов ству на ве де не у ста ву 3. овог чла на, ко је дру га стра на 
уго вор ни ца зах те ва за ула зак на те ри то ри ју, од ла зак са те ри то ри је 
или за вре ме бо рав ка на те ри то ри ји др жа ве те дру ге стра не уго
вор ни це. 

5. Сва ка стра на уго вор ни ца обез бе ђу је да се на те ри то ри ји 
ње не др жа ве ефи ка сно при ме њу ју ме ре за за шти ту ва зду хо пло ва 
и пре глед пут ни ка, по са да, руч ног пр тља га, пр тља га, ро бе и за ли ха 
ва зду хо пло ва пре и за вре ме укр ца ва ња или уто ва ра. Сва ка стра на 
уго вор ни ца по зи тив но раз ма тра сва ки зах тев дру ге стра не уго вор
ни це за при ме ну оправ да них спе ци јал них ме ра обез бе ђи ва ња због 
од ре ђе не прет ње.

6. У слу ча ју да се до го ди ин ци дент, или прет ња ин ци ден том, 
не за ко ни та от ми ца ци вил ног ва зду хо пло ва, или дру га не за ко ни та 
рад ња упе ре на про тив без бед но сти тих ва зду хо пло ва, пут ни ка и 
по са де, аеро дро ма или уре ђа ја за ва зду шну пло вид бу, стра не уго
вор ни це по ма жу јед на дру гој на тај на чин што олак ша ва ју ко му
ни ка ци је и при ме њу ју дру ге од го ва ра ју ће ме ре на ме ње не за бр зо 
и без бед но окон ча ње та квог ин ци ден та или прет ње ин ци ден том.

Члан 8.

Ва зду хо плов на без бед ност 

1. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, у сва ко до ба, да зах те ва 
кон сул та ци је о стан дар ди ма без бед но сти, у сва кој обла сти ко ја се 
од но си на по са де, ва зду хо пло ве или њи хо во ко ри шће ње, ко је је 
усво ји ла дру га стра на уго вор ни ца. Кон сул та ци је се одр жа ва ју у 
ро ку од три де сет (30) да на од да на под но ше ња зах те ва.

2. Ако, по сле та квих кон сул та ци ја, јед на стра на уго вор ни ца 
за кљу чи да дру га стра на уго вор ни ца не одр жа ва и не спро во ди 
ефи ка сно стан дар де без бед но сти у би ло ко јој од тих обла сти, ко
ји су бар јед на ки ми ни мал ним стан дар ди ма утвр ђе ним у то вре
ме пре ма Кон вен ци ји, пр ва стра на уго вор ни ца оба ве шта ва дру гу 
стра ну уго вор ни цу о за кључ ци ма и ме ра ма ко је сма тра по треб ним 
за ускла ђи ва ње са тим ми ни мал ним стан дар ди ма, а дру га стра на 
уго вор ни ца пред у зи ма од го ва ра ју ће ко рек тив не ме ре. Ако дру га 
стра на уго вор ни ца не пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре, на ста је основ за 
при ме ну од ред би чла на 4. овог спо ра зу ма.

3. И по ред оба ве за на ве де них у чла ну 33. Кон вен ци је, до го
во ре но је да сва ки ва зду хо плов ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во
зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни це у са о бра ћа ју за те ри то ри ју 
или са те ри то ри је др жа ве дру ге стра не уго вор ни це мо же, док је 
на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, да бу де под врг нут 
пре гле ду од стра не овла шће них пред став ни ка дру ге стра не уго вор
ни це, на ва зду хо пло ву и око ва зду хо пло ва, ра ди про ве ре ва жно сти 
до ку ме на та ва зду хо пло ва, као и до ку ме на та по са де и ви дљи вог 
ста ња ва зду хо пло ва и ње го ве опре ме (у да љем тек сту: пре глед на 
рам пи), под усло вом да то не до во ди до нео прав да ног ка шње ња.

4. Ако пре глед на рам пи или низ пре гле да на рам пи да ју по
вод за:

а) озбиљ ну за бри ну тост да не ки ва зду хо плов или ко ри шће
ње не ког ва зду хо пло ва ни је у скла ду са ми ни мал ним стан дар ди ма 
утвр ђе ним у то вре ме пре ма Кон вен ци ји, или

б) озбиљ ну за бри ну тост да по сто ји не до ста так ефи ка сног 
одр жа ва ња и спро во ђе ња стан дар да без бед но сти утвр ђе них у то 
вре ме пре ма Кон вен ци ји, ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра
ћај др жа ве стра не уго вор ни це чи ји овла шће ни пред став ни ци вр ше 
пре глед, мо гу да за кљу че, у скла ду са од ред ба ма чла на 33. Кон вен
ци је, да зах те ви пре ма ко ји ма су по твр де или до зво ле тог ва зду хо
пло ва или по са де тог ва зду хо пло ва из да те или при зна те или зах те
ви пре ма ко ји ма се тај ва зду хо плов ко ри сти ни су јед на ки или ве ћи 
од ми ни мал них стан дар да утвр ђе них пре ма Кон вен ци ји. 

5. У слу ча ју да при ступ у ци љу оба вља ња пре гле да на плат
фор ми не ког ва зду хо пло ва ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац 
или авиопре во зи о ци др жа ве јед не стра не уго вор ни це, у скла ду са 
ста вом 3. овог чла на, бу де ус кра ћен од стра не пред став ни ка тог 
или тих авиопре во зи ла ца, дру га стра на уго вор ни ца мо же да за
кљу чи да по сто ји озбиљ на за бри ну тост ко ја је на ве де на у ста ву 4. 
овог чла на, и да до не се за кључ ке на ве де не у том ста ву.



Страна 10 – Број 9 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 29. април 2015.

6. Ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не 
стра не уго вор ни це за др жа ва ју пра во да од мах по ву ку или из ме не 
до зво лу за оба вља ње са о бра ћа ја од ре ђе ном авиопре во зи о цу др жа
ве дру ге стра не уго вор ни це у слу ча ју да за кљу че, би ло на осно ву 
пре гле да на рам пи, ни за пре гле да на рам пи, ус кра ћи ва ња при сту
па ра ди пре гле да на рам пи, кон сул та ци ја или на дру ги на чин, да 
је тре ну тан по сту пак нео п хо дан за без бед но оба вља ње са о бра ћа ја 
авиопре во зи ла ца.

7. Сва ки по сту пак јед не стра не уго вор ни це, у скла ду са ст. 2. 
или 6. овог чла на об у ста вља се ка да пре ста ну да по сто је раз ло зи за 
пред у зи ма ње тих поступaка.

Члан 9. 

Пред став ни штва авио-пре во зи ла ца и пре нос при хо да 

1. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни це 
има пра во да, на те ри то ри ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, отво
ри пред став ни штво са про дај ним, тех нич ким, опе ра тив ним и дру
гим осо бљем, у ци љу оба вља ња ва зду шног са о бра ћа ја, а у скла ду 
са за ко ни ма и про пи си ма др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це.

2. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор
ни це има пра во да про да је услу ге пре во за на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге стра не уго вор ни це и из да је соп стве на пре во зна до ку мен та, у 
скла ду са за ко ни ма и про пи си ма др жа ве те дру ге стра не уго вор ни
це. Про да ја се вр ши не по сред но у пред став ни штви ма авиопре во
зи ла ца, или пре ко овла шће них аге на та.

3. Од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор
ни це мо же да, на соп стве ни зах тев, а по из ми ре њу по ре ских оба
ве за пре ма по ре ским за ко ни ма и про пи си ма др жа ве дру ге стра не 
уго вор ни це, сло бод но пре не се ви шак при хо да ко ји је оства рен на 
те ри то ри ји др жа ве те дру ге стра не уго вор ни це про да јом услу га 
пре во за. Пре нос је до зво љен без ика квих огра ни че ња по де ви зном 
тр жи шном кур су за те ку ће ис пла те ко ји ва жи на дан под но ше ња 
зах те ва за кон вер зи ју и пре нос сред ста ва, и не под ле же ни ка квим 
на кна да ма, осим уоби ча је них на кна да ба на ка за та кве тран сак ци је.

4. Уко ли ко јед на стра на уго вор ни ца уве де огра ни че ња на пре
нос ви шка при хо да над рас хо ди ма ко је оства ри од ре ђе ни авиопре
во зи лац др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, дру га стра на уго вор ни ца 
та ко ђе има пра во да уве де иста огра ни че ња од ре ђе ном авиопре во
зи о цу др жа ве пр ве стра не уго вор ни це.

Члан 10.

Осло ба ђа ње од ца ри на, да жби на и так са

1. Ва зду хо пло ви ко је у уго во ре ном са о бра ћа ју ко ри сти од ре
ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго вор ни це, као и њи
хо ва ре дов на опре ма, за ли хе го ри ва и ма зи ва, за ли хе ва зду хо пло ва 
(укљу чу ју ћи хра ну, пи ће и ду ван), осло бо ђе ни су свих ца рин ских 
да жби на, так са, тро шко ва пре гле да и оста лих на кна да или так са, 
по до ла ску на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, под 
усло вом да та опре ма и те за ли хе оста ну на ва зду хо пло ви ма, док 
не на пу сте те ри то ри ју др жа ве те стра не уго вор ни це.

2. Та ко ђе, од свих ца рин ских да жби на, так са, тро шко ва пре
гле да и оста лих на кна да или так са, из у зев на кна да за учи ње не 
услу ге, осло ба ђа ју се:

а) ре дов на опре ма, ре зер вни де ло ви (укљу чу ју ћи и мо то ре), 
го ри ва, уља (укљу чу ју ћи и хи дра у лич ке теч но сти, ма зи ва) и за ли
хе ва зду хо пло ва (укљу чу ју ћи хра ну, пи ће и ду ван) уне ти на те ри
то ри ју др жа ве јед не или дру ге стра не уго вор ни це и на ме ње ни за 
ко ри шће ње на ва зду хо пло ву ко јим се оба вља уго во ре ни са о бра ћај 
од ре ђе ног авиопре во зи о ца, чак и ка да ова опре ма и пред ме ти тре
ба да се ис ко ри сте на де лу пу та из над те ри то ри је др жа ве стра не 
уго вор ни це; 

б) ре зер вни де ло ви (укљу чу ју ћи и мо то ре), уне ти на те ри то
ри ју др жа ве јед не или дру ге стра не уго вор ни це ра ди одр жа ва ња 
или по прав ке ва зду хо пло ва ко је у уго во ре ном са о бра ћа ју ко ри сти 
од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве дру ге стра не уго вор ни це;

в) го ри во и ма зи ва на ме ње ни за снаб де ва ње ва зду хо пло ва ко
ји при ли ком оба вља ња уго во ре ног са о бра ћа ја ко ри сти од ре ђе ни 

авиопре во зи лац др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, чак и ка да ове 
за ли хе тре ба да се ис ко ри сте на де лу пу та из над те ри то ри је др жа ве 
стра не уго вор ни це на ко јој су уне ти на ва зду хо плов.

3. На опре му и пред ме те на ве де не у ста ву 2. овог чла на при
ме њу ју се ме ре ца рин ског над зо ра и кон тро ле у скла ду са за ко ни ма 
и про пи си ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

4. Опре ма и пред ме ти на ве де ни у ст. 1. и 2. овог чла на, за
др жа ни на ва зду хо пло ву ко ји ко ри сти од ре ђе ни авиопре во зи лац 
др жа ве јед не стра не уго вор ни це мо гу да се ис то ва ре на те ри то ри
ји др жа ве дру ге стра не уго вор ни це са мо уз са гла сност ца рин ских 
ор га на др жа ве те стра не уго вор ни це и мо гу да се ста ве под над зор 
ца рин ских ор га на др жа ве те стра не уго вор ни це до вре ме на док не 
на пу сте те ри то ри ју др жа ве те стра не уго вор ни це или се ста вља ју 
у не ки од ца рин ски до зво ље них по сту па ка, у скла ду са ца рин ским 
про пи си ма др жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

5. Осло ба ђа ња на ве де на у ст. 1. и 2. овог чла на та ко ђе се при
ме њу ју у си ту а ци ја ма ка да од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед
не стра не уго вор ни це за кљу чи са дру гим авиопре во зи о ци ма, ко
ји има ју пра во на слич на осло бо ђе ња на те ри то ри ји др жа ве дру ге 
стра не уго вор ни це, уго во ре о зај му или пре но су пред ме та на ве де
них у ст. 1. и 2. овог чла на.

6. По треб на до ку мен та од ре ђе ног авиопре во зи о ца др жа ве 
јед не или дру ге стра не уго вор ни це, укљу чу ју ћи пут не кар те, ва зду
хо плов не то вар не ли сто ве и ре клам ни ма те ри јал осло бо ђе ни су, по 
осно ву ре ци про ци те та, од пла ћа ња свих ца рин ских да жби на, так са 
тро шко ва пре гле да и оста лих на кна да или так са на те ри то ри ји др
жа ве дру ге стра не уго вор ни це.

7. Пр тљаг, ро ба и по шта у ди рект ном тран зи ту осло бо ђен је, 
по осно ву ре ци про ци те та, од пла ћа ња свих ца рин ских да жби на, 
так са тро шко ва пре гле да и оста лих на кна да или так са, из у зев на
кна да за учи ње не услу ге.

Члан 11. 

На кна де ко ри сни ка

1. Ни јед на стра на уго вор ни ца не уво ди ни ти до зво ља ва да се 
од ре ђе ним авиопревозиoцима др жа ве дру ге стра не уго вор ни це 
уве ду на кна де ко ри сни ка ви ше од оних ко је уво ди авиопре во зи
о ци ма би ло ко је дру ге др жа ве ко ји оба вља ју сли чан ме ђу на род ни 
ва зду шни са о бра ћај.

2. Стра не уго вор ни це под сти чу кон сул та ци је о на кна да ма ко
ри сни ка из ме ђу ор га на над ле жних за утвр ђи ва ње на кна де сво је 
др жа ве и авиопре во зи ла ца ко ји ко ри сте услу ге и сред ства тих ор
га на. Оправ да но оба ве ште ње о сва ком пред ло гу за из ме ну на кна да 
ко ри сни ка до ста вља се ко ри сни ци ма ка ко би мо гли да из ра зе сво је 
ми шље ње пре до но ше ња из ме на. Сва ка стра на уго вор ни ца под сти
че над ле жне ор га не сво је др жа ве и ко ри сни ке да раз ме њу ју од го ва
ра ју ће ин фор ма ци је о на кна да ма ко ри сни ка.

Члан 12.

Прин ци пи по ко ји ма се уре ђу је оба вља ње уго во ре ног са о бра-
ћа ја и одо бра ва ње ре до ва ле те ња

1. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве обе стра не уго вор ни це 
има ју пра вич не и под јед на ке мо гућ но сти за оба вља ње уго во ре ног 
са о бра ћа ја.

2. При ли ком оба вља ња уго во ре ног са о бра ћа ја, од ре ђе ни 
авиопре во зи о ци др жа ве сва ке стра не уго вор ни це узи ма ју у об зир 
ин те ре се авиопре во зи о ца др жа ве дру ге стра не уго вор ни це ка ко не 
би угро жа ва ли са о бра ћај ко ји на ве де ни авиопре во зи лац обез бе ђу
је на чи та вој или де лу истих ли ни ја.

3. Уго во ре ни са о бра ћај ко ји оба вља ју од ре ђе ни авиопре во
зи о ци др жа ва стра на уго вор ни ца те сно је по ве зан са по тре бом за 
пре во зом на утвр ђе ним ли ни ја ма и основ ни циљ сва ког од ре ђе
ног авиопре во зи о ца је обез бе ђи ва ње ка па ци те та, при оправ да ном 
фак то ру оп те ре ће ња, ко ји од го ва ра те ку ћим и оправ да но пред ви ђе
ним зах те ви ма за пре воз пут ни ка, ро бе и по ште из ме ђу те ри то ри ја 
њи хо вих др жа ва.
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4. Од ред бе о пре во зу пут ни ка (ро бе, по ште) ко ји се укр ца ва ју 
или ис кр ца ва ју на тач ка ма на утвр ђе ним ли ни ја ма на те ри то ри ји 
др жа ве дру ге стра не уго вор ни це и тач ка ма на те ри то ри ји тре ће др
жа ве мо ра ју да бу ду у скла ду са оп штим прин ци пи ма да се ка па ци
тет од но си на:

а) зах те ве са о бра ћа ја за и са те ри то ри је др жа ве стра не уго
вор ни це ко ја је од ре ди ла авиопре во зи о ца;

б) зах те ве са о бра ћа ја у обла сти кроз ко ју про ла зи уго во ре ни 
са о бра ћај, на кон што се у об зир узме и са о бра ћај ко ји оба вља ју 
авиопре во зи о ци др жа ва из те обла сти и

в) зах те ве за да ља од ре ди шта.
5. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци др жа ве јед не стра не уго вор ни

це под но се ред ле те ња на са гла сност ор га ни ма над ле жним за ва
зду шни са о бра ћај др жа ве дру ге стра не уго вор ни це, нај ка сни је ше
зде сет (60) да на пре да ту ма от по чи ња ња уго во ре ног са о бра ћа ја на 
утвр ђе ним ли ни ја ма. На ве де ни ред ле те ња са др жи по дат ке о вр сти 
са о бра ћа ја, ва зду хо пло ви ма, фре квен ци ји и пе ри о ду ва же ња. Сва
ка на кнад на из ме на ре да ле те ња се под но си нај ка сни је три де сет 
(30) да на пре да ту ма при ме не. 

6. Ако од ре ђе ни авиопре во зи лац др жа ве јед не стра не уго
вор ни це же ли да оба вља до дат не ле то ве у уго во ре ном са о бра ћа ју 
по ред одо бре ног ре да ле те ња, тај авиопре во зи лац мо ра да зах те ва 
прет ход но одо бре ње ор га на над ле жних за ва зду шни са о бра ћај др
жа ве дру ге стра не уго вор ни це. Та кви зах те ви се нај че шће под но се 
нај ка сни је пет рад них да на пре оба вља ња та квих ле то ва. 

Члан 13.
Та ри фе

1. Та ри фе од ре ђе них авиопре во зи ла ца на утвр ђе ним ли ни
ја ма из ме ђу те ри то ри ја др жа ва стра на уго вор ни ца утвр ђу ју се на 
ра зум ном ни воу, уз ду жно по што ва ње свих ре ле вант них фак то ра, 
укљу чу ју ћи тро шко ве оба вља ња са о бра ћа ја, ин те рес ко ри сни ка, 
оправ да ну до бит, ка рак те ри сти ке услу ге (као што је бр зи на и стан
дард сме штај), и ка да је то од го ва ра ју ће, та ри фе дру гих авиопре
во зи ла ца ко ји оба вља ју са о бра ћај на утвр ђе ним ли ни ја ма или де лу 
утвр ђе них ли ни ја.

2. Ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве би ло ко је 
стра не уго вор ни це мо гу да зах те ва ју да се та ри фе под но се на са
гла сност у њи хо вој од го ва ра ју ћој фор ми. Та ри фе се под но се нај ка
сни је ше зде сет (60) да на пре да ту ма пред ло же ног за уво ђе ње, осим 
уко ли ко ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај не до зво ле да се 
под но ше ње вр ши у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.

3. Ако ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве би ло 
ко је стра не уго вор ни це зах те ва ју под но ше ње та ри фа, иста сту па на 
сна гу тек ка да бу де одо бре на. У слу ча ју да је рок за под но ше ње 
скра ћен, у скла ду са ста вом 2. овог чла на, пе ри од у ко јем се мо ра 
до ста ви ти оба ве ште ње о не сла га њу је кра ћи од три де сет (30) да на. 

4. Ако се ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај не сла жу око 
та ри фа ко је су им под не те на са гла сност у скла ду са од ред ба ма овог 
чла на, спор се ре ша ва пре ма од ред ба ма чла на 17. овог спо ра зу ма. 

5. Ка да је пред ло же но да ор га ни над ле жни за ва зду шни са
о бра ћај др жа ве јед не или обе стра не уго вор ни це ин тер ве ни шу у 
ве зи та ри фе ко ја је под не та на са гла сност, основ ни циљ та кве ин
тер вен ци је је:

а) спре ча ва ње нео прав да но дис кри ми на тор них та ри фа;
б) за шти та по тро ша ча од це на ко је су нео прав да но ви со ке или 

нео прав да но ре стрик тив не, би ло због зло у по тре бе до ми нант ног 
по ло жа ја;

в) за шти та авиопре во зи ла ца од це на у ме ри у ко јој су ве штач
ки ни ске због не по сред них или по сред них др жав них суб вен ци ја;

г) за шти те авиопре во зи ла ца од ни ских це на, уко ли ко по сто ји 
до каз о на ме ри да се ели ми ни ше кон ку рен ци ја.

6. Та ри фе ко је су утвр ђе не пре ма од ред ба ма овог чла на оста ју 
на сна зи док се не утвр де но ве та ри фе.

Члан 14.
До ста вља ње ста ти стич ких по да та ка

Ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај др жа ве јед не стра
не уго вор ни це до ста вља ју ор га ни ма над ле жним за ва зду шни 

са о бра ћај дру ге стра не уго вор ни це, на њи хов зах тев, пе ри о дич не 
из ве шта је или дру ге слич не ин фор ма ци је у ве зи са оба вља њем 
уго во ре ног са о бра ћа ја.

Члан 15.

Кон сул та ци је

1. Сва ка стра на уго вор ни ца или ор га ни над ле жни за ва зду
шни са о бра ћај ње не др жа ве мо гу, у би ло ком тре нут ку, да зах те ва ју 
кон сул та ци је са дру гом стра ном уго вор ни цом или ор га ни ма над ле
жним за ва зду шни са о бра ћај ње не др жа ве.

2. Кон сул та ци је ко је зах те ва јед на од стра на уго вор ни ца или 
ор га ни над ле жни за ва зду шни са о бра ћај ње не др жа ве за по чи њу у 
ро ку од ше зде сет (60) да на од да на под но ше ња зах те ва, осим ако 
се друк чи је не до го во ри.

Члан 16.

Из ме не и до пу не

1. Ако јед на или дру га стра на уго вор ни ца про це ни да би тре
ба ло из ме ни ти и до пу ни ти би ло ко ју од ред бу овог спо ра зу ма, она 
мо же да зах те ва одр жа ва ње кон сул та ци ја са дру гом стра ном уго
вор ни цом. Те кон сул та ци је, ко је се мо гу оба вља ти ди рект ним раз
го во ри ма или ко ре спо ден ци јом, за по чи њу у ро ку од де ве де сет (90) 
да на од да на при је ма зах те ва, осим ако се стра не уго вор ни це не 
до го во ре о про ду жет ку тог ро ка. 

2. Кон сул та ци је из ста ва 1. овог чла на мо гу се одр жа ти и из
ме ђу ор га на над ле жних за ва зду шни са о бра ћај.

3. Сва ка из ме на и до пу на Спо ра зу ма сту па на сна гу ка да стра
не уго вор ни це оба ве сте јед на дру гу, раз ме ном ди пло мат ских но та 
да су их спро ве ле уну тра шње про це ду ре у скла ду са сво јим уну
тра шњим за ко но дав ством.

4. Из ме не и до пу не Анек са мо гу се до го во ри ти не по сред но из
ме ђу ор га на над ле жних за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго
вор ни ца и сту па ју на сна гу да ном по сти за ња до го во ра из ме ђу ор
га на над ле жних за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца. 

Члан 17.

Ре ша ва ње спо ро ва

1. Ако до ђе до спо ра у по гле ду ту ма че ња или при ме не овог 
спо ра зу ма, стра не уго вор ни це на сто је, пре све га, да ре ше спор пре
го во ри ма.

2. Ако се ре ше ње не по стиг не не по сред ним пре го во ри ма, 
стра не уго вор ни це ре ша ва ју спор ди пло мат ским ка на ли ма. 

Члан 18.

Пре ста нак ва же ња спо ра зу ма

1. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же, у би ло ком тре нут ку, да 
оба ве сти дру гу стра ну уго вор ни цу ди пло мат ским пу тем, у пи сме
ној фор ми, о сво јој на ме ри да от ка же овај спо ра зум. Оба ве ште ње 
се исто вре ме но до ста вља Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји ци вил ног 
ва зду хо плов ства. У том слу ча ју, Спо ра зум пре ста је да ва жи на кон 
ис те ка ро ка од два на ест (12) ме се ци од да на ка да дру га стра на уго
вор ни ца при ми оба ве ште ње, осим ако се оба ве ште ње о пре стан ку 
ва жно сти не по ву че спо ра зум но пре ис те ка тог ро ка. 

2 Ако дру га стра на уго вор ни ца не по твр ди при јем, сма тра ће 
се да је оба ве ште ње при мље но че тр на е стог (14.) да на од да на при
је ма оба ве ште ња од стра не Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног 
ва зду хо плов ства.

Члан 19.

Уса гла ше ност са мул ти ла те рал ним спо ра зу ми ма

Ако не ки мул ти ла те рал ни спо ра зум у обла сти ва зду шног са о
бра ћа ја сту пи на сна гу за обе стра не уго вор ни це, стра не уго вор ни
це се кон сул ту ју ка ко би од лу чи ле да ли је по треб но да се из ме ни 
овај спо ра зум, има ју ћи у ви ду на ве де ни мул ти ла те рал ни спо ра зум.
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Члан 20.

Ре ги стра ци ја

Овај спо ра зум, и све из ме не и до пу не Спо ра зу ма, ре ги стру ју 
се код Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства.

Члан 21.

Сту па ње на сна гу

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ту мом при је ма по след ње ди
пло мат ске но те, ко јом јед на стра на уго вор ни ца оба ве шта ва дру гу 
да је спро ве ла уну тра шњу про це ду ру утвр ђе ну уну тра шњим про
пи си ма за сту па ње спо ра зу ма на сна гу. 

Сту па њем на сна гу овог спо ра зу ма пре ста је да ва жи Спо ра
зум о ци вил ном ва зду шном са о бра ћа ју из ме ђу Вла де Со ци ја ли
стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де На род не Ре пу
бли ке Ки не, пот пи сан у Бе о гра ду, 14. aприла 1972. го ди не.

У ПО ТВР ДУ че га су, до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни, 
пот пи са ли овај спо ра зум.

СА ЧИ ЊЕ НО у Бе о гра ду, да на 17. де цем бра 2014. го ди не, у 
два ори ги нал на при мер ка на срп ском, ки не ском и ен гле ском је зи
ку, при че му су сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. У слу ча ју раз
ли ка у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА ВЛА ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

ЗА ВЛА ДУ 
НА РОД НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

КИ НЕ
Пот пред сед ник Вла де 

и ми ни стар гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

За ме ник ад ми ни стра то ра 
Упра ва ци вил ног  

ва зду хо плов ства Ки не 
Ли Јинг, с.р.

АНЕКС

РАС ПО РЕД ЛИ НИ ЈА

А) Од ре ђе ни авиопре во зи лац Ре пу бли ке Ср би је има пра во да 
оба вља ре до ван ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај у оба прав ца на 
сле де ћим ли ни ја ма:

Ме ста по ле та ња Ме ста ме ђу сле та ња Ме ста сле та ња Ме ста да ље
Ме ста у 
Ре пу бли ци
Ср би ји

Два ме ста ко је 
сло бод но од ре ђу је

Три ме ста у На род ној 
Ре пу бли ци Ки ни ко је 
сло бод но од ре ђу је

Два ме ста ко је 
сло бод но од ре ђу је

Б) Од ре ђе ни авиопре во зи лац На род не Ре пу бли ке Ки не има 
пра во да оба вља ре до ван ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај у оба 
прав ца на сле де ћим ли ни ја ма:

Ме ста по ле та ња Ме ста ме ђу сле та ња Ме ста сле та ња Ме ста да ље
Ме ста у На род ној 
Ре пу бли ци Ки ни

Два ме ста ко је 
сло бод но од ре ђу је

Три ме ста у 
Ре пу бли ци Ср би ји 
ко је сло бод но од ре ђу је

Два ме ста ко је 
сло бод но 
од ре ђу је

На по ме не: 
1. Ко ри шће ње пра ва пе те сло бо де мо же да се до го во ри из ме ђу 

ор га на над ле жних за ва зду шни са о бра ћај др жа ва стра на уго вор ни ца. 
2. Од ре ђе ни авиопре во зи о ци оп слу жу ју сва ме ста ме ђу сле

та ња и ме ста да ље, без ко ри шће ња пра ва пе те сло бо де.
3. Од ре ђе ни авиопре во зи лац јед не или дру ге др жа ве стра не 

уго вор ни це мо же да из о ста ви сле та ње у сва ком ме сту, под усло вом 
да са о бра ћај от по чи ње на те ри то ри ји др жа ве стра не уго вор ни це 
ко ја је од ре ди ла авиопре во зи ла ца.

4. Ме ста на ве де на у Рас по ре ду ли ни ја се не од но се на Спе
ци јал ну ад ми ни стра тив ну област Хонг Конг, Спе ци јал ну ад ми ни
стра тив ну област Ма као и ки не ску про вин ци ју Тај ван. 

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”.

50
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

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

о утвр ђи ва њу гра нич не про це ду ре за же ле знич ки  
гра нич ни пре лаз Пре ше во–Та ба нов це

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о утвр ђи ва њу 
гра нич не про це ду ре за же ле знич ки гра нич ни пре лаз Пре ше во–Та
ба нов це, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Петој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 28. априла 
2015. године.

ПР број 58
У Бе о гра ду, 29. 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 Ре пу бли ке Ма ке до ни је о утвр ђи ва њу 
гра нич не про це ду ре за же ле знич ки гра нич ни пре лаз 

Пре ше во–Та ба нов це

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 Ма ке до ни је о утвр ђи ва њу гра нич не про це ду ре за 
же ле знич ки гра нич ни пре лаз Пре ше во–Та ба нов це, са чи њен у Ско
пљу 16. фе бру а ра 2015. го ди не, у два ори ги нал на при мер ка сва ки 
на срп ском и ма ке дон 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 Ма ке до ни је о утвр ђи ва њу гра нич не про це ду ре за же ле
знич ки гра нич ни пре лаз Пре ше во–Та ба нов це, на срп ском је зи ку 
гла си:

СПО РА ЗУМ 
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  
И 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ  
О  

УТВР ЂИ ВА ЊУ ГРА НИЧ НЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ  
ЗА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ ГРА НИЧ НИ ПРЕ ЛАЗ  

ПРЕ ШЕ ВО–ТА БА НОВ ЦЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Ма ке до ни је (у 
да љем тек сту: Уго вор не стра не), 

са на ме ром да за кљу че Спо ра зум о утвр ђи ва њу гра нич не про
це ду ре за же ле знич ки гра нич ни пре лаз Пре ше во–Та ба нов це (у да
љем тек сту: Спо ра зум), ко ји утвр ђу је прин ци пе за убр за ње гра нич
них про це ду ра у же ле знич ком са о бра ћа ју,
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са ци љем скра ћи ва ња вре ме на за др жа ва ња во зо ва ра ди по ве
ћа ња кон ку рент но сти же ле знич ких услу га, 

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Од ре ђи ва ње пој мо ва

Члан 1.
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом спо ра зу му има ју сле де

ће зна че ње:
1. „Гра нич на де о ни ца” озна ча ва део мре же из ме ђу гра нич не 

же ле знич ке ста ни це и др жав не гра ни це из ме ђу уго вор них стра на; 
2. „Гра нич на же ле знич ка пру га” озна ча ва пру гу из ме ђу гра

нич них же ле знич ких ста ни ца;
3. „Гра нич на же ле знич ка ста ни ца” озна ча ва же ле знич ку ста

ни цу у Зо ни;
4. „Гра нич не про це ду ре” озна ча ва ју при ме ну свих пра ви ла и 

про пи са уго вор них стра на ко ји сe при ме њу ју при ли ком пре ла ска 
др жав не гра ни це ли ца, ро бе и во зних сред ста ва;

5. „До ма ћа др жа ва” озна ча ва те ри то ри ју уго вор не стра не, где 
се спро во де гра нич не про це ду ре од стра не слу жбе ног осо бља дру
ге уго вор не стра не;

6. „Мре жа” озна ча ва це ло куп ну же ле знич ку ин фра струк ту ру 
ко јом упра вља упра вљач ин фра струк ту ре;

7. „Же ле знич ко осо бље” озна ча ва осо бље ко је у име упра
вља ча ин фра струк ту ре и/или же ле знич ког пре во зни ка уче ству је у 
спро во ђе њу гра нич них про це ду ра;

8. „Же ле знич ки пре во зник” је прав но или фи зич ко ли це ко
је је ли цен ци ра но за оба вља ње де лат но сти јав ног пре во за у же ле
знич ком са о бра ћа ју, са гла сно на ци о нал ном за ко но дав ству сва ке од 
уго вор них стра на;

9. „За јед нич ка гра нич на же ле знич ка ста ни ца” озна ча ва гра
нич ну же ле знич ку ста ни цу у Зо ни, где се за јед нич ки спро во де гра
нич не про це ду ре;

10. „Зо на” озна ча ва део те ри то ри је до ма ће др жа ве, у ко јој је 
слу жбе но осо бље су сед не др жа ве овла шће но да спро во ди гра нич
не про це ду ре; 

11. „Из ја ва о гра нич ној мре жи” озна ча ва до ку мент ко ји де таљ
но утвр ђу је оп шта пра ви ла, ро ко ве, про це ду ре и кри те ри ју ме, ко ји 
се од но се на на пла ту и до де лу ка па ци те та ин фра струк ту ре у Зо ни;

12. „Је дан про дај ни шал тер” („OneStopShop”) озна ча ва про
дај но ме сто, где се оба вља ју по сло ви ве за ни за ко ри шће ње же ле
знич ке ин фра струк ту ре у Зо ни на осно ву Из ја ве о гра нич ној мре жи;

13. „Ро ба” озна ча ва па ке те, пр тљаг, оста ле по шиљ ке и тран
спорт на сред ства;

14. „Слу жбе но осо бље” озна ча ва осо бље ко је у име над ле
жних гра нич них ор га на уго вор них стра на спро во ди гра нич не про
це ду ре на те ри то ри ји до ма ће и су сед не др жа ве, као и у во зо ви ма у 
кре та њу;

15. „Су сед на др жа ва” озна ча ва те ри то ри ју др жа ве дру ге уго
вор не стра не; 

16. „Упра вљач ин фра струк ту ре” озна ча ва прав но или фи
зич ко ли це ко је је од го вор но за оба вља ње де лат но сти упра вља ња 
же ле знич ком ин фра струк ту ром, са гла сно на ци о нал ном за ко но дав
ству сва ке од уго вор них стра на.

Пред мет спо ра зу ма

Члан 2.
(1) Пред мет спо ра зу ма је по јед но ста вље ње спро во ђе ња гра

нич них про це ду ра и сма ње ње вре ме на за др жа ва ња во зо ва на гра
нич ном пре ла зу у же ле знич ком са о бра ћа ју ко је об у хва та:

1. Спро во ђе ње по сло ва гра нич них про це ду ра од стра не слу
жбе ног осо бља јед не уго вор не стра не на те ри то ри ји су сед не др жа ве;

2. Ус по ста вља ње пра ви ла о гра нич ним про це ду ра ма јед не др
жа ве у во зо ви ма у то ку во жње на те ри то ри ји дру ге др жа ве;

3. Утвр ђи ва ње:
1) гра нич не же ле знич ке ста ни це и за јед нич ке гра нич не же ле

знич ке ста ни це,
2) Зо не.

(2) Уго вор не стра не га ран ту ју сле де ће:
1. Сло бо дан при ступ за же ле знич ке пре во зни ке, ко ји же ле да 

уђу у Зо ну ра ди пре ла ска др жав не гра ни це, по по јед но ста вље ној 
про це ду ри ме ђу соб ног при хва та ња ли цен це за оба вља ње јав ног 
же ле знич ког пре во за, сер ти фи ка та о без бед но сти за оба вља ње јав
ног же ле знич ког пре во за, до зво ле за же ле знич ка во зи ла и до зво ле 
за упра вља ње же ле знич ким во зи ли ма;

2. Не ди скри ми на тор ску и фер кон ку рен ци ју у сми слу сло бод
ног при сту па за же ле знич ке пре во зни ке;

3. При хва та ње пре во зних до ку ме на та за пут нич ки и те рет ни 
са о бра ћај ко ји про из и ла зе из при ме не по твр ђе них ме ђу на род них 
кон вен ци ја;

4. При хва та ње дру гих ме ђу на род но при зна тих до ку ме на та за 
пре воз;

5. Мо гућ ност же ле знич ких пре во зни ка да уго во ре соп стве не 
граничнe про це ду ре, кроз за кљу чи ва ње про то ко ла.

(3) Уго вор не стра не су са гла сне да се на ин тер нет стра ни ци 
упра вља ча ин фра струк ту ре об ја ве сва до ку мен та и про це ду ре ко је 
зах те ва ју над ле жни гра нич ни ор га ни и упра вља чи ин фра струк ту ра 
за пре лаз др жав не гра ни це.

(4) Уго вор не стра не су са гла сне да њи хо ви упра вља чи ин
фра струк ту ре из ра де за јед нич ку Из ја ву о гра нич ној мре жи, ко ја ће 
обез бе ди ти:

1. Не ди скри ми на тор ске по ступ ке за при ступ мре жи за же ле
знич ке пре во зни ке за ула зак у Зо ну;

2. Про це ду ре за до де лу тра са;
3. Не ди скри ми на тор ске про це ду ре за ин фра струк тур не на

кна де и на пла те;
4. Про це ду ре за фер кон ку рен ци ју и јед но став ну на пла ту од 

же ле знич ких пре во зни ка.

Зо на

Члан 3.
(1) Зо на укљу чу је:
1. про сто ри је у ко ји ма слу жбе но осо бље до ма ће и су сед не др

жа ве мо же не сме та но да оба вља сво је по сло ве;
2. ко ло се ке на ста нич ном под руч ју где су во зо ви под гра нич

ном про це ду ром;
3. во зо ве у ко ји ма се на те ри то ри ји до ма ће др жа ве или у то ку 

во жње во за, на гра нич ној пру зи спро во де гра нич не про це ду ре слу
жбе ног осо бља су сед не др жа ве.

(2) У Зо ни вр ши ће се сле де ће услу ге:
1. јед ног про дај ног шал те ра („OneStopShop”) за ко ри шће ње 

же ле знич ке ин фра струк ту ре у Зо ни;
2. кон тро ле пут ни ка у во зу у по кре ту.
(3) Зо на об у хва та:
1. гра нич не же ле знич ке ста ни це Пре ше во и Та ба нов це;
2. гра нич ну де о ни цу из ме ђу две гра нич не же ле знич ке ста ни це;
3. гра нич ну де о ни цу из ме ђу Пре ше ва и Та ба но ва ца за кон

тро лу пут ни ка у во зо ви ма ко ји се кре ћу;
4. гра нич ну де о ни цу из ме ђу Пре ше ва и Та ба но ва ца за кре та

ње те рет них во зо ва.
(4) За јед нич ка гра нич на же ле знич ка ста ни ца је Та ба нов це.

Гра нич не про це ду ре у Зо ни

Члан 4.
(1) У од но су на пре ла зак ли ца и ро бе пре ко др жав не гра ни це 

(увоз, из воз и тран зит), у Зо ни се при ме њу је и на ци о нал но за ко но
дав ство су сед не др жа ве у сле де ћим слу ча је ви ма:

1. пре ма ли ци ма и са ро бом ко ји су или по ти чу из су сед не 
др жа ве (по сту па се по истим про це ду ра ма и са истим прав ним по
сле ди ца ма као да се на ла зе на те ри то ри ји су сед не др жа ве);

2. при ли ком пред у зи ма ња по ли циј ских, ца рин ских или дру
гих ме ра и за др жа ва ња ли ца и ро бе из тач ке 1) овог ста ва, при че
му исти оба ве зно мо ра ју би ти у скла ду са про то ко лом из чла на 14. 
став 1. овог спо ра зу ма.
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(2) До ре гу ли са ња на чи на спро во ђе ња гра нич них про це ду ра 
Про то ко лом из ме ђу над ле жних гра нич них ор га на уго вор них стра
на у скла ду са чла ном 14. став 1. тач ка 1) овог спо ра зу ма, гра нич ни 
ор га ни до ма ће др жа ве спро во де гра нич не про це ду ре пре гра нич
них ор га на су сед не др жа ве.

(3) Ка да слу жбе но осо бље до ма ће др жа ве за вр ши гра нич не 
про це ду ре и слу жбе но осо бље су сед не др жа ве за поч не гра нич не 
про це ду ре, овла шће ња слу жбе ног осо бља до ма ће др жа ве пре ста ју, 
осим у слу ча ју ка да по сто ји за кон ски основ да при ме не овла шће
ња, уз са гла сност над ле жних гра нич них ор га на су сед не др жа ве и у 
скла ду са про то ко лом из чла на 14. став 1. овог спо ра зу ма.

(4) Људ ска пра ва и пра во ази ла пред ви ђе на на ци о нал ним за ко
но дав ством сва ке уго вор не стра не, аде кват но се га ран ту ју и у Зо ни.

(5) Слу жбе но осо бље гра нич них ор га на су сед не др жа ве, у 
оба вља њу сво јих ду жно сти од го вор но је над ле жним ор га ни ма сво
је др жа ве.

(6) Слу жбе но осо бље гра нич них ор га на уго вор них стра на 
ће са ра ђи ва ти ме ђу соб но, у скла ду са про то ко ли ма за кљу че ним у 
скла ду са чла ном 14. став 1. овог спо ра зу ма.

(7) Слу жбе но осо бље из су сед не зе мље има пра во на сло бо
дан пре нос на пла ће них фи нан сиј ских сред ста ва и ро бе за др жа не 
или од у зе те на те ри то ри ји до ма ће др жа ве, у скла ду са на ци о нал
ним за ко но дав ством су сед не др жа ве.

(8) За др жа на и од у зе та ро ба ко ја се вра ћа у су сед ну др жа ву 
од стра не ње ног слу жбе ног осо бља при про ве ри из ла за, не ће би ти 
пред мет гра нич не кон тро ле слу жбе ног осо бља до ма ће др жа ве.

Гра нич не про це ду ре у во зо ви ма за пре воз пут ни ка 

Члан 5.
(1) Гра нич не про це ду ре, од стра не слу жбе ног осо бља уго вор

них стра на ће се спро во ди ти то ком кре та ња во зо ва у Зо ни, или то
ком ба вље ња во зо ва у гра нич ној же ле знич кој ста ни ци.

(2) Спољ но обез бе ђе ње во за за вре ме ба вље ња у гра нич ној 
же ле знич кој ста ни ци спро во ди слу жбе но осо бље до ма ће др жа ве.

(3) Спро во ђе ње гра нич них про це ду ра у во зо ви ма за пре воз 
пут ни ка бли же се уре ђу је про то ко ли ма из ме ђу гра нич них ор га на 
уго вор них стра на у скла ду са чла ном 14. став 1. овог спо ра зу ма.

Гра нич не про це ду ре код во зо ва за пре воз ро бе

Члан 6.
(1) Гра нич не про це ду ре у Зо ни спро во ди слу жбе но осо бље 

уго вор них стра на.
(2) Спро во ђе ње гра нич них про це ду ра код во зо ва за пре воз 

ро бе бли же се уре ђу је про то ко ли ма из ме ђу над ле жних гра нич них 
ор га на уго вор них стра на у скла ду са чла ном 14. став 1. овог спо
ра зу ма.

Раз ме на ин фор ма ци ја

Члан 7.
Раз ме на ин фор ма ци ја из ме ђу слу жбе ног осо бља бли же се уре

ђу је про то ко ли ма из ме ђу над ле жних гра нич них ор га на уго вор них 
стра на, за кљу че ним у скла ду са чла ном 14. став 1. овог спо ра зу ма.

Ста тус слу жбе ног осо бља

Члан 8.
(1) Слу жбе но осо бље су сед не др жа ве ко је је на ду жно сти у 

Зо ни, мо ра но си ти слу жбе не уни фор ме и ви дљи ве слу жбе не озна
ке, има сло бо дан при ступ Зо ни са од го ва ра ју ћом опре мом и лич
ним на о ру жа њем и има исту за шти ту и по др шку као и слу жбе но 
осо бље до ма ће др жа ве и док је на слу жбе ној ду жно сти у Зо ни за 
ње га ва жи на ци о нал но за ко но дав ство су сед не др жа ве.

(2) Слу жбе но осо бље тре ба да по се ду је слу жбе не про пу сни це 
за пре ла же ње др жав не гра ни це, ко је слу же и као по себ ни до ку мен
ти за иден ти фи ка ци ју. 

(3) У слу ча ју по вре де или смр ти слу жбе ног осо бља су сед не 
др жа ве, као и у слу ча ју гу бит ка ства ри ко је но си са со бом (уни
фор ма, оруж је, итд) док је на ду жно сти, при ме њу је се на ци о нал но 
за ко но дав ство сво је др жа ве.

(4) Из у зет но, из ста ва 1. овог чла на слу жбе но осо бље ин спек
циј ских ор га на ко је је на ду жно сти, има сло бо дан при ступ у Зо ну 
су сед не др жа ве са слу жбе ном про пу сни цом за пре ла же ње др жав не 
гра ни це. Оста ла пи та ња ко ја се од но се на ста тус слу жбе ног осо
бља у Зо ни ре гу ли шу се Про то ко лом из ме ђу над ле жних гра нич них 
ор га на, за кљу че ним у скла ду са чла ном 14. став 1. овог спо ра зу ма.

(5) По пи та њу кри вич них де ла или прекршајa по чи ње них 
про тив слу жбе ног или же ле знич ког осо бља су сед не др жа ве, ко је 
је на ду жно сти у Зо ни, при ме њи ва ће се на ци о нал но за ко но дав ство 
до ма ће др жа ве. Оста ла пи та ња ће би ти ре гу ли са на за кљу чи ва њем 
про то ко ла из чла на 14. став 1. овог спо ра зу ма.

Објек ти за спро во ђе ње гра нич них про це ду ра

Члан 9.
(1) У во зо ви ма, же ле знич ки пре во зни ци без на кна де обез бе

ђу ју оде љак ре зер ви сан за слу жбе но осо бље ко је је на ду жно сти.
(2) У по гле ду про сто ра и про сто ри ја у Зо ни до де ље них гра

нич ним ор га ни ма су сед не др жа ве, гра нич ни ор га ни за кљу чу ју 
про то ко ле у скла ду са чла ном 14. став 1. овог спо ра зу ма, ко јим ће 
се, из ме ђу оста лог, ре гу ли са ти и пла ћа ње на јам ни на, на кна де за 
услу ге ко је се пру жа ју, као и од го вор ност за ште ту.

(3) Про стор и про сто ри је тре ба да бу ду озна че не нат пи сом и 
др жав ним сим бо ли ма уго вор них стра на. Нат пи си на слу жбе ним 
про сто ри ја ма тре ба да бу ду на пи са ни на зва нич ним је зи ци ма уго
вор них стра на и на ен гле ском је зи ку.

(4) За слу жбе но осо бље су сед не др жа ве за вре ме док је на ду
жно сти, не ће се вр ши ти ца рин ске фор мал но сти. Пред ме ти за слу
жбе ну упо тре бу, укљу чу ју ћи и мо тор на во зи ла, ко је ко ри сти слу
жбе но осо бље су сед не др жа ве у оба вља њу ду жно сти, не под ле жу 
пла ћа њу ца ри не и пла ћа њу по ре за и дру гих на кна да.

Слу жбе не про пу сни це за иден ти фи ка ци ју слу жбе ног  
и же ле знич ког осо бља

Члан 10.
(1) Слу жбе ну про пу сни цу за пре ла зак пре ко др жав не гра ни

це, у скла ду са чла ном 8. став 2. овог спо ра зу ма, из да ју над ле жни 
ор га ни уго вор них стра на за пе ри од до две го ди не ко ја слу жи као 
по се бан до ку мент за иден ти фи ка ци ју. Пе ри од ва же ња мо ра би ти 
ове рен од стра не над ле жних ор га на обе уго вор не стра не. При ли
ком пре ла ска др жав не гра ни це, слу жбе но и же ле знич ко осо бље, 
по ред про пу сни це, оба ве зно мо ра по се до ва ти и од го ва ра ју ћи лич
ни до ку мент за иден ти фи ка ци ју (лич ну кар ту, пут ну ис пра ву, во
зач ку до зво лу). Из глед, са др жај и на чин из да ва ња ових про пу сни
ца де фи ни са ће се про то ко лом за кљу че ним у скла ду са чла ном 14. 
став 1. овог спо ра зу ма.

(2) Ор ган ко ји је из дао слу жбе ну про пу сни цу за пре ла зак пре
ко др жав не гра ни це ду жан је да од мах по ни шти ва же ње из да те 
слу жбе не про пу сни це, уко ли ко ли це ко ме је из да та ви ше не оба
вља ду жност у Зо ни.

(3) Ор ган ко ји је из дао слу жбе ну про пу сни цу ду жан је да од
мах оба ве сти над ле жни ор ган су сед не др жа ве о по ни шта ва њу ва
же ња из да те слу жбе не про пу сни це, ра ди ажу ри ра ња по да та ка у еви
ден ци ји „СТОП ЛИ СТЕ” ко ју сва ки над ле жни ор ган во ди по себ но.

(4) Да би се олак ша ло спро во ђе ње же ле знич ких про це ду ра, 
же ле знич ко осо бље ко је не ма слу жбе не про пу сни це мо ра би ти 
упи са но у Спи сак осо бља чи ји обра зац је дат у При ло гу 1. овог 
спо ра зу ма.

(5) Ли ца на ве де на у Спи ску осо бља има ју пра во да пре ђу др
жав ну гра ни цу у Зо ни, док су на ду жно сти, као и да оста ну на те
ри то ри ји др жа ве дру ге уго вор не стра не, за вре ме оба вља ња сво јих 
рад них оба ве за. Сва ли ца чи ја се име на на ла зе на Спи ску осо бља 
тре ба да има ју до ку мент за иден ти фи ка ци ју са фо то гра фи јом па со
шког фор ма та.
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Те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји

Члан 11.
До ма ћа др жа ва ће без на кна де да ти одо бре ње за по ста вља ње 

те ле ко му ни ка ци о них уре ђа ја ко ји су нео п ход ни за рад слу жбе ног 
осо бља су сед не др жа ве у до ма ћој др жа ви, као и при кљу чи ва ње 
ових уре ђа ја на од го ва ра ју ће уре ђа је за над ле жне гра нич не ор га
не уго вор них стра на. По ста вља ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње ових 
уре ђа ја ре гу ли ше се про то ко ли ма у скла ду са чла ном 14. став 1. 
овог спо ра зу ма, из ме ђу над ле жних гра нич них ор га на уго вор них 
стра на.

Слу жбе но на пла ће ни но вац 

Члан 12.
Слу жбе но и же ле знич ко осо бље обе уго вор не стра не има 

пра во да но вац ко ји се на пла ти или при вре ме но за др жи то ком оба
вља ња ду жно сти у гра нич ној ста ни ци или у во зу, пре не се пре ко 
др жав не гра ни це и да их вра ти на те ри то ри ју соп стве не др жа ве. 
Од у зи ма ње, тј. при вре ме но за др жа ва ње нов ца до ка зу је се слу жбе
ним до ку мен том – за пи сни ком ко ји се ста вља на увид слу жбе ном 
осо бљу дру ге уго вор не стра не.

За јед нич ка ко ми си ја

Члан 13.
(1) Уго вор не стра не ће фор ми ра ти За јед нич ку ко ми си ју (у да

љем тек сту: Ко ми си ју) чи ји ће за да так би ти да обез бе ди:
1. При ме ну овог спо ра зу ма;
2. Не ди скри ми на тор ски при ступ же ле знич ким пре во зни ци ма 

у Зо ни;
3. Окру же ње за фер кон ку рен ци ју;
4. Ар би тра жу из ме ђу упра вља ча ин фра струк ту ре и же ле знич

ких пре во зни ка у ве зи са Из ја вом о гра нич ној мре жи;
5. Ар би тра жу из ме ђу же ле знич ких пре во зни ка, ко ји ко ри сте 

же ле знич ке гра нич не објек те;
6. Ре ша ва ње про бле ма ко ји про ис ти чу из са рад ње гра нич них 

ор га на у Зо ни;
7. По бољ ша ње гра нич них услу га;
8. Ре ша ва ње евен ту ал них раз ли ка у ту ма че њу или по те шко ћа 

у при ме ни овог спо ра зу ма.
(2) Ко ми си ја ће се са сто ја ти од пред став ни ка ми ни стар ства 

над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја, ми ни стар ства над ле жног за 
спољ не по сло ве и гра нич них ор га на (гра нич на по ли ци ја, ца рин ски 
ор га ни, фи то са ни тар ни ор га ни, ве те ри нар ски ор га ни и др). На са
стан ке Ко ми си је мо гу би ти по зва ни же ле знич ки пре во зни ци, упра
вља чи ин фра струк ту ре ко ји су укљу че ни у гра нич не про це ду ре и 
дру га струч на ли ца. Пред став ни ци же ле знич ких ре гу ла тор них те
ла ће би ти стал ни чла но ви ове ко ми си је. 

(3) Ко ми си ја ће има ти ре дов не са стан ке јед ном го ди шње, а 
пре ма по тре би мо же да са зо ве и ванреднe састанкe.

(4) На пр вом са стан ку, Ко ми си ја ће усво ји ти „Пра вил ник о ра
ду За јед нич ке ко ми си је за при ме ну Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ма ке до ни је о утвр ђи ва њу гра нич
не про це ду ре за же ле знич ки гра нич ни пре лаз Пре ше во–Та ба нов це”.

Про то ко ли

Члан 14.
(1) За при ме ну овог спо ра зу ма, у ро ку од 90 да на од ње го вог 

сту па ња на сна гу, би ће скло пље ни сле де ћи про то ко ли:
1. Про то кол из ме ђу гра нич них по ли ци ја уго вор них стра на;
2. Про то кол из ме ђу ца рин ских ор га на уго вор них стра на;
3. Про то кол из ме ђу фи то са ни тар них ор га на уго вор них стра на;
4. Про то кол из ме ђу ве те ри нар ских ор га на уго вор них стра на;
5. Про то кол из ме ђу упра вља ча ин фра струк ту ре за ме ђу соб но 

по ве зи ва ње мре жа у Зо ни;
6. Про то кол из ме ђу дру гих ор га на уго вор них стра на, уко ли ко 

је по треб но.
(2) У ро ку од 90 да на од сту па ња на сна гу Спо ра зу ма, упра

вља чи ин фра струк ту ре ускла ди ће Из ја ве о гра нич ној мре жи, ко је 
ће би ти при лог Из ја ве о мре жи упра вља ча ин фра струк ту ре.

Сту па ње на сна гу, из ме не и до пу не и от ка зи ва ње

Члан 15.
(1) Спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме и сту па на 

сна гу на дан при је ма по след њег пи са ног оба ве ште ња, до ста вље
ног ди пло мат ским пу тем, ко јим се уго вор не стра не уза јам но оба
ве шта ва ју о ис пу ње њу њи хо вих уну тра шњих прав них про це ду ра 
по треб них за ње го во сту па ње на сна гу.

(2) Овај спо ра зум мо же би ти из ме њен и до пу њен уз уза јам
ну пи са ну са гла сност уго вор них стра на, а из ме не и до пу не овог 
спо ра зу ма сту пи ће на сна гу у скла ду са по ступ ком из ста ва 1. овог 
чла на.

(3) Сва ка уго вор на стра на има пра во да от ка же спо ра зум уз 
пи са но оба ве ште ње до ста вље но дру гој уго вор ној стра ни ди пло
мат ским пу тем. У том слу ча ју Спо ра зум пре ста је да ва жи са ис те
ком шест (6) ме се ци од да на при је ма тог оба ве ште ња.

У по твр ду то га, пу но моћ ни ци, про пи сно овла шће ни од стра
не сво јих вла да, пот пи са ли су овај спо ра зум.

Пот пи са но у Ско пљу, 16. фе бру а ра 2015. го ди не, у два ори ги
нал на при мер ка, сва ки на срп ском и ма ке дон ском је зи ку, при че му 
су оба тек ста јед на ко ве ро до стој на. 

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ
СР БИ ЈЕ

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ
МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Миле Јанакиески, с.р.
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Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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М И Н И С ТА Р С Т В О  С П О Љ Н И Х  П О СЛ О ВА
51

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

О Б  Ј А  В Љ У  Ј Е

да је Спо ра зум о под сти ца њу и за шти ти ула га ња из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ка на де, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 1. сеп тем бра 2014. 
го ди не, сту пио на сна гу 27. апри ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 27. апри ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

52
На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

О Б  Ј А  В Љ У  Ј Е

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Са ве та ми ни ста ра Ре пу бли ке Ал ба ни је о уза јам ној по мо ћи у спре ча ва њу, ис тра
жи ва њу и су зби ја њу ца рин ских пре кр ша ја, ко ји је са чи њен у Бе о гра ду 10. но вем бра 2014. го ди не, сту пи ти на сна гу 1. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 21. апри ла 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




