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

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је  
о ис по ру ка ма при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је  

у Ре пу бли ку Ср би ју

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 Ру ске Фе де ра ци је о ис по ру ка ма при род
ног га са из Ру ске Фе де ра ци је у Ре пу бли ку Ср би ју, ко ји је до не ла 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој седници Првог ре
довног заседања у 2013. години, 15. марта 2013. године.

ПР број 28
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. 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 Ру ске Фе де ра ци је о ис по ру ка ма  

при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је у Ре пу бли ку Ср би ју

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 Ру ске Фе де ра ци је о ис по ру ка ма при род ног га са из Ру ске 
Фе де ра ци је у Ре пу бли ку Ср би ју, са чи њен у Мо скви, 13. ок то бра 
2012. го ди не, у два при мер ка на срп ском и ру 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 Ру

ске Фе де ра ци је о ис по ру ка ма при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је 
у Ре пу бли ку Ср би ју 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 РУ СКЕ 

ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ О ИС ПО РУ КА МА ПРИ РОД НОГ ГА СА  
ИЗ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ У РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру ске Фе де ра ци је (у да љем 
тек сту: стра не), 

те же ћи да до при не су по ве ћа њу енер гет ске без бед но сти кроз 
обез бе ђе ње ре дов них ис по ру ка при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци
је у Ре пу бли ку Ср би ју,

у ци љу уна пре ђе ња и ја ча ња ду го роч не еко ном ске са рад ње 
из ме ђу стра на,

раз ви ја ју ћи од но се за по че те у скла ду са од ред ба ма Спо ра зу ма 
из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру
ске Фе де ра ци је о ис по ру ка ма при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је у 
Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју од 7. фе бру а ра 1995. го ди не и Спо
ра зу ма из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла
де Ру ске Фе де ра ци је о са рад њи на из град њи га со во да на те ри то ри ји 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 11. апри ла 1996. го ди не,

у на ме ри да за јед нич ки обез бе ђу ју усло ве за до сти за ње мак
си мал ног оби ма ис по ру ка при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је у 
Ре пу бли ку Ср би ју,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1.

Ис по ру ке при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је у Ре пу бли ку 
Ср би ју оба вља ће се од 2012. до 2021. го ди не за кључ но, у оби му до 
пет ми ли јар ди куб них ме та ра го ди шње.

Члан 2.

Са рад ња на осно ву овог спо ра зу ма оства ри ва ће се кроз за
кљу чи ва ње спо ра зу ма (уго во ра) из ме ђу Отво ре ног ак ци о нар ског 
дру штва „Га спром” (Ру ска Фе де ра ци ја), ко је за сту па ју Дру штво са 
огра ни че ном од го вор но шћу „Га спром екс порт” (Ру ска Фе де ра ци
ја) и (или) дру ге ком па ни је ко је је овла сти ло Отво ре но ак ци о нар
ско дру штво „Га спром”, као ис по ру чи о ца и (или) ис по ру чи ла ца, с 
јед не стра не, и Јав ног пред у зе ћа „Ср би ја гас” (Ре пу бли ка Ср би ја) 
и дру гих ком па ни ја ко је је овла сти ла срп ска стра на на кон уса гла
ша ва ња са Отво ре ним ак ци о нар ским дру штвом „Га спром”, као ку
па ца, с дру ге стра не. На ве де ним спо ра зу ми ма (уго во ри ма) од ре ђу
ју се го ди шњи оби ми, усло ви и ро ко ви ис по ру ка при род ног га са, 
пра ва и оба ве зе њи хо вих пот пи сни ка, фи нан сиј ски и дру ги усло ви 
са рад ње у скла ду са за ко но дав ством др жа ва стра на. 

Из воз га са из Ру ске Фе де ра ци је ра ди ре а ли за ци је од ре да ба 
чла на 1. овог спо ра зу ма вр ши Дру штво са огра ни че ном од го вор но
шћу „Га спром екс порт”. 

Члан 3.

Ак ци о нар ско дру штво „Ју го рос гас” (Ре пу бли ка Ср би ја), 
осно ва но на осно ву Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре
пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о са рад њи на из
град њи га со во да на те ри то ри ји Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 
11. апри ла 1996. го ди не, на ста вља са ра дом усме ре ним ка из град
њи га со во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, њи хо вој екс пло а та
ци ји и про да ји при род ног га са по тро ша чи ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Члан 4.

Срп ска стра на га ран ту је да ће бла го вре ме но и у пот пу но сти 
вр ши ти об ра чун за при род ни гас ко ји се ис по ру чу је на осно ву овог 
спо ра зу ма.

У слу ча ју не бла го вре ме ног пла ћа ња ис по ру ка при род ног га са 
ко је се оба вља ју на осно ву овог спо ра зу ма, та кве ис по ру ке ис по ру
чи лац мо же јед но стра но об у ста ви ти.
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При род ни гас ко ји се ис по ру чу је у Ре пу бли ку Ср би ју на 
осно ву овог спо ра зу ма на ме њен је за ко ри шће ње на тр жи шту Ре
пу бли ке Ср би је.

Члан 5.

Ор га ни овла шће ни за ре а ли за ци ју овог спо ра зу ма су:
са срп ске стра не – Ми ни стар ство енер ге ти ке, раз во ја и за

шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је;
с ру ске стра не – Ми ни стар ство енер ге ти ке Ру ске Фе де ра ци је. 
У слу ча ју из ме на њи хо вих овла шће них ор га на, стра не ће без 

од ла га ња, ди пло мат ским пу тем, о то ме оба ве сти ти јед на дру гу. 

Члан 6.

Срп ска стра на не ће уво ди ти ни ка ква огра ни че ња или за бра не 
у од но су на ула га ња ру ских при вред них су бје ка та ко ји уче ству ју у 
ре а ли за ци ји овог спо ра зу ма, а ко ја су из вр ше на на те ри то ри ји Ре
пу бли ке Ср би је у скла ду са овим спо ра зу мом. 

Члан 7.

У слу ча ју на стан ка окол но сти ко је спре ча ва ју јед ну од стра на 
у ис пу ње њу ње них оба ве за на осно ву овог спо ра зу ма, или раз ли
ка у по гле ду ту ма че ња и (или) при ме не од ре да ба овог спо ра зу ма, 
овла шће ни ор га ни стра на оба ви ће кон сул та ци је ра ди до но ше ња 
ме ђу соб но при хва тљи вих ре ше ња за пре ва зи ла же ње на ста лих 
окол но сти или раз ли ка и обез бе ђе ње оства ри ва ња овог спо ра зу ма.

Раз ли ке из ме ђу стра на ко је не мо гу би ти от кло ње не кроз кон
сул та ци је из ме ђу овла шће них ор га на ре ша ва ће се кроз пре го во ре 
из ме ђу стра на. 

Члан 8.

Од ред бе овог спо ра зу ма не ути чу на пра ва и оба ве зе сва ке од 
стра на по осно ву дру гих ме ђу на род них уго во ра чи ја је пот пи сни ца 
ње на др жа ва. 

Члан 9.

Овај спо ра зум сту па на сна гу од да на при је ма по след њег пи
са ног оба ве ште ња ди пло мат ским пу тем о то ме да су стра не оба ви
ле уну тра шње др жав не про це ду ре нео п ход не за ње го во сту па ње на 
сна гу, и ва жи за кључ но до 31. де цем бра 2021. го ди не.

На кон ис те ка на ве де ног ро ка овај спо ра зум се ауто мат ски про
ду жа ва на сле де ћи пе то го ди шњи пе ри од, ако ни јед на од стра на нај
ка сни је де вет ме се ци пре ис те ка од го ва ра ју ћег ро ка ди пло мат ским 
пу тем не оба ве сти дру гу стра ну о сво јој на ме ри да га рас ки не.

Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти уз пи са ну са гла сност стра на.
Пре ста нак ва же ња овог спо ра зу ма не ути че на ис пу ње ње оба

ве за пред ви ђе них спо ра зу ми ма (уго во ри ма) за кљу че ним на осно ву 
овог спо ра зу ма у пе ри о ду ње го вог ва же ња.

Овај спо ра зум при вре ме но ће се при ме њи ва ти од да на ње го
вог пот пи си ва ња. 

Са чи ње но у Мо скви, 13. ок то бра 2012. го ди не, у два при мер
ка, сва ки на срп ском је зи ку и ру ском је зи ку, при че му оба тек ста 
има ју под јед на ку ва жност.

ЗА ВЛА ДУ ЗА ВЛА ДУ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ 

Зо ра на Ми хај ло вић, с.р. Но вак Алек сан др Ва лен ти но вич, с.р.

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

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

до но сим

У К АЗ

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

о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та Вла ди  
Ре пу бли ке Ср би је

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 Ру ске Фе де ра ци је о одо бре њу др жав ног 
из во зног кре ди та Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је до не ла На род
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој седници Првог редовног 
заседања у 2013. години, 15. марта 2013. године.

ПР број 30
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. 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 Ру ске Фе де ра ци је о одо бре њу др жав ног 

из во зног кре ди та Вла ди Ре пу бли ке Ср би је

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 Ру ске Фе де ра ци је о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је пот пи сан 11. ја ну а ра 2013. го ди не 
у Мо скви, у ори ги на лу на срп ском и ру 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 Ру

ске Фе де ра ци је о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та Вла ди Ре
пу бли ке Ср би је, у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ РУ СКЕ 
ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ О ОДО БРЕ ЊУ ДР ЖАВ НОГ ИЗ ВО ЗНОГ КРЕ

ДИ ТА ВЛА ДИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ру ске Фе де ра ци је (у да љем 
тек сту: стра не),

ра ди да љег ја ча ња по сто је ћих при ја тељ ских од но са из ме ђу 
др жа ва стра на и уна пре ђе ња уза јам но ко ри сне са рад ње,

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
Из нос и свр ха кре ди та

1. Ру ска стра на одо бри ће срп ској стра ни др жав ни из во зни 
кре дит у из но су до 800 ми ли о на USD за фи нан си ра ње 85 про це
на та вред но сти сва ког уго во ра о ис по ру ци ро бе, оба вља њу ра до ва 
и пру жа њу услу га у обла сти же ле зни це на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је из ме ђу срп ских и ру ских овла шће них ком па ни ја, при хва ће
ног у скла ду са чла ном 8. овог спо ра зу ма (у да љем тек сту: кре дит, 
од но сно уго вор).

2. Аван сна пла ћа ња из но си ће 15 про це на та вред но сти сва ког 
уго во ра и срп ске овла шће не ком па ни је упла ћи ва ће их у ко рист ру
ских овла шће них ком па ни ја у кон вер ти бил ној ва лу ти.

Члан 2. 
Ко ри шће ње кре ди та

1. Срп ска стра на ће ис ко ри сти ти кре дит у пе ри о ду од пет го
ди на, по чев од го ди не сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма. 
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У слу ча ју по тре бе, стра не ће раз мо три ти мо гућ ност про ду
жет ка пе ри о да рас по ло жи во сти кре ди та. 

2. Ро ба и услу ге ко је се уво зе на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је 
и на ба вља ју на њој, у окви ру ре а ли за ци је уго во ра, осло ба ђа ју се од 
пла ћа ња по ре за на до да ту вред ност, царинa и дру гих да жби на на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 

3. При ли ком об ра чу на за ис по ру че ну ро бу, оба вље не ра до ве 
и из вр ше не услу ге из сред ста ва кре ди та ко ри сти ће се акре ди тив ни 
об лик об ра чу на.

4. Да тум ко ри шће ња сва ког из но са кре ди та је:
при ли ком ис по ру ка ро бе – да тум ко но сма на, то вар ног ли ста у 

ави он ском са о бра ћа ју или дру гих до ку ме на та ко ји ма се по твр ђу је 
ис по ру ка ро бе пред ви ђе них усло ви ма уго во ра;

при ли ком оба вља ња ра до ва и пру жа ња услу га  да тум до ку
мен та о при мо пре да ји оба вље них ра до ва, пру же них услу га или да
тум дру гих до ку ме на та ко ји ма се по твр ђу је оба вља ње ра до ва, пру
жа ње услу га пред ви ђе них усло ви ма уго во ра.

5. На кон ис те ка пе ри о да рас по ло жи во сти кре ди та срп ска 
стра на у ро ку од 30 ка лен дар ских да на упла ћу је ру ској стра ни про
ви зи ју за да ва ње кре ди та у ви си ни од јед ног про цен та из но са кре
ди та ко ји не ис ко ри сти срп ска стра на. На ве де но пла ћа ње оба вља 
се у USD и не под ле же по вра ћа ју од стра не ру ске стра не.

Члан 3. 
Из ми ри ва ње кре ди та

Из нос кре ди та у USD ис ко ри шћен то ком сва ке ка лен дар ске 
го ди не кон со ли ду је се пре ма ста њу на дан 31. де цем бра од го ва ра
ју ће ка лен дар ске го ди не и срп ска стра на га из ми ру је у 40 јед на ких 
квар тал них ра та 30. мар та, 30. ју на, 30. сеп тем бра и 30. де цем бра 
сва ке го ди не, при че му ће пр во пла ћа ње за из ми ре ње сва ког кон со
ли до ва ног из но са кре ди та би ти из вр ше но кроз че ти ри го ди не по
сле сва ке кон со ли да ци је.

Члан 4. 
Ка ма те на кре дит

1. Срп ска стра на ру ској стра ни пла ћа ка ма ту на ко ри шће ње 
кре ди та по сто пи од 4,1 про цен та го ди шње.

2. Ка ма те на ко ри шће ње кре ди та за ра чу на ва ју се на днев ној 
осно ви, по чев од да ту ма ко ри шће ња сва ког де ла кре ди та и срп ска 
стра на их пла ћа 30. мар та, 30. ју на, 30. сеп тем бра и 30. де цем бра 
сва ке го ди не, при че му ће по след ње пла ћа ње ка ма та би ти из вр ше но 
исто вре ме но с по след њим пла ћа њем у свр ху из ми ре ња глав ни це ду га.

3. Ка ма те се за ра чу на ва ју по ла зе ћи од фак тич ког бро ја да на 
ко ји су про те кли у 360днев ној го ди ни (ба за 365/360).

Члан 5. 
До спе ли дуг 

1. У слу ча ју да би ло ко је пла ћа ње у свр ху из ми ре ња глав ни це 
ду га и (или) ка ма те по овом спо ра зу му не бу де из вр ше но у утвр ђе
ном ро ку у скла ду са чл. 3. и 4. овог спо ра зу ма, та кав дуг про гла
ша ва ће се до спе лим (у да љем тек сту: до спе ли дуг) и на ње га ће се 
за ра чу на ва ти ка ма та по сто пи од 6,1 про цен та го ди шње (у да љем 
тек сту: ка ма та на до спе ли дуг) од да ту ма на стан ка до спе лог ду га и 
за кључ но с да ту мом ње го вог из ми ре ња у пот пу но сти.

2. У слу ча ју ка шње ња пла ћа ња, у свр ху из ми ре ња глав ни це 
ду га и (или) ка ма те ко ја под ле же из ми ре њу у скла ду с овим спо ра
зу мом, ви ше од 30 ка лен дар ских да на, ру ска стра на има пра во да 
срп ској стра ни об у ста ви ко ри шће ње кре ди та. 

3. У слу ча ју да до спе ли дуг ни је из ми рен на кон ис те ка 180 
ка лен дар ских да на, по чев од да ту ма ње го вог до спе ћа, ру ска стра на 
има пра во да про гла си ком пле тан из нос не из ми ре ног ду га, укљу
чу ју ћи и глав ни цу ду га, за ра чу на те ка ма те на кре дит и ка ма ту на 
до спе ли дуг, до спе лим (у да љем тек сту: кон со ли до ва ни дуг), о че
му ће у пи са ном об ли ку оба ве сти ти срп ску стра ну.

4. На кон со ли до ва ни дуг за ра чу на ва ће се ка ма та по сто пи из 
ста ва 1. овог чла на, по чев од да на ка да га ру ска стра на про гла си 
до спе лим, за кључ но с да ту мом ка да га срп ска стра на у пот пу но сти 
из ми ри (у да љем тек сту: ка ма та на кон со ли до ва ни дуг).

5. Ка ма та на до спе ли дуг и ка ма та на кон со ли до ва ни дуг се 
за ра чу на ва ју по ла зе ћи од фак тич ког бро ја да на ко ји су про те кли у 
360днев ној го ди ни (ба за 365/360).

Члан 6.  
Рас по ре ђи ва ње и на чин оба вља ња пла ћа ња

1. Сва пла ћа ња срп ске стра не у ко рист ру ске стра не у скла ду 
са овим спо ра зу мом вр ши ће се у USD.

2. Сви из но си ко је је срп ска стра на ду жна да ис пла ти у скла
ду са овим спо ра зу мом не ће се оп те ре ћи ва ти ни ка квим по ре зи ма и 
ис пла ћи ва ће се без би ло ка квих огра ни че ња, од би та ка, из у зе ћа или 
ком пен за ци о них ума ње ња.

3. Све ис пла те срп ске стра не на осно ву овог спо ра зу ма у ко
рист ру ске стра не рас по ре ђу ју се пре ма сле де ћем ре до сле ду:

за пла ћа ње ка ма те на кон со ли до ва ни дуг;
за из ми ри ва ње кон со ли до ва ног ду га;
за пла ћа ње ка ма те на до спе ли дуг;
за из ми ри ва ње до спе лог ду га; 
за пла ћа ње ка ма та на кре дит;
за из ми ри ва ње глав ни це ду га.

Члан 7. 
Овла шће не бан ке

1. На род на бан ка Ср би је и Др жав на кор по ра ци ја „Бан ка за 
раз вој и спољ но е ко ном ску де лат ност (Вње ше ко ном банк)” (у да
љем тек сту: Вње ше ко ном банк) су овла шће не бан ке срп ске стра не, 
од но сно ру ске стра не у свр ху еви ден ци је ко ри шће ња, из ми ри ва ња 
и сер ви си ра ња кре ди та (у да љем тек сту: овла шће не бан ке стра на). 
Сва пла ћа ња по овом спо ра зу му срп ска стра на оба вља ће у ко рист 
ру ске стра не у скла ду са ин струк ци ја ма за пла ћа ње Вње ше ко ном
бан ке. 

2. Овла шће не бан ке стра на ће нај ка сни је 60 ка лен дар ских да
на од да на сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма за кљу чи ти спо ра зум о 
тех нич ком на чи ну еви ден ци је и об ра чу на на осно ву овог спо ра зу
ма. Овла шће не бан ке стра на пред у зе ће све ме ре ко је за ви се од њих 
ра ди пот пу ног и бла го вре ме ног оба вља ња еви ден ци је и об ра чу на 
на осно ву овог спо ра зу ма.

Члан 8. 
При хва та ње уго во ра 

1. Срп ске и ру ске овла шће не ком па ни је ме ђу соб но за кљу чу ју 
уго во ре у ко ји ма ће од ре ди ти оби ме, ро ко ве и це не ис по ру ка ро
бе, оба вља ња ра до ва и пру жа ња услу га у окви ру ре а ли за ци је овог 
спо ра зу ма. Уго во ри се при хва та ју за фи нан си ра ње на кон што их 
одо бре Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је и 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ру ске Фе де ра ци је.

2. Зах те ви Ми ни стар ства фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке 
Ср би је за при хва та ње фи нан си ра ња уго во ра са чи ње ни пре ма обра
сцу са гла сно При ло гу 1. упу ћу ју се Ми ни стар ству фи нан си ја Ру
ске Фе де ра ци је.

3. По твр де Ми ни стар ства фи нан си ја Ру ске Фе де ра ци је о при
хва та њу фи нан си ра ња уго во ра, са чи ње не пре ма обра сцу са гла сно 
При ло гу 2, или од би ја ња при хва та ња фи нан си ра ња уго во ра на ве
де ног ми ни стар ства, са чи ње на пре ма обра сцу са гла сно При ло гу 3, 
упу ћу ју се Ми ни стар ству фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је 
у ро ку од 45 да на.

4. Срп ске и ру ске овла шће не ком па ни је вр ше из ме не уго во ра 
у де лу вред но сти уго во ра и ро ко ва ис по ру ка ро бе, оба вља ња ра до
ва и пру жа ња услу га на осно ву уса гла ша ва ња у пи са ном об ли ку с 
Ми ни стар ством фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни
стар ством фи нан си ја Ру ске Фе де ра ци је. 

Члан 9. 
Овла шће ни ор га ни стра на

Овла шће ни ор га ни стра на ко ји ма се по ве ра ва ре а ли за ци ја од
ре да ба овог спо ра зу ма су:

са срп ске стра не – Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де Ре пу
бли ке Ср би је и Ми ни стар ство са о бра ћа ја Ре пу бли ке Ср би је; 
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с ру ске стра не – Ми ни стар ство фи нан си ја Ру ске Фе де ра ци је 
и Ми ни стар ство еко ном ског раз во ја Ру ске Фе де ра ци је.

Члан 10. 
На чин ре ша ва ња спо ро ва

1. Сви спо ро ви и раз ли ке из ме ђу стра на у ве зи с при ме ном и 
ту ма че њем овог спо ра зу ма ре ша ва ће се пу тем кон сул та ци ја и пре
го во ра из ме ђу стра на.

2. Спор на пи та ња ко ја мо гу на ста ти из ме ђу срп ских и ру ских 
овла шће них ком па ни ја у про це су ис пу ње ња уго вор них оба ве за у 
окви ру ре а ли за ци је овог спо ра зу ма ре ша ва ју се не по сред но из ме
ђу уго вор них стра на у скла ду са усло ви ма и про це ду ра ма ко ји су 
пред ви ђе ни уго во ри ма.

Члан 11. 
При ло зи

При ло зи 1–3. овог спо ра зу ма чи не ње гов са став ни део.

Члан 12. 
Сту па ње на сна гу

Овај спо ра зум сту па на сна гу од да ту ма при је ма по след њег 
пи са ног оба ве ште ња о то ме да су стра не оба ви ле уну тра шње др
жав не про це ду ре нео п ход не за ње го во сту па ње на сна гу и ва жи ће 
до мо мен та док стра не не ис пу не све оба ве зе ко је про ис ти чу из 
овог спо ра зу ма. 

Са чи ње но у Мо скви, 11. ја ну а ра 2013. го ди не у два при мер ка, 
сва ки на срп ском је зи ку и ру ском је зи ку, при че му оба тек ста има ју 
под јед на ку ва жност.

ЗА ВЛА ДУ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
Мла ђан Дин кић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ
РУ СКЕ ФЕДEРАЦИЈЕ 

Ан тон Гер ма но вич Си лу а нов, с.р.

При лог 1.
уз Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и

Вла де Ру ске Фе де ра ци је о одо бре њу 
др жав ног из во зног кре ди та 

Вла ди Ре пу бли ке Ср би је
Ми ни стар ство фи нан си ја

Ру ске Фе де ра ци је

ЗАХ ТЕВ

за при хва та ње фи нан си ра ња уго во ра 

Овим Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је, 
у име Вла де Ре пу бли ке Ср би је, пред ла же да уго вор од _________, 
број_________, из ме ђу (пун на зив, се ди ште срп ске овла шће не 
ком па ни је) и (пун на зив, се ди ште ру ске овла шће не ком па ни је) на 
из нос од ____________USD, бу де пред мет фи нан си ра ња у скла ду 
са Спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе
де ра ци је о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је од 11. ја ну а ра 2013. го ди не и да се ва же ње од ре да ба овог 
спо ра зу ма од но си на на ве де ни уго вор.

Мо ли мо да по твр ди те са гла сност ру ске стра не да при хва ти 
фи нан си ра ње по ме ну тог уго во ра у скла ду с на ве де ним спо ра зу мом. 

Да тум

 За Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де 
 Ре пу бли ке Ср би је

При лог 2.
уз Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и

Вла де Ру ске Фе де ра ци је о одо бре њу 
др жав ног из во зног кре ди та 

Вла ди Ре пу бли ке Ср би је
Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де

Ре пу бли ке Ср би је

По твр да

о при хва та њу фи нан си ра ња уго во ра

По зи ва ју ћи се на Зах тев за при хва та ње фи нан си ра ња уго во
ра од _________20__. го ди не број ____________ Ми ни стар ства 
фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је, у име Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, Ми ни стар ство фи нан си ја Ру ске Фе де ра ци је, у име Вла де 
Ру ске Фе де ра ци је, овим по твр ђу је да је фи нан си ра ње уго во ра од 
_________, број______, из ме ђу (пун на зив, се ди ште ру ске овла
шће не ком па ни је) и (пун на зив, се ди ште срп ске овла шће не ком
па ни је) на из нос од ____________USD, при хва ће но у скла ду са 
Спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де
ра ци је о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је од 11. ја ну а ра 2013. го ди не и да се ва же ње од ре да ба овог 
спо ра зу ма од но си на на ве де ни уго вор.

Да тум

 За Ми ни стар ство фи нан си ја
 Ру ске Фе де ра ци је

При лог 3.
уз Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и

Вла де Ру ске Фе де ра ци је о одо бре њу 
др жав ног из во зног кре ди та 

Вла ди Ре пу бли ке Ср би је
Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де

Ре пу бли ке Ср би је

Од би ја ње 

при хва та ња фи нан си ра ња уго во ра

По зи ва ју ћи се на Зах тев за при хва та ње фи нан си ра ња уго во ра 
од _________20__. го ди не, број _____ Ми ни стар ства фи нан си ја и 
при вре де Ре пу бли ке Ср би је, у име Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни
стар ство фи нан си ја Ру ске Фе де ра ци је, у име Вла де Ру ске Фе де ра
ци је, овим оба ве шта ва да се због (раз лог од би ја ња) фи нан си ра ње 
уго во ра од _____, број______, из ме ђу (пун на зив, се ди ште срп ске 
овла шће не ком па ни је) и (пун на зив, се ди ште ру ске овла шће не 
ком па ни је) на из нос од ____________USD, од би ја у скла ду са Спо
ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци
је о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та Вла ди Ре пу бли ке Ср би је 
од 11. ја ну а ра 2013. го ди не.

Да тум

 За Ми ни стар ство фи нан си ја
 Ру ске Фе де ра ци је

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”. 



15. март – 2013. Број 3 – Страна 5МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

20
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 Уго во ра  
о га ран ци ји из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ку вај тског  

фон да за арап ски еко ном ски раз вој (Про је кат  
же ле знич ка ста ни ца Бе о град Цен тар – Фа за 1)

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра о га ран ци ји из
ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ку вај тског фон да за арап ски еко ном ски 
раз вој (Про је кат же ле знич ка ста ни ца Бе о град Цен тар – Фа за 1), ко
ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој седни
ци Првог редовног заседања у 2013. години, 15. марта 2013. године.

ПР број 31
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра о га ран ци ји из ме ђу  
Ре пу бли ке Ср би је и Ку вај тског фон да за арап ски  
еко ном ски раз вој (Про је кат же ле знич ка ста ни ца  

Бе о град Цен тар – Фа за 1)

Члан 1. 
По твр ђу је се Уго вор о га ран ци ји из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 

Ку вај тског фон да за арап ски еко ном ски раз вој (Про је кат же ле знич
ка ста ни ца Бе о град Цен тар – Фа за 1), за кљу чен 10. де цем бра 2012. 
го ди не, у ори ги на лу на арап ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра о га ран ци ји из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ку вај

тског фон да за арап ски еко ном ски раз вој (Про је кат же ле знич ка ста
ни ца Бе о град Цен тар – Фа за 1), у пре во ду на срп ски је зик гла си:

БРОЈ ЗАЈ МА: 858

УГО ВОР О ГА РАН ЦИ ЈИ

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И КУ ВАЈ ТСКОГ ФОН ДА 
ЗА АРАП СКИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ

ДА ТУМ: 10. де цем бар 2012. го ди не

УГО ВОР О ГА РАН ЦИ ЈИ

УГО ВОР од 10. де цем бра 2012. го ди не, из ме ђу Ре пу бли ке Ср
би је (у да љем тек сту: Га рант) и Ку вај тског фон да за арап ски еко
ном ски раз вој (у да љем тек сту: Фонд).

Бу ду ћи да је уго во ром од истог да ту ма као што је го ре на ве де
ни, из ме ђу Фон да и Ак ци о нар ског дру штва „Же ле зни це Ср би је” (у 
да љем тек сту: Зај мо при мац), ко га чи не уго вор и при ло зи, (у да љем 
тек сту: Уго вор о зај му), Фонд са гла сан да дâ Зај мо прим цу за јам у 
из но су од де сет ми ли о на ку вај тских ди на ра (10.000.000 KWD), за 
фи нан си ра ње Про јек та же ле знич ка ста ни ца Бе о град Цен тар – Фа
за 1, у скла ду са усло ви ма и од ред ба ма ко је су утвр ђе не у Уго во ру 

о зај му, али са мо под усло вом да Га рант при ста не да га ран ту је за 
оба ве зе Зај мо прим ца у по гле ду тог зај ма, ка ко је да ље на ве де но; и

Бу ду ћи да је Га рант, ка да је у пи та њу скла па ње Уго во ра о зај
му из ме ђу Фон да и Зај мо прим ца, са гла сан да га ран ту је за оба ве зе 
Зај мо прим ца;

На осно ву то га, Уго вор не стра не су се са гла си ле о сле де ћем:

ЧЛАН 1

ТАЧ КА 1.01. Га рант при хва та све од ред бе Уго во ра о зај му, са 
истим ва же њем и пра во сна жно шћу, као да су ов де у пот пу но сти 
из ло же не.

ЧЛАН 2

ТАЧ КА 2.01. Без огра ни че ња или ре стрик тив но сти би ло ко је 
од дру гих од ред би ко је се на ла зе у овом уго во ру, Га рант, са сво је 
стра не, овим пу тем без у слов но га ран ту је, као при мар ни ду жник, 
а не са мо као је мац, пра во вре ме ну и тач ну ис пла ту глав ни це и ка
ма та и оста лих на кна да у ве зи са Зај мом, и тач но из вр ше ње свих 
од ред би и уго во ра Зај мо прим ца, а све ка ко је утвр ђе но Уго во ром 
о зај му.

ЧЛАН 3

ТАЧ КА 3.01. За јед нич ка на ме ра Га ран та и Фон да је да ни
је дан дру ги спољ ни дуг не ужи ва ни ка кав при о ри тет у од но су на 
овај За јам кроз ста вља ње за ло га на др жав ну имо ви ну. У том ци љу, 
Га рант се оба ве зу је да, осим ако се са Фон дом не по стиг не дру га
чи ји до го вор, ако Га рант дâ у за лог би ло ко ју сво ју имо ви ну као 
га ран ци ју за не ки спољ ни дуг, тим за ло гом ip so fac to под јед на ко и 
сра змер но га ран ту је пла ћа ње глав ни це, ка ма те и оста лих тро шко
ва за За јам и да ће, у слу ча ју ста вља ња за ло га, би ти на пра вље на 
екс пли цит на од ред ба за те свр хе, али под усло вом да се на ве де не 
од ред бе из ове тач ке не при ме њу ју на:

(i) би ло ка кав за лог над имо ви ном ста вљен у тре нут ку ње
не ку по ви не ис кљу чи во као га ран ци ја за пла ћа ње на бав не це не те 
имо ви не; 

(ii) би ло ка кав за лог над ко мер ци јал ном ро бом као оси гу ра ње 
ду га ко ји до спе ва нај ка сни је го ди ну да на од да ту ма ка да је пр во
бит но на стао и ко ји тре ба да се пла ти из сред ста ва до би је них про
да јом тих ко мер ци јал них до ба ра; или

(iii) би ло ка кав за лог ко ји про ис тек не из уоби ча је них бан кар
ских тран сак ци ја и ко јим се га ран ту је дуг ко ји до спе ва у ро ку од 
го ди ну да на од да ту ма тих тран сак ци ја.

Из раз „имо ви на Га ран та”, у сми слу у ко јем се ко ри сти у овој 
тач ки, об у хва та имо ви ну Га ран та или би ло ко је аген ци је Га ран та, 
укљу чу ју ћи и Цен трал ну бан ку Га ран та или би ло ко ју дру гу ин
сти ту ци ју ко ја оба вља функ ци је Цен трал не бан ке, а из раз „за лог” 
об у хва та хи по те ку, јем ство, за ло жбу, по вла сти це и при о ри те те би
ло ко је вр сте.

ЧЛАН 4

ТАЧ КА 4.01. Га рант пред у зи ма или се ста ра да бу ду пред у
зе те све ак тив но сти, ко је су нео п ход не са ње го ве стра не, ка ко би 
омо гу ћио Зај мо прим цу да на ста ви са из вр ше њем Про јек та са од
го ва ра ју ћом па жњом и ефи ка сно шћу и у скла ду са до бром ин же
њер ском, фи нан сиј ском и ад ми ни стра тив ном прак сом, и Га рант не 
пред у зи ма, од но сно не до зво ља ва да се пре ду зме би ло ка ква ак
тив ност ко ја би спре чи ла или оме та ла ре а ли за ци ју Про јек та или 
из вр ше ње би ло ко је од ред бе овог уго во ра.

ТАЧ КА 4.02. Га рант пре у зи ма на се бе да до де ли и обез бе ди, 
на го ди шњем ни воу, сва нео п ход на сред ства Зај мо прим цу, по ред 
при хо да ко је Зај мо при мац сам ре а ли зу је, ка ко би омо гу ћио Зај мо
прим цу да ис пу ни сво је оба ве зе сер ви си ра ња ду га, а на ро чи то пла
ћа ње сер ви си ра ња ду га пре ма Фон ду, и да омо гу ћи Зајмoпримцу 
да има до во љан рад ни ка пи тал и да по кри ва сво је тро шко ве по
сло ва ња.
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ТАЧ КА 4.03. Га рант ће омо гу ћи ти овла шће ним пред став ни
ци ма Фон да, ка да за то по сто ји по тре ба, да до ђу у по се ту у ве зи 
са Зај мом.

ЧЛАН 5

ТАЧ КА 5.01. Глав ни ца, ка ма та и оста ле на кна де за За јам пла
ћа ју се без ика квих од би та ка и осло бо ђе ни од би ло ка квих по ре за 
или так си, ко ји би би ли на мет ну ти пре ма за ко ни ма Га ран та или 
за ко ни ма ко ји ва же на ње го вој те ри то ри ји.

ТАЧ КА 5.02. Овај уго вор и Уго вор о зај му су осло бо ђе ни 
свих так си или на ме та, на мет ну тих пре ма за ко ни ма Га ран та или 
за ко ни ма на сна зи на ње го вој те ри то ри ји, у ве зи са пот пи си ва њем, 
об ја вљи ва њем, до ста вом или ре ги стра ци јом истих.

ЧЛАН 6

ТАЧ КА 6.01. Глав ни ца, ка ма та и оста ле на кна де за За јам пла
ћа ју се осло бо ђе не од свих огра ни че ња, на мет ну тих пре ма за ко ни
ма Га ран та или за ко на на сна зи на ње го вој те ри то ри ји. 

ЧЛАН 7

ТАЧ КА 7.01. Га рант је ду жан да сва до ку мен та, еви ден ци ју, 
пре пи ску и слич не ма те ри ја ле Фон да сма тра за по вер љи ве и Га рант, 
у том сми слу, да је Фон ду пу ни иму ни тет од цен зу ре и ин спек ци је.

ТАЧ КА 7.02. Сва имо ви на и при ход Фон да из у зе ти су од на
ци о на ли за ци је, кон фи ска ци је и за пле не.

ЧЛАН 8

ТАЧ КА 8.01. Пра ва и оба ве зе Фон да и Га ран та пре ма овом 
уго во ру ва же и при ме њу ју се у скла ду са ње го вим усло ви ма и од
ред ба ма без об зи ра на би ло ко ји су про тан ло кал ни за кон. Ни ти Га
рант ни ти Фонд не ма ју пра ва ни под ка квим окол но сти ма на тврд
њу да је не ка од од ред би овог уго во ра не ва же ћа или не при ме њи ва 
из би ло ког раз ло га.

ТАЧ КА 8.02. Ни ка кво од ла га ње при ме не или про пуст да се 
при ме ни би ло ко је пра во, овла шће ње или прав ни лек ко ји при па
да ју би ло ко јој од Уго вор них стра на пре ма овом уго во ру, по сле би
ло ка квог кр ше ња не ма ути ца ја на то пра во, овла шће ње или прав
ни лек, ни ти се ту ма чи као од ри ца ње од истих ни ти као са гла сност 
да је до шло до кр ше ња оба ве за, ни ти ак тив ност од но сне Уго вор не 
стра не у по гле ду би ло ког кр ше ња као ни са гла сност да је до шло 
до кр ше ња оба ве за, не ути чу и не оме та ју би ло ко је пра во, овла
шће ње или прав ни лек од но сне Уго вор не стра не у по гле ду би ло 
ког дру гог или не ког на кнад ног кр ше ња оба ве за.

ТАЧ КА 8.03. Би ло ко ји спор из ме ђу Уго вор них стра на и би
ло ко је по тра жи ва ње јед не Уго вор не стра не у од но су на дру гу ко ји 
про ис тек ну из овог уго во ра ре ша ва ју се спо ра зум но из ме ђу Уго
вор них стра на.

У слу ча ју да не мо гу ре ши ти спо ра зум но, пред мет ни спор 
или по тра жи ва ње под но се се на ар би тра жу пред Ар би тра жним су
дом, ка ко је пред ви ђе но у тач ки ко ја сле ди.

ТАЧ КА 8.04. Ар би тра жни суд се са сто ји од три ар би тра ко
ји се од ре ђу ју на сле де ћи на чин: јед ног ар би тра од ре ђу је Га рант; 
дру гог ар би тра од ре ђу је Фонд; тре ћи ар би тар (у да љем тек сту се 
по вре ме но на зи ва „Су ди ја”) од ре ђу је се на осно ву спо ра зу ма Уго
вор них стра на. Ако не ки од ар би та ра од ре ђе них у скла ду са овом 
тач ком под не се остав ку, умре или ако ни је у мо гућ но сти да ра ди, 
ње гов на след ник се од ре ђу је на исти на чин као што је прет ход но 
опи са но за од ре ђи ва ње пр во бит ног ар би тра, и тај на след ник има 
сва овла шће ња и ду жно сти пр во бит ног ар би тра.

Ар би тра жни по сту пак мо же се по кре ну ти у скла ду са овом 
тач ком на кон што би ло ко ја Уго вор на стра на оба ве сти дру гу. Ово 
оба ве ште ње са др жи из ја ву у ко јој се на во ди при ро да спо ра или по
тра жи ва ња ко ји се под но се на ар би тра жу, при ро да и обим тра же не 
за штит не ме ре и име ар би тра ко јег је од ре ди ла она Уго вор на стра
на ко ја по кре ће по сту пак.

У ро ку од три де сет да на од до ста вља ња та квог оба ве ште ња, 
дру га стра на оба ве шта ва стра ну ко ја је по кре ну ла ар би тра жни по
сту пак о име ну ар би тра ко јег је ода бра ла, а уко ли ко то не учи ни, 
тај ар би тар ће би ти по ста вљен од стра не Пред сед ни ка Ме ђу на род
ног су да прав де на зах тев стра не ко ја по кре ће по сту пак. 

Уко ли ко се у ро ку од ше зде сет да на на кон до ста вља ња оба ве
ште ња за по кре та ње ар би тра жног по ступ ка, Уго вор не стра не ни су 
до го во ри ле око из бо ра Су ди је, би ло ко ја стра на мо же да за тра жи 
од Пред сед ни ка Ме ђу на род ног су да прав де да име ну је Су ди ју.

Ар би тра жни суд се са зи ва пр ви пут у вре ме и у ме сту ко је ће 
од ре ди ти Су ди ја. На кон то га, Ар би тра жни суд ће од лу чи ти о то ме 
где и ка да ће би ти за се да ње. 

У за ви сно сти од од ре да ба ове тач ке, осим ако се Уго вор не 
стра не дру га чи је не до го во ре, Ар би тра жни суд од лу чу је о свим пи
та њи ма ко ја су у ње го вој над ле жно сти и утвр ђу је про це ду ру, та ко 
да сва кој Уго вор ној стра ни бу де обез бе ђе но пра вед но са слу ша ње, 
и од лу чу је о под не тим пред ме ти ма без об зи ра на то да ли су при
сут не обе Уго вор не стра не или не. Од лу ке Ар би тра жног су да до
но се се ве ћи ном гла со ва и од лу ка се са оп шта ва у пи са ном об ли ку. 
Од лу ка мо ра би ти пот пи са на од стра не ве ћи не чла но ва Ар би тра
жног су да и пот пи сан при ме рак се ша ље сва кој од Уго вор них стра
на. Од лу ка Ар би тра жног су да до не та у скла ду са од ред ба ма ове 
тач ке је ко нач на и оба ве зу ју ћа за Уго вор не стра не ко је се по ви ну ју 
и по сту па ју у скла ду са од лу ком.

Уго вор не стра не утвр ђу ју из нос на кна де или хо но ра ра за 
ар би тре и дру ге осо бе ко је су нео п ход не за во ђе ње ар би тра жног 
по ступ ка. Ако се Уго вор не стра не не до го во ре о овом из но су пре 
за се да ња Ар би тра жног су да, Ар би тра жни суд утвр ђу је овај из нос 
она ко ка ко је при хва тљи во под да тим окол но сти ма. Сва ка од Уго
вор них стра на по кри ва соп стве не тро шко ве у ар би тра жном по
ступ ку. Тро шко ви Ар би тра жног су да де ле се под јед на ко из ме ђу 
Уго вор них стра на. Сва пи та ња у ве зи са по де лом тро шко ва Ар би
тра жног су да или по ступ ка пла ћа ња тих тро шко ва утвр ђу је Ар би
тра жни суд.

Ар би тра жни суд при ме њу је прин ци пе ко ји су за јед нич ки пре
ма ва же ћим за ко ни ма Га ран та и Др жа ве Ку вајт, као и при др жа ва ју
ћи се прин ци па прав де.

ТАЧ КА 8.05. Од ред бе о ар би тра жи утвр ђе не у прет ход ној 
тач ки ва же уме сто би ло ког дру гог по ступ ка за ре ша ва ње спо ро ва 
из ме ђу Уго вор них стра на и би ло ка квог по тра жи ва ња јед не Уго
вор не стра не пре ма дру гој ко ји про ис ти чу из овог уго во ра. 

ТАЧ КА 8.06. Уру чи ва ње би ло ког оба ве ште ња или суд ског 
по зи ва у ве зи са би ло ко јим по ступ ком пре ма овом чла ну, мо же се 
из вр ши ти на на чин про пи сан у тач ки 9.01. Уго вор не стра не мо гу 
да се од рек ну свих и би ло ко јих дру гих зах те ва за уру чи ва ње ових 
оба ве ште ња или суд ског по зи ва.

ЧЛАН 9 

ТАЧ КА 9.01. Сва нео п ход на оба ве ште ња или зах те ви за ко
је је да та до зво ла да бу ду уру че ни, од но сно под не ти у скла ду са 
овим уго во ром, са чи ње ни су у пи са ном об ли ку. Сма тра се да су 
ова оба ве ште ња или зах те ви ва ља но до ста вље ни или под не ти ка да 
су уру че ни лич но или по штом, те лек сом, те ле гра мом, те ле фак сом 
или те ле граф ски оној Уго вор ној стра ни ко јој је по треб но или до
зво ље но да се уру чи оба ве ште ње или под не се зах тев на оној адре
си Уго вор не стра не ко ја је на ве де на у овом уго во ру, или на не кој 
дру гој адре си ко ју та Уго вор на стра на на ве де у оба ве ште њу Уго
вор ној стра ни ко ја уру чу је оба ве ште ње, од но сно под но си зах тев.

ТАЧ КА 9.02. Га рант до ста вља Фон ду до вољ но до ка за о овла
шће њу јед ног или ви ше ли ца ко ја ће, у име Га ран та, пред у зе ти 
би ло ко ју ак тив ност или пот пи са ти би ло којa до ку мен та чи је je 
пред у зи ма ње, од но сно пот пи си ва ње зах те ва но или до зво ље но од 
стра не Га ран та у скла ду са овим уго во ром, а до ста вља и аутен тич
не пот пи се сва ког од тих ли ца.

ТАЧ КА 9.03. Би ло ко ја ак тив ност чи је се пред у зи ма ње зах те
ва или до зво ља ва и би ло ко ја до ку мен та чи је се пот пи си ва ње зах
те ва или до зво ља ва, у скла ду са овим уго во ром, у име Га ран та мо
гу пред у зе ти, од но сно пот пи са ти ми ни стар фи нан си ја и при вре де 
или ли це ко је он овла сти пи са ним пу тем. 

Би ло ко ја из ме на или до пу на од ре да ба овог уго во ра мо гу се 
до го во ри ти у име Га ран та пу тем до пи са ко ји је пот пи сан у име Га
ран та од стра не ње го вог го ре на ве де ног овла шће ног пред став ни ка, 
али ће по ме ну та из ме на или до пу на би ти пред мет ра ти фи ка ци је у 
скла ду са нео п ход ном про це ду ром Ре пу бли ке Ср би је.
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ЧЛАН 10

ТАЧ КА 10.01. Овај уго вор сту па на сна гу и по ста је пу но сна
жан на кон ње го вог пот пи си ва ња и до ста вља ња одо бре них и ра ти
фи ко ва них при ме ра ка у скла ду са прав ним про пи си ма ко ји се при
ме њу ју у др жа ви Га ран та. 

ЧЛАН 11

ТАЧ КА 11.01. Ако и ка да бу де пла ћен це ло ку пан из нос глав
ни це Зај ма као и све ка ма те и дру ге на кна де ко је се за ра чу на ва ју на 
За јам, овај уго вор и све оба ве зе Уго вор них стра на из овог уго во ра 
пре ста ју да ва же.

Сле де ће адре се су од ре ђе не за свр хе овог уго во ра:
За Га ран та:
Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де
Кне за Ми ло ша 20
11000 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
Ал тер на тив на адре са за факс:
ФАКС
00381 11 3618 961
За Фонд:
Ku wa it Fund for Arab Eco no mic De ve lop ment
P.O. Box 2921, Sa fat
13030 Sa fat, Ku wa it
Ал тер на тив на адре са за фак со ве:
ФАК СО ВИ
(965) 22999190 
(965) 22999091
ПО ТВР ЂУ ЈУ ЋИ НА ВЕ ДЕ НО, Уго вор не стра не ко је по сту па

ју пре ко сво јих про пи сно овла шће них пред став ни ка, по ста ра ле су 
се да се овај уго вор пот пи ше на арап ском је зи ку у њи хо во име и 
пре да у Бе о гра ду, у три ори ги нал на при мер ка, на дан на пи сан на 
по чет ку овог уго во ра.

КУ ВАЈ ТСКИ ФОНД  
ЗА АРАП СКИ ЕКО НОМ СКИ 

РАЗ ВОЈ

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

Ab dul wa hab AlBa der Иви ца Да чић
(Пот пис овла шће ног  

пред став ни ка)
(Пот пис овла шће ног  

пред став ни ка)

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”.

21
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 са рад њи 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 са рад њи 
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 
Првој седници Првог редовног заседања у 2013. години, 15. марта 
2013. године.

ПР број 32
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. 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 са рад њи 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 са рад њи из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 

Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, пот пи сан 17. фе
бру а ра 2013. го ди не у Абу Да би ју, 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 са рад њи 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 и 
ен гле ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

О СА РАД ЊИ 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 (у да љем тек сту: Срп ска стра на) и 
Вла да Ује ди ње них Арап ских Еми ра та (у да љем тек сту: УАЕ стра
на) (у да љем тек сту по је ди нач но: Стра на и за јед но: Стра не), 

У же љи да учвр сте односe из ме ђу Стра на у скла ду са прин
ци пи ма По ве ље Ује ди ње них На ци ја и нор ма ма ме ђу на род ног пра
ва, као и да про мо ви шу до бре би ла те рал не од но се раз ви ја ју ћи их у 
свим обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са;

За сно ван на збли жа ва њу и хар мо ни ји са за јед нич ким уве ре
њем ру ко вод ства обе зе мље у прин ци пе ми ро љу би ве ко ег зи стен
ци је ме ђу на ро ди ма и на ци ја ма све та и по тре би за за јед нич ком 
са рад њом из ме ђу зе ма ља ра ди по сти за ња ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти, ста бил но сти и про спе ри те та;

На осно ву њи хо ве ис кре не же ље да овај спо ра зум по ста не 
прав ни оквир за раз вој би ла те рал них стра те шких од но са ко ји по
кри ва ју све обла сти за јед нич ке са рад ње;

Стра не су се спо ра зу ме ле ка ко сле ди:

Члан 1.

Стра не ће под сти ца ти и про мо ви са ти са рад њу из ме ђу две зе мље 
по прин ци пи ма при ја тељ ства, пу ног по што ва ња су ве ре ни те та обе зе
мље, и за јед нич ких ин те ре са у скла ду са ва же ћим на ци о нал ним за ко
но дав ством, ме ђу на род ним пра вом и од ред ба ма овог спо ра зу ма.

Стра не ће на ро чи то под сти ца ти без бед но сну, еко ном ску и тр
го вин ску са рад њу и парт нер ство, за сно ва но на јед на ко сти и уза
јам ној ко ри сти, сход но пра ви ли ма и усло ви ма утвр ђе них овим 
спо ра зу мом и по пра ви ли ма и усло ви ма утвр ђе ним по себ ним уго
во ри ма, ме мо ран ду мом о раз у ме ва њу и про то ко ли ма за кљу че ним 
у ци љу им пле мен та ци је кон крет них про је ка та и про гра ма пред ви
ђе них у обла сти ма са рад ње у скла ду са овим спо ра зу мом и то из
ме ђу Стра на и/или из ме ђу јед не од Стра на и при ват ног сек то ра, и/
или над ле жних те ла или ор га на дру ге Стра не или из ме ђу при ват
ног сек то ра обе Стра не, и /или над ле жних те ла или ор га на Стра на 
ко је спро во де кон кретaн про је кат или про грам. 

Стра не ће под сти ца ти са рад њу из ме ђу над ле жних ор га на, 
при вред них и дру гих јав них или при ват них су бје ка та обе зе мље, 
као и укљу чи ва ње гра ђа на, у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав
ством Стра на. 

Члан 2.

Стра не ће са ра ђи ва ти у сле де ћим обла сти ма:

Област (1) Еко ном ска са рад ња

1. Са рад ња у обла сти ин ду стри је: Оба вља ње по треб них 
кон сул та ци ја из ме ђу обе Стра не ка ко би се ис ко ри сти ла ме ђу на
род на ис ку ства у сле де ћим обла сти ма:

а) Ус по ста вља ње спе ци ја ли зо ва них еко ном ских зо на по ве за
них са из во зом. 
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б) Ус по ста вља ње ма лих и сред њих ин ду стриј ских по ду хва та.
в) Пре ла зак на еко но ми ју зна ња.
г) Ин фор ма ци о не тех но ло ги је и ис тра жи ва ње и раз вој.
д) Про на ла же ње на чи на и ме ха ни за ма из ме ђу над ле жних ор

га на обе зе мље у ци љу осни ва ња за јед нич ких еми рат скосрп ских 
ин ду стри ја ко је об је ди њу ју на пред ни knowhow срп ске ин ду стри је 
и ре ла тив не пред но сти до ступ не у еко но ми ји УАЕ. 

2. Са рад ња у обла сти при вре де

а) Раз вој и раз ма тра ње нео п ход них ме ра за раз вој тр го вин ске 
раз ме не из ме ђу две зе мље и при ступ тр жи шту.

б) Раз ме на екс пер ти зе и ис ку ства у обла сти раз во ја по нов ног 
из во за и раз во ја на ци о нал ног из во за.

в) Раз ме на ин фор ма ци ја у обла сти еко но ми је и при вре де, раз
ме на еко ном ских про пи са и тр го вин ских по да та ка у ци љу про мо
ви са ња и раз во ја еко ном ске са рад ње и уна пре ђе ња при вред не раз
ме не из ме ђу две зе мље. 

3. Са рад ња у обла сти по љо при вре де 

1. Ова са рад ња тре ба да об у хва ти сле де ће обла сти:
а) Ула га ња у раз вој по љо при вред не про из вод ње. 
б) Ула га ња у на вод ња ва ње зе мљи шта и дре на жне си сте ме и 

мо дер ни за ци ју и на бав ку по треб не по љо при вред не опре ме.
в) Осни ва ње за јед нич ких екс пе ри мен тал них и ис тра жи вач ких 

цен та ра у обла сти по љо при вре де, шу мар ства и жи вот не сре ди не.
2. У ци љу ин ве сти ра ња у раз вој по љо при вред не про из вод ње 

и мо дер ни за ци је по сто је ће по љо при вред не ин фра струк ту ре, Ре пу
бли ка Ср би ја је спрем на да во де ћој по љо при вред ној ком па ни ји из 
Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, ко ју пред ло жи УАЕ Стра на, по ну
ди имо ви ну у по љо при вред ним ком па ни ја ма у др жав ном вла сни
штву, ду го роч ни за куп по љо при вред ног зе мљи шта и/или по слов ну 
са рад њу, све по пра ви ли ма и усло ви ма о ко ји ма се Стра не у овом 
спо ра зу му до го во ре, или сва ка Стра на и при ват ни сек тор, или ко је 
до го во ри при ват ни сек тор обе ју Стра на, а што ће би ти ре гу ли са но 
по себ ним спо ра зу ми ма/уго во ри ма (ку по про да ја, ду го роч ни за куп, 
кон це си је по БОТ си сте му (built–operate–transfer:изгради–ко
ристи – пренеси), про да ја ка пи та ла и/или имо ви не у по сто је ћим 
ком па ни ја ма, по слов на са рад ња итд.). 

4. Са рад ња у обла сти ула га ња

а) Раз ме на ин фор ма ци ја о раз ли чи тим си сте ми ма ула га ња и 
пра те ћим сти му ла тив ним под сти ца ји ма.

б) Рад на раз ме ни ад ми ни стра тив них, прав них и фи нан сиј
ских ка па ци те та и свих нео п ход них про це ду ра за са рад њу у обла
сти ус по ста вља ња за јед нич ких ин ве сти ци о них по ду хва та за обе 
стра не, за јед нич ких ин ве сти ци о них по ду хва та у тре ћим зе мља ма, 
као и по је ди нач них ин ве сти ци о них по ду хва та сва ке Стра не у дру
гу Стра ну. 

в) Све о бу хват на и уза јам на са рад ња у обла сти ула га ња у сек
тор ту ри зма и од го ва ра ју ће ка па ци те те.

г) Рад на пот пи си ва њу еко ном ских спо ра зу ма као што су Уго
вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на до хо дак, 
Под сти ца ње и за шти та ула га ња или би ло ког дру гог Спо ра зу ма око 
ко га се обе Стра не са гла се. 

5. Са рад ња у обла сти ца ри на и по ре за 

а) Са рад ња у обла сти ца ри на и по ре за у ци љу ко ри сти од раз
ме не ис ку ста ва. 

б) Раз ме на ин фор ма ци ја о те ма ма и про пи си ма у ве зи са ца
рин ским по сло ва њем.

6. Са рад ња у обла сти фи нан си ја и бан кар ства 

а) Са рад ња при одо бра ва њу олак ши ца за отва ра ње огра на ка 
до ма ћих ба на ка за обе Стра не.

б) Са рад ња из ме ђу ин сти ту ци ја за над зор над ра дом ба на ка 
у обе зе мље по пи та њу кон тро ле и ин спек ци је ба на ка осно ва них у 
Ср би ји и УАЕ ко је по слу ју у дру гој зе мљи. 

в) Раз ме на ин фор ма ци ја у обла сти над зо ра и са рад ња у обла
сти об у ча ва ња и уна пре ђе ња ка па ци те та за по сле них у мо не тар ним 
ин сти ту ци ја ма и ин сти ту ци ја ма за над зор.

г) Са рад ња из ме ђу фи нан сиј ских и раз вој них фон до ва и ин
сти ту ци ја.

7. Са рад ња у обла сти тран спор та, ло ги сти ке и од го ва ра ју ће 
ин фра струк ту ре 

1. Ова са рад ња об у хва та сле де ће обла сти:
а) Учвр шћи ва ње са рад ње у обла сти коп не ног, реч ног, по мор

ског и ва зду шног са о бра ћа ја. 
б) Са рад ња и ула га ња у обла сти ру ко ва ња то ва ром (луч ки и 

аеро дром ски ка па ци те ти), укљу чу ју ћи одр жа ва ње ва зду шне фло те. 
в) Са рад ња и ула га ња у обла сти раз во ја скла ди шних ка па ци те та.
г) Ко ри сти од мо гућ но сти и ис ку ста ва у обла сти ма коп не ног 

и ва зду шног са о бра ћа ја. 
д) Омо гу ћа ва ње ула га ња у обла сти ма коп не ног и ва зду шног 

са о бра ћа ја. 
2. У ци љу ула га ња и са рад ње у обла сти тран спор та, Ре пу бли

ка Ср би ја је са гла сна да ста ви на рас по ла га ње ло ги стич ку по др шку 
ин фра струк тур них си сте ма да ва њем на ко ри шће ње и/или ку по про
да јом луч ких и аеро дром ских ка па ци те та и дру гих тран спорт них 
сред ста ва и/или ка пи та ла у по сто је ћим ком па ни ја ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји су бјек ти ма из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, све по пра
ви ли ма и усло ви ма до го во ре ним од Стра на у овом спо ра зу му, или 
до го во ре ним од стра не сва ке Стра не и при ват ног сек то ра, или при
ват ног сек то ра обе ју Стра на, а што ће би ти ре гу ли са но по себ ним 
уго во ри ма.

8. Са рад ња у обла сти не крет ни на/не по крет не  
имо ви не/ка па ци те та

1. Ова са рад ња об у хва та сле де ће обла сти: 
а) Сти ца ње не по крет не имо ви не у др жав ном вла сни штву, и/или 
б) За јед нич ко ула га ње у про јек те ко ји укљу чу ју не по крет ну 

имо ви ну у др жав ном вла сни штву.
2. Да би спро ве ле ак тив но сти у овој обла сти са рад ње, Стра не 

су са гла сне да се та мо где по сто ји по тре ба да се обез бе де ула га ња 
у од ре ђе не ка па ци те те и не по крет ну имо ви ну (из у зев ка па ци те та 
и не по крет не имо ви не из тач ке 3. ове обла сти) у Ре пу бли ци Ср
би ји ко ја је у др жав ном вла сни штву, ка да се пре по зна за јед нич ки 
ин те рес, Ре пу бли ка Ср би ја се оба ве зу је да ће про да ти од ре ђе ну не
по крет ну имо ви ну су бјек ти ма из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, 
или ће ин ве сти ра ти за јед но са њи ма, по пра ви ли ма и под усло ви ма 
до го во ре ним из ме ђу Стра на у овом спо ра зу му, или сва ка Стра на и 
при ват ни сек тор, или при ват ни сек тор обе ју Стра на, што ће би ти 
ре гу ли са но по себ ним ку по про дај ним или дру гим уго во ри ма.

Област (2) Без бед но сна са рад ња

а) Учвр шћи ва ње са рад ње и раз ме на ис ку ста ва у бор би про тив 
кри ми на ла, укљу чу ју ћи те ро ри зам, ко руп ци ју, ор га ни зо ва ни кри
ми нал и сај бер кри ми нал.

б) Раз ме на по се та ве за них за област без бед но сти и уче ство
ва ње на из ла га њи ма и кон фе рен ци ја ма ко је одр жа ва ју обе Стра не.

Област (3) Вој на са рад ња

а) Ста вља ње на рас по ла га ње свих до го во ре них екс пер ти за и 
ка па ци те та за ис тра жи ва ње у слу жбу по ја ча не вој не са рад ње. 

б) Од бра на (вој ноеко ном ска, вој номе ди цин ска са рад ња и 
раз вој ни про гра ми вој ске итд.)

в) Оба вља ње пе ри о дич них кон сул та ци ја из ме ђу над ле жних 
ор га на са ци љем да се раз мо тре об но вљи ви по тен ци ја ли у обла сти 
вој ске, по себ но у обла сти на о ру жа ња, вој не еко но ми је, ме ди цин
ских услу га и вој них раз вој них про гра ма.

Област (4) Са рад ња у обла сти пра во су ђа

а) Са рад ња из ме ђу пра во суд них ор га на обе Стра не укљу
чу ју ћи пот пи си ва ње од го ва ра ју ћих пра во суд них спо ра зу ма о 
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екс тра ди ци ји као и са рад ња у обла сти пра во су ђа ко ја се од но си на 
гра ђан ска, при вред на и кри вич на пи та ња.

б) Раз ме на прак се и про це ду ра усво је них у обла сти пра во су ђа 
из ме ђу Стра на.

Област (5) Ме ди ји и ин фор ми са ње 

а) Са рад ња у обла сти ме ди ја и раз ме не ин фор ма ци ја ка рак те
ри стич них за при ро ду ме ди ја из ме ђу спо ра зум них Стра на.

б) По ве ћа ти број уза јам них по се та зва нич ни ка у обла сти ме ди ја.
в) Ис ко ри сти ти аудио, ви зу ел не и штам па не тех ни ке ме ди ја 

у обе зе мље. 

Област (6) Са рад ња у обла сти ко му ни ка ци ја

а) Обез бе ди ти сву екс пер ти зу и ка па ци те те у ци љу про мо ви
са ња са рад ње у обла сти ко му ни ка ци ја из ме ђу две зе мље.

б) Одр жа ва ти пе ри о дич не са стан ке да би се раз мо три ли об
но вљи ви по тен ци ја ли у обла сти ко му ни ка ци ја из ме ђу две зе мље. 

в) Под сти ца ти ула га ња у обла сти ко му ни ка ци ја у обе зе мље. 

Област (7) Кул тур на са рад ња

а) Оја ча ти са рад њу у раз ли чи тим обла сти ма кул ту ре и по др
жа ти ства ра ње за јед нич ких кул тур них про гра ма из ме ђу две зе мље. 

б) Раз ме њи ва ти по се те и кул тур не ак тив но сти.

Област (8) Са рад ња у обла сти обра зо ва ња

а) Ја ча ње са рад ње у обра зов ним и ака дем ским обла сти ма.
б) Раз ме на по се та струч ња ка из обе зе мље.

Област (9) Са рад ња у обла сти здрав ства

а) Ис ко ри сти ти струч ност и ис ку ства у обла сти здрав ства.
б) Ис ко ри сти ти ка па ци те те и ис тра жи вач ке цен тре спе ци ја

ли зо ва не за фар ма це ут ску и те ра пе ут ску ин ду стри ју.

Област (10) Са рад ња у обла сти жи вот не сре ди не

а) Са рад ња у обла сти осни ва ња и из град ње зе ле них гра до ва.
б) Кон сул то ва ти и ко ор ди ни са ти ста во ве и раз ме њи ва ти ис

ку ства у обла сти кли мат ских про ме на и сма ње ња еми си је угљен
ди ок си да.

Област (11) Са рад ња у обла сти енер ге ти ке 

а) Са рад ња у обла сти ко ри шће ња атом ске енер ги је у мир но
доп ске свр хе и раз ме на ис ку ста ва. 

б) Ис ко ри шћа ва ње по тен ци ја ла обе Стра не у обла сти ко ри
шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је и про гра ма об но вљи ве енер
ги је по ве за них са еко но ми јом; олак ша ти тран сфер из ме ђу две 
стра не и во ди ти за јед нич ке сту ди је.

в) Ра ди ти на ус по ста вља њу за јед нич ких по ду хва та у по гле ду 
угље но во до нич не енер ги је. 

г) По др жа ти ме ђу на род не ме ха ни зме и рад ис тра жи вач ких 
цен та ра у обла сти ал тер на тив не енер ги је.

д) Са рад ња у обла сти ис тра жи ва ња наф те и га са. 
ђ) Са рад ња у обла сти ис ко ри шћа ва ња ме ха ни зма чи стог раз

во ја при ли ком им пле мен та ци је енер гет ских по ду хва та и при ме не 
тог ме ха ни зма. 

Област (12) Тех нич ка и тех но ло шка са рад ња

а) Ко ри сти од тех но ло шких до стиг ну ћа обе Стра не у свим 
обла сти ма.

б) Оја ча ти са рад њу у обла сти ис тра жи ва ња све ми ра и ис ко
ри сти ти рас по ло жи ве тех ни ке код обе Стра не.

Област (13) Са рад ња у обла сти спор та

а) Оја ча ти са рад њу у обла сти ма спор та.
б) Про це на по тен ци јал них ин ве сти ци о них про је ка та у обла

сти спор та.
в) Раз ме на по се та струч ња ка из обе зе мље.

Члан 3.

Ни шта у овом спо ра зу му не огра ни ча ва Стра не да са ра ђу ју и 
у дру гим обла сти ма ко је ни су пред мет овог спо ра зу ма. 

Члан 4.

Стра не ће ра ди ти на ак ти ви ра њу овог спо ра зу ма кроз за кљу
чи ва ње Спо ра зу ма, Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу и Про то ко ла из ме
ђу др жав ног и при ват ног сек то ра и кроз ин тен зи ви ра ње зва нич них 
по се та зва нич ни ка обе зе мље.

Члан 5.

Сви ин ве сти ци о ни аран жма ни и аран жма ни ме ђу соб не са рад
ње ко ји су об у хва ће ни обла сти ма са рад ње у скла ду са чл. 2. и 3. 
овог спо ра зу ма, спро во ди ће се и до го ва ра ти у скла ду са пра ви ли ма 
и усло ви ма до го во ре ним од стра не Стра на у овом спо ра зу му, или 
сва ке Стра не и при ват ног сек то ра, или при ват ног сек то ра Стра на, 
што ће би ти ре гу ли са но по себ ним спо ра зу ми ма/уго во ри ма (ку по
про да ја, ду го роч ни за куп, кон це си је по БОТ си сте му (built–operate
–transfer:изради–користи–предај), про да ја ка пи та ла и/или имо
ви не у по сто је ћим ком па ни ја ма, по слов на са рад ња итд.). 

Члан 6.

Спо ра зу ми, уго во ри, про гра ми и про јек ти за кљу че ни у скла
ду са овим спо ра зу мом не под ле жу јав ним на бав ка ма, јав ним тен
де ри ма, јав ним над ме та њи ма или дру гом по ступ ку пред ви ђе ном 
на ци о нал ним за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је.

Члан 7.

Стра не ће ра ди ти на осни ва њу Ме шо ви тог ко ми те та или пот
ко ми те та ко ји ће се ба ви ти те ма ма ко је су пред мет овог спо ра зу ма 
или дру гим те ма ма о ко ји ма ће се Стра не спо ра зу ме ти. 

Ми ни стар ства спољ них по сло ва или дру га над ле жна ми ни
стар ства две зе мље сма тра ће се ор га ни ма ко ји ма је по ве ре на ко
ор ди на ци ја, пра ће ње и при пре ма са ста на ка обе Стра на и њи хо вих 
пот ко ми те та.

Члан 8.

Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след њег оба
ве ште ња ко јим јед на стра на оба ве шта ва дру гу стра ну, ди пло мат
ским пу тем, о окон ча њу устав не про це ду ре нео п ход не за по твр ђи
ва ње овог спо ра зу ма.

Овај спо ра зум ће би ти на сна зи за пе ри од од де сет (10) го ди на 
и би ће ауто мат ски об но вљен уко ли ко не бу де рас ки нут у скла ду са 
ста вом 3. овог чла на.

Сва ка Стра на има пра во да рас ки не овај спо ра зум у би ло ком 
тре нут ку, ин фор ми шу ћи дру гу Стра ну о то ме у пи са ној фор ми, ди
пло мат ским пу тем; а рас кид ће про из во ди ти прав но деј ство на кон 
шест ме се ци од да на пи сме ног оба ве ште ња.

Рас кид овог спо ра зу ма не ће ути ца ти на ис пу ње ње аран жма на, 
оба ве за, рад них про гра ма, уго во ра и спо ра зу ма ко ји су већ ини ци ра
ни, сем ако се Стра не ни су дру га чи је до го во ри ле у пи са ној фор ми.

Овај спо ра зум мо же би ти из ме њен уз обо стра ну са гла сност у 
би ло ком тре нут ку раз ме ном но та ди пло мат ским пу тем; ова ква из
ме на сту па на сна гу у скла ду са про це ду ра ма на ве де ним у ста ву 1.

Сва ки спор ко ји про и за ђе из ту ма че ња или при ме не овог спо
ра зу ма ре ша ва ће се мир ним пу тем кроз кон сул та ци је и пре го во ре 
из ме ђу две Стра не ди пло мат ским пу тем. 

Пот пи са но у гра ду Абу Да би ју, 17. фе бру а ра 2013. го ди не, у 
три ори ги нал на при мер ка на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи
ку, при че му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју 
раз ли ка у ту ма че њу овог спо ра зу ма, текст на ен гле ском је зи ку ће 
има ти пред ност. 

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ  
СР БИ ЈЕ

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

Алек сан дар Ву чић, с.р.
Први потпредседник Владе и 

министар одбране

Ab dul lah bin Zayed  
Al Nahyan, s.r.

Mинистар спољних послова 
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AGRE E MENT 

ON CO O PE RA TION BET WE EN THE GO VERN MENT OF THE 
RE PU BLIC OF SER BIA AND THE GO VERN MENT OF UNI

TED ARAB EMI RA TES 

The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia (he re i naf ter re fer red 
to as: Ser bian Party) and the Go vern ment of the Uni ted Arab Emi ra tes 
(he re i naf ter re fer red to as: U.A.E. Party) (he re i naf ter in di vi du ally cal
led: Party and col lec ti vely cal led: Par ti es), 

De si ring to strengthen re la ti ons bet we en Par ti es in ac cor dan ce 
with the prin ci ples of the Char ter ofthe Uni ted Na ti ons and norms of 
the In ter na ti o nal law, and to pro mo te the bi la te ral di stin gu is hed re la ti
ons bu il ding them in all fi elds of com monin te rest;

Ba sed on the rap proc he ment and har mony in the con vic tion of 
le a der ships ofboth co un tri es in the prin ci ples of pe a ce ful co e xi sten ce 
bet we en na ti ons and pe o ples of the world, and the ne ces sity of jo int co
o pe ra tion bet we en na ti ons to ac hi e ve in ter na ti o nal pe a ce and se cu rity, 
sta bi lity and pro spe rity;

Upon the ir sin ce re de si re to ma ke this Agre e ment a le gal fra me
work for the de ve lop ment of bi la te ral stra te gic re la ti ons co ve ring all 
fi elds of jo int co o pe ra tion;

Тhe Par ti es agreed as fol lows:

Ar tic le 1

The Par ti es shall en co u ra ge and pro mo te co o pe ra tion bet we en the 
two co un tri es out of prin ci ples of fri endship, full re spect of so ve re ignty 
of both co un tri es, and com mon in te rests in ac cor dan cewith re le vant na
ti o nal le gil sa ti ons, in ter na ti o nal laws and pro vi si ons of this Agre e ment.

The Par ti es will espe ci ally en co u ra ge se cu rity, eco no mic and tra de 
co o pe ra tion and part ner ships on the ba sis of equ a lity, mu tual be ne fits pur
su ant terms and con di ti ons set forth in this Agre e ment and un der terms 
and con di ti ons de fi ned in se pa ra te agre e ments, me mo ran dum of un der
stan ding and pro to cols con clu ded for the im ple men ta tion of the con cre te 
pro jects and pro grams fo re seen in the fi elds of co o pe ra tion pur su ant this 
Agre e ment, bet we en the Par ti es and/or bet we en one of the Par ti es and pri
va te sec tor, and/or com pe tent bo di es or aut ho ri ti es of ot her Party or bet
we en the pri va te sec tor of two Par ti es, and/or com pe tent bo di es or aut
ho ri ti es of the Par ti es that are im ple men ting con cre te pro ject or pro gram.

The Par ti es will en co u ra ge co o pe ra tion bet we en aut ho ri ti es, com
mer cial and ot her pu blic or pri va te en ti ti es of both co un tri es, as well as 
in clu sion of ci ti zens, in ac cor dan ce with na ti o nal le gi sla tion of the Par ti es. 

Ar tic le 2

The Par ti es shall co o pe ra te in the fol lo wing fi elds:

Sec tion (1) Eco no mic fi elds

1. Co o pe ra tion in the in du strial fi eld: Con duc ting the ne ces sary 
con sul ta ti ons bet we en both Par ti es to be ne fit from in ter na ti o nal ex pe ri
en ces in the fol lo wing are as:

a) Esta blis hment of spe ci a li zed eco no mic zo nes as so ci a ted with 
ex ports.

b) Esta blis hment of small and me di um in du strial ven tu res.
c) Tran si tion to the know led ge eco nomy.
d) In for ma tion tec hno logy and re se arch and de ve lop ment.
e) Fin ding ways and mec ha nisms bet we en com pe tent aut ho ri ti

es of both co un tri es to esta blish jo int Emi ra ti Ser bian in du stri es that 
com bi ne advan ced in du strial Ser bian know how and re la ti ve advan ta ges 
ava i la ble in the UAE eco nomy.

2. Co o pe ra tion in com mer cial fi elds:

a) De ve lop ment and re vi ew of ne ces sary me a su res for the de ve
lop ment of tra de ex chan ge bet we en the two co un tri es and mar ket ac cess.

b) Ex chan ge of ex per ti se and ex pe ri en ce in the fi eld of reex por
ta ti on and na ti o nal ex ports de ve lop ment.

c) Ex chan ge of eco no mic and com mer cial in for ma tion, eco no mic 
le gi sla tion, and tra de di rec to ri es to pro mo te and de ve lop eco no mic co o
pe ra tion and to advan ce com mer cial ex chan ge bet we en the two co un tri es.

3. Co o pe ra tion in the fi eld of agri cul tu re:

1. This co o pe ra tion shall in clu de the fol lo wing are as:
a) In vest ments in the de ve lop ment of agri cul tu ral pro duc tion.
b) In vest ment in land ir ri ga tion and dra i na ge systems and mo der

ni za tion and pur cha se of the re la ted agri cul tu ral equ ip ment.
c) Esta blis hment of jo int ex pe ri ment and re se arch cen ters in the 

are as of agri cul tu re, fo re stry and en vi ron ment.
2. In or der to in vest in the agri cul tu re pro duc tion de ve lop ment and 

mo der ni za tion of exi sting agri cul tu re in fra struc tu re, Re pu blic of Ser bia 
is ready to of fer to the le a ding agri cul tu re com pany from Uni ted Arab 
Emi ra tes, pro po sed by U.A.E. Party, as sets in the sta te ow ned agri cul tu
ral com pa ni es, long term le a se of the agri cul tu ral land and/or com mer
cial co o pe ra tion, all un der terms and con di ti ons agreed by the Par ti es 
to this Agre e ment, or each Party and pri va te sec tor, or pri va te sec tor of 
both Par ti es, that will be re gu la ted by the se pa ra te agre e ments/con tracts 
(sa les pur cha se, long term le a se, con ces si ons BOT (bu iltope ra tetran
sfer), com mer cial co o pe ra tion etc.), sa le of the ca pi tal and/or as sets in 
the exi sting com pa ni es, com mer cial co o pe ra tion etc.). 

4. Co o pe ra tion in the fi eld of in vest ment:

a) Ex chan ge in for ma tion on the dif fe rent in vest ment systems and 
its as so ci a ted sti mu la ting in cen ti ves.

b) Work on the ex chan ge of ad mi ni stra ti ve, le gal and fi nan cial fa
ci li ti es and all ne ces sary pro ce du res for co o pe ra tion in the fi eld of esta
blis hment of jo int in vest ment ven tu res to both si des, jo int in vest ment 
ven tu res in third party co un tri es, and in di vi dual in vest ment ven tu res for 
each Party to the ot her one.

c) Com pre hen si ve and mu tual co o pe ra tion in the fi eld of in vest
ment in to u rism sec tor and its re spec ti ve fa ci li ti es.

d) Work on sig ning eco no mic agre e ments such as Agre e ment on Avo
i dan ce of Do u ble Ta xa ti on on In co me, In vest ment Pro mo tion and Pro tec
tion or any furt her Agre e ment to be agreed upon bet we en the two Par ti es.

5. Co o pe ra tion in the fi eld of cu stoms and ta xes:

a) Co o pe ra tion in the fi eld of cu stoms and ta xes to be ne fit from 
mu tual ex pe ri en ces.

b) Ex chan ge of in for ma tion on the mes and le gi sla tion re la ted to 
cu stoms af fa irs.

6. Co o pe ra tion in the fi elds of fi nan ce and ban king:

a) Co o pe ra tion to grant fa ci li ti es for the ope ning of bran ches of 
do me stic banks to both Par ti es.

b) Co o pe ra tion bet we en bank mo ni to ring in sti tu ti ons in both co
un tri es in mat ter of con trol and in spec tion on banks esta blis hed in Ser
bia and UAE and ope ra ting in ot her co un try.

c) Ex chan ge of mo ni to ring in for ma tion and co o pe ra tion in the fi
eld of tra i ning and pro mo te em ployees’ ca pa ci ti es in the mo ne tary and 
mo ni to ring in sti tu ti ons.

d) Co o pe ra tion bet we en Fi nan cial and De ve lop ment Funds and 
In sti tu ti ons.

7. Co o pe ra tion in the fi eld of tran spor ta tion, lo gi stics and re la ted 
in fra struc tu re: 

1. This co o pe ra tion shall in clu de the fol lo wing are as:
a) Strengthen co o pe ra tion in the are as of land, ri ver, ma ri ti me and 

air tran spor ta tion.
b) Co o pe ra tion and in vest ments in the fi eld of car go han dling 

(port and air port fa ci li ti es), in clu ding ma in te nan ce of the air fle et.
c) Co o pe ra tion and in vest ments in the fi eld of sto ra ge fa ci lity de

ve lop ment.
d) Be ne fit from the pos si bi li ti es and ex pe ri en ces in the are as of 

land and air tran spor ta tion. 
e) Fa ci li ta te in vest ment in the are as of land and air tran spor ta tion.
2. In or der to in vest and co o pe ra te in the fi eld of tran spor ta tion, 

Re pu blic of Ser bia agre es that will ma ke ava i la ble to the Uni ted Arab 
Emi ra tes en ti ti es lo gi stic sup port of in fra struc tu ral systems by use and/
or sa le pur cha se of port and air port fa ci li ti es and ot her tran spor ta tion 
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me ans and/or ca pi tal in the exi sting com pa ni es in the Re pu blic of Ser
bia, all un der terms and con di ti ons agreed by the Par ti es to this Agre e
ment, or each Party and pri va te sec tor, or pri va te sec tor of both Par ti es, 
that will be re gu la ted by the se pa ra te agre e ments.

8. Co o pe ra tion in the fi eld of real esta te/im mo va ble  
as sets/fa ci li ti es:

1. This co o pe ra tion shall in clu de the fol lo wing are as: 
a) pur cha sing im mo va ble as sets in the sta te ow ner ship, and/or 
b) jo int in vest ment in to pro jects that in vol ves im mo va ble as sets in 

the sta te ow ner ship.
2. In or der to im ple ment the ac ti vi ti es in this fi eld of co o pe ra tion, 

Par ti es agree that whe re the re is a ne ces sity to en su re in vest ments in to cer
tain Fa ci li ti es and Im mo va ble as sets (ot her than fa ci li ti es and im mo va ble 
as sets in po int 3. of this sec tion) in the sta te ow ner ship in the Re pu blic of 
Ser bia, when the mu tual in te rest is re cog ni zed, obli ge it self to sell cer tain 
im mo va ble as sets to Uni ted Arab Emi ra tes en ti ti es, or to in vest with them 
jo intly, all un der terms and con di ti ons agreed by the Par ti es to this Agre
e ment, or each Party and pri va te sec tor, or pri va te sec tor of both Par ti es, 
that will be re gu la ted by the se pa ra te pur cha se or ot her agre e ments.

Sec tion (2) Se cu rity fi elds

a) Strengthen co o pe ra tion and ex chan ge of ex pe ri en ces in the 
fight aga inst cri me area, in clu ding ter ro rist cri mes, cor rup tion, or ga ni
zed cri me and cybercri me. 

b) Ex chan ge vi sits re la ted to se cu rity are as and par ti ci pa te in ex
hi bi ti ons and con fe ren ces held by both Par ti es.

Sec tion (3) Mi li tary fi elds

a) Ma king all the agreed ex per ti se and ca pa bi li ti es ava i la ble for 
ex plo ra ti on and su bject to en han ced co o pe ra tion in the mi li tary fi elds.

b) De fen se (mi li taryeco no mic, mi li taryme di cal co o pe ra tion and 
mi li tary de ve lop ment pro grams etc.).

c) Con duc ting pe ri o dic con sul ta ti ons bet we en the com pe tent aut
ho ri ti es with a vi ew to di scuss the re ne wa ble op por tu ni ti es in the mi li
tary fi eld, espe ci ally in the are as of ar ma ment, mi li tary eco nomy, me di
cal ser vi ces and mi li tary de ve lop ment pro grams.

Sec tion (4) Ju di cial co o pe ra tion

a) Co o pe ra tion bet we en ju di cial aut ho ri ti es of both Par ti es in clu
ding sig na tu re of con cer ned ju di cial agre e ments on ex tra di ti on and ju
di cial co o pe ra tion in ci vil, com mer cial and cri mi nal mat ters.

b) Ex chan ge of prac ti ces and pro ce du res adop ted in the ju di cial 
fi eld bet we en both Par ti es.

Sec tion (5) Me dia and in for ma tion fi elds

a) Co o pe ra tion in the fi eld of me dia and ex chan ge of in for ma tion 
cha rac te ri zed by its me dia na tu re bet we en both Par ti es.

b) In cre a se the ex chan ged vi sits bet we en the of fi ci als in the me dia 
fi eld.

c) Be ne fit from audio, vi sual and prin ted me dia tec hni qu es in 
both co un tri es.

Sec tion (6) Fi eld of com mu ni ca tion

a) Pro vi de all the ex per ti se and pos si bi li ti es to pro mo te co o pe ra
tion in the fi eld of com mu ni ca ti ons bet we en both co un tri es.

b) Con duct pe ri o dic me e tings to di scuss the re ne wa ble op por tu ni
ti es in the fi eld of com mu ni ca ti ons bet we en both co un tri es.

c) En co u ra ge in vest ment in the fi eld of com mu ni ca ti ons in the 
two co un tri es.

Sec tion (7) Cul tu ral fi elds

a) Strengthen co o pe ra tion in va ri o us cul tu ral fi elds, and sup port 
the esta blis hment of com mon cul tu ral pro grams bet we en the two co
un tri es.

b) Ex chan ge vi sits and cul tu ral ac ti vi ti es.

Sec tion (8) Edu ca tion fi elds

a) Strengthen co o pe ra tion in edu ca ti o nal and aca de mic are as.
b) Ex chan ge vi sits of spe ci a lists from both co un tri es.

Sec tion (9) He alth fi elds

a) Be ne fit from the ex per ti se and ex pe ri en ces in the fi elds of he alth.
b) Be ne fit from the pos si bi li ti es and re se arch cen ters spe ci a li zed 

in phar ma ce u ti cal and the ra pe u tic in du stri es. 

Sec tion (10) En vi ron men tal fi elds 

a) Co o pe ra te in the fi eld of con struc tion and esta blis hment of 
green ci ti es.

b) Con sult and co or di na te the ir stands and ex chan ge ex pe ri en ces 
in the area of cli ma te chan ge and car bon emis si ons re du cing. 

Sec tion (11) Energy fi elds

a) Co o pe ra tion in the fi eld of pe a ce ful use of ato mic energy and 
ex pe ri en ce ex chan ge.

b) Be ne fit from the pos si bi li ti es of both Par ti es in the fi eld of using 
re ne wa ble energy and re ne wa ble energy pro grams re la ted to eco nomy, 
fa ci li ta te its tran sfer bet we en the two si des and con duct jo int stu di es. 

c) Work on the esta blis hment of jo int ven tu res in re spect of hydro
car bon energy. 

d) Sup port in ter na ti o nal mec ha nisms and re se arch cen ters ope ra
tion in the area of al ter na ti ve energy. 

e) Co o pe ra tion in the area of oil and gas ex plo ra ti on. 
f) Co o pe ra tion in the area of be ne fi ting from clean de ve lop ment 

mec ha nism in the im ple men ta tion of energy ven tu res and its ap pli ca
tion mec ha nism. 

Sec tion (12) Tec hni cal and tec hno lo gi cal fi elds

a) Be ne fit from tec hno lo gi cal tec hni qu es to both Par ti es in all are as. 
b) Strengthen co o pe ra tion in the fi eld of spa ce re se ar ches and be

ne fit from tec hni qu es ava i la ble to both si des. 

Sec tion (13) Sport fi elds

a) Strengthen co o pe ra tion in sport are as.
b) As ses sment of the po ten tial in vest ment pro jects in the sport fi eld. 
c) Ex chan ge vi sits of spe ci a lists from both co un tri es.

Ar tic le 3 

Not hing in this Agre e ment will pro hi bit the Par ti es to co o pe ra te in 
ot her fi elds that are not co ve red with this Agre e ment.

Ar tic le 4

The Par ti es shall work on the ac ti va tion of this Agre e ment thro
ugh the con clu sion of Agre e ments, Me mo ran dums of Un der stan ding 
and Pro to cols bet we en go vern men tal and pri va te sec tor and tro ugh in
ten si fi ca tion of of fi cial vi sits bet we en of fi ci als in both co un tri es.

Ar tic le 5

All in vest ment and mu tual co o pe ra tion ar ran ge ments that are in
clu ded in fi elds of co o pe ra tion pur su ant ar tic le 2 and ar tic le 3 of this 
Agre e ment, will be im ple men ted and agreed un der terms and con di ti
ons agreed by the Par ti es to this Agre e ment, or each Party and pri va
te sec tor, or pri va te sec tor of both Par ti es, all re gu la ted by the se pa ra
te agre e ments/con tracts (sa les pur cha se, long term le a se, con ces si ons 
BOT (bu iltope ra tetran sfer), sa le of the ca pi tal and/or as sets in the exi
sting com pa ni es, com mer cial co o pe ra tion etc.).

Ar tic le 6

Agre e ments, con tracts, pro grams and pro jects agreed in ac cor dan
ce with this Agre e ment will not be su bject to pu blic pro cu re ment, pu
blic ten der, pu blic com pe ting pro ce du re or any ot her pro ce du re de fi ned 
in Na ti o nal le gi sla tion of the Re pu blic of Ser bia.
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Ar tic le 7

The Par ti es shall work on the esta blis hment of Jo int Com mit tee or 
Sub Com mit te es to work on the the mes co ve red by this Agre e ment or 
any ot her the mes to be agreed upon bet we en the Par ti es.

The Fo re ign Mi ni stri es or ot her Com pe tent Mi ni stri es of the two 
co un tri es to be the con cer ned aut ho ri ti es en tru sted with the co or di na
tion, fol lowup and pre pa ra tion for me e tings of both Par ti es and the ir 
Sub Com mit te es.

Ar tic le 8

This Agre e ment shall en ter in to for ce from the da te of re ce i ving 
the last no ti fi ca tion by which one party in for ming the ot her party via 
di plo ma tic chan nels abo ut com ple ting the con sti tu ti o nal pro ce du res ne
ces sary for the ra ti fi ca tion of this Agre e ment.

This Agre e ment shall re main in for ce for a pe riod of ten (10) years 
to be auto ma ti cally re ne wed un less ter mi na ted in ac cor dan ce with the 
pa ra graph 3 of this Ar tic le.

Any Party is en ti tled to ter mi na te this Agre e ment at any ti me, by 
in for ming the ot her Party abo ut such fact in writ ten form via di plo ma tic 
chan nels; this ter mi na tion shall be va lid af ter six months from the no
ti fi ca tion da te.

Ter mi na tion of this Agre e ment shall not af fect ful fil ment of en ga
ge ments, com mit ments, work pro grams, con tracts and agre e ments al
ready ini ti a ted, un less ot her wi se agreed upon in wri ting by both Par ti es.

This Agre e ment may be amen ded by mu tual con sent at any ti
me by ex chan ging no tes bet we en them via di plo ma tic chan nels; this 
amend ment shall be en for ced in ac cor dan ce with the pro ce du res afo re
men ti o ned in pa ra graph 1.

Any dis pu te ari sing from the in ter pre ta tion or ap pli ca tion of this 
Agre e ment shall be set tled ami cably thro ugh con sul ta ti ons and ne go ti a
ti ons bet we en the two Par ti es via di plo ma tic chan nels.

Sig ned in the city of Abu Dha bi, on Fe bru ary 17, 2013, in two 
ori gi nal co pi es in the Ser bian, Ara bic and En glish lan gu a ges, both texts 
be ing equ ally aut hen tic. In the ca se of dif fe ren ces in the in ter pre ta tion 
of the Agre e ment, the En glish text will pre vail.

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

FOR THE GO VERN MENT  
OF THE UNI TED ARAB  

EMI RA TES
Alek san dar Vu čić

First Vice President of the 
Government and Minister of 

Defense

Ab du lah bin Zayed Al Nahyan
Minister of Foreign Affairs

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”.

22
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских 

Еми ра та о са рад њи у обла сти од бра не

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о са
рад њи у обла сти од бра не, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу
бли ке Ср би је на Првој седници Првог редовног заседања у 2013. 
години, 15. марта 2013. године.

ПР број 33
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Споразумa из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та  

о са рад њи у обла сти од бра не

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

Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о са рад њи у обла сти од
бра не, ко ји је пот пи сан у Абу Да би ју, 17. фе бру а ра 2013. го ди не, у 
ори ги на лу на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ 

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ  
УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АРАП СКИХ ЕМИ РА ТА О СА РАД ЊИ  

У ОБЛА СТИ ОД БРА НЕ 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је, ко ју пред ста вља Ми ни стар ство од
бра не, и Вла да Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, ко ју пред ста вља 
Ге не рал штаб Ору жа них сна га Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, у 
да љем тек сту: „Стра не”,

у же љи да уна пре де и оја ча ју по сто је ће би ла те рал не од но се 
пре ко са рад ње у обла сти од бра не из ме ђу две зе мље,

при др жа ва ју ћи се прин ци па су ве ре ни те та, не за ви сно сти, те
ри то ри јал ног ин те гри те та и не ме ша ња у уну тра шње по сло ве дру ге 
Стра не,

по твр ђу ју ћи по све ће ност По ве љи Ује ди ње них на ци ја и ме ђу
на род ним оба ве за ма две зе мље,

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

ЧЛАН 1.  
СВР ХА

Стра не су са гла сне да у скла ду са сво јим на ци о нал ним за ко но
дав ством и ме ђу на род ним оба ве за ма, под сти чу, олак ша ва ју и раз
ви ја ју са рад њу у обла сти од бра не на осно ву за јед нич ких ин те ре са.

ЧЛАН 2. 
ЗА ЈЕД НИЧ КА КО МИ СИ ЈА ЗА СА РАД ЊУ  

У ОБЛА СТИ ОД БРА НЕ

У ци љу олак ша ња при ме не овог спо ра зу ма, Стра не ће обра зо
ва ти За јед нич ку ко ми си ју за са рад њу у обла сти од бра не (у да љем 
тек сту: „Ко ми си ја”), са ста вље ну од пред став ни ка сва ке Стра не ко
ја ће раз ви ти по го дан ме ха ни зам за спро во ђе ње овог спо ра зу ма и 
Стра не ће име но ва ти ли ца/ор га не за кон такт, у ци љу ор га ни зо ва ња 
са рад ње из ме ђу Стра на ка ко је до го во ре но. Ко ми си ја се са ста је по 
пра ви лу јед ном го ди шње или че шће пре ма до го во ру Стра на, на из
ме нич но у јед ној и дру гој др жа ви.

ЧЛАН 3. 
ОБЛА СТИ СА РАД ЊЕ

1. Са рад ња из ме ђу Стра на об у хва та сле де ће обла сти:
а) ин ду стри ју, на о ру жа ње и од брам бе не тех но ло ги је;
б) шко ло ва ње и вој ну обу ку;
в) опе ра ци ју по др шке ми ру;
г) вој ни по да ци;
д) вој но ме ди цин ске услу ге;
ђ) вој но о ба ве штај ни рад;
е) вој но бе збед но сни рад;
ж) људ ске ре сур се;
з) ис тра жи ва ње и раз вој, и
и) дру ге обла сти о ко ји ма се Стра не до го во ре. 
2. Стра не мо гу, по по тре би, да би се ре а ли зо ва ле кон крет не 

обла сти са рад ње на ве де не у овом спо ра зу му, из ра ди ти по себ не 
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про то ко ле, ме мо ран ду ме о раз у ме ва њу и уго во ре у окви ру овог 
спо ра зу ма. 

ЧЛАН 4.  
ОБ ЛИ ЦИ СА РАД ЊЕ

Са рад ња из ме ђу Стра на од ви ја се пу тем:
а) би ла те рал них са ста на ка;
б) зва нич них по се та је ди ни ца ма и фор ма ци ја ма ору жа них 

сна га Стра на;
в) раз ме не вој них струч ња ка и спе ци ја ли ста;
г) уче ство ва ња на кур се ви ма, обу ци или ме ђу на род ним вој

ним ве жба ма;
д) шко ло ва ња и/или обу ке осо бља ору жа них сна га Стра на;
ђ) раз ме не струч ног зна ња и са ве та у ве зи са вој ним пи та њи

ма од за јед нич ког ин те ре са;
е) уче ство ва ња на кон фе рен ци ја ма, се ми на ри ма, фо ру ми ма и 

са стан ци ма ко ји се од но се на од брам бе на пи та ња од за јед нич ког 
ин те ре са;

ж) уче ство ва ња на вој ним из ло жба ма;
з) спорт ских и кул тур них до га ђа ја, и
и) на све дру ге на чи не о ко ји ма Стра не на кнад но по стиг ну 

до го вор.

ЧЛАН 5. 
НАД ЛЕ ЖНИ ОР ГА НИ

1. Над ле жни ор га ни за спро во ђе ње овог спо ра зу ма су Ми ни
стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је и Ге не рал штаб Ору жа них сна
га Ује ди ње них Арап ских Еми ра та.

2. Ра ди ре а ли за ци је овог спо ра зу ма, над ле жни ор га ни Стра на 
мо гу да за кљу че по себ не про то ко ле, ме мо ран ду ме о раз у ме ва њу и 
уго во ре.

ЧЛАН 6.  
ЈУ РИС ДИК ЦИ ЈА

1. Осо бље Стра не по се ти о ца оба ве зно је да по шту је за ко не, пра
ви ла и про пи се др жа ве до ма ћи на то ком свог бо рав ка на ње ној те ри то
ри ји. Та ко ђе, истом осо бљу за бра њу је се да оба вља би ло ка кву ак тив
ност ко ја мо же да угро зи без бед ност и ин те гри тет Стра не до ма ћи на.

2. Осо бље Стра не по се ти о ца под ле же за ко ни ма др жа ве до ма
ћи на то ком свог бо рав ка на те ри то ри ји др жа ве до ма ћи на.

3. У слу ча ју на ру ша ва ња вој не ди сци пли не ко је по чи ни осо
бље Стра не по се ти о ца на те ри то ри ји др жа ве до ма ћи на, ор га ни 
Стра не по се ти о ца пред у зи ма ју од го ва ра ју ће ме ре сход но сво јим 
вој ним за ко ни ма и про пи си ма.

ЧЛАН 7. 
РЕ ША ВА ЊЕ ОД ШТЕТ НИХ ЗАХ ТЕ ВА

1. Сва ка Стра на ће дру гој Стра ни на док на ди ти ште ту на не
се ну ње ној имо ви ни, ко ја је на ста ла услед де ло ва ња осо бља дру ге 
Стра не то ком оба вља ња ду жно сти ко је су им до де ље не у скла ду 
са овим спо ра зу мом или би ло ко јим про то ко лом, ме мо ран ду мом о 
раз у ме ва њу или уго во ром ко ји ће би ти на кнад но за кљу чен.

2. За ко ни др жа ве до ма ћи на при ме њу ју се при ли ком ре ша ва
ња од штет них зах те ва ко ји се од но се на ште ту на не се ну имо ви ни 
Стра не до ма ћи на. Мо же се фор ми ра ти и ко ми си ја ко ја ће рас пра
вља ти о об ли ци ма гра ђан ске од го вор но сти и одо бре њу про це не из
но са за на кна ду ште те обе Стра не. У ра ду ове ко ми си је уче ству је 
јед нак број пред став ни ка обе Стра не. Осим то га, о пи та њи ма гра
ђан ске од го вор но сти раз го ва ра ће се у ду ху по сто је ће са рад ње из
ме ђу Стра на ди пло мат ским пу тем.

3. Оште ће не тре ће стра не мо гу се обра ти ти над ле жним су до
ви ма др жа ве до ма ћи на ра ди ре ша ва ња од штет них зах те ва.

ЧЛАН 8. 
ТАЈ НИ ПО ДА ЦИ

1. Обе Стра не су оба ве зне да пред у зи ма ју од го ва ра ју ће ме ре 
за шти те тај них по да та ка на ста лих и раз ме ње них у то ку при ме не 

овог спо ра зу ма за вре ме пе ри о да ње го вог ва же ња, као и на кон об у
ста ве ње го ве при ме не.

2. Обе Стра не су са гла сне, у окви ру сво јих над ле жно сти, да 
пот пи шу по се бан спо ра зум ко јим ће ре гу ли са ти пи та ња ко ја се од
но се на раз ме ну, упо тре бу и за шти ту тај них по да та ка у окви ру за
јед нич ких ак тив но сти ко је се ре а ли зу ју на осно ву овог спо ра зу ма.

3. Усту па ње тај них по да та ка из ме ђу обе Стра не то ком спро
во ђе ња овог спо ра зу ма вр ши ће се у скла ду са на ци о нал ним за ко
но дав стви ма обе Стра не.

4. Ни јед на Стра на не мо же да, ди рект но или ин ди рект но, 
усту па тај не по дат ке, на ста ле или раз ме ње не из ме ђу Стра на то ком 
спро во ђе ња овог спо ра зу ма, вла да ма, ор га ни ма, пред у зе ћи ма или 
ли ци ма дру гих др жа ва, од но сно би ло ко јој дру гој стра ни на ко ју 
се не од но си овај спо ра зум, осим на осно ву пи са ног одо бре ња обе 
Стра не.

5. При ступ тај ним по да ци ма огра ни ча ва се на од ре ђе но осо
бље име но ва но да спро во ди овај спо ра зум у скла ду са на ци о нал
ним за ко но дав ством обе Стра не. Ли ца ко ја има ју при ступ ова квим 
по да ци ма мо гу да их ко ри сте са мо у слу жбе не свр хе.

6. Ра ди ре а ли за ци је овог спо ра зу ма, Стра не мо гу за кљу чи ти 
по се бан уго вор о за шти ти пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ко ји се од
но си на са рад њу у обла сти од бра не.

ЧЛАН 9.  
ФИ НАН СИЈ СКА ПИ ТА ЊА

У ве зи са спро во ђе њем овог спо ра зу ма или би ло ко је дру ге 
ак тив но сти ко ја из ње га про ис тек не, ако ни је дру га чи је до го во ре
но, Стра на по се ти лац сно си сво је тро шко ве за вре ме бо рав ка на 
те ри то ри ји др жа ве до ма ћи на. Стра не се мо гу, по по тре би, у по гле
ду ду го трај них про гра ма обу ке, на кнад но до го во ри ти о рас по де ли 
сво јих фи нан сиј ских сред ста ва. 

ЧЛАН 10. 
РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА

1. У слу ча ју би ло ка квог спо ра ко ји евен ту ал но на ста не услед 
ту ма че ња или при ме не овог спо ра зу ма, Стра не мо гу обра зо ва ти 
ко ми си ју ко ја ће би ти за ду же на за ње го во ре ша ва ње или ће се ре
ша ва ти ди пло мат ским пу тем. Пре го во ри по чи њу 30 да на од при је
ма пи са ног оба ве ште ња. 

2. Стра не се оба ве зу ју да ће сва ку спор ну си ту а ци ју ре ши ти 
ме ђу соб ним пре го во ри ма и кон сул та ци ја ма, без по сре до ва ња тре
ће стра не или ме ђу на род не ор га ни за ци је.

ЧЛАН 11. 
ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ

Сва ка Стра на мо же да пред ло жи из ме не и до пу не овог спо ра
зу ма. Ако дру га Стра на одо бри ова кве из ме не и до пу не, оне по ста
ју ва же ће на кон за вр шет ка про це ду ре пред ви ђе не у чла ну 12. став 
1. овог спо ра зу ма.

ЧЛАН 12. 
СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ, ПЕ РИ ОД ВА ЖЕ ЊА И ОБ У СТА ВА 

ПРИ МЕ НЕ

1. Овај спо ра зум сту па на сна гу по сле раз ме не пи са них оба
ве ште ња ди пло мат ским пу тем из ме ђу Стра на, ко ји ма јед на оба ве
шта ва дру гу да је ис пу ни ла сво ју уну тра шњу про це ду ру. Спо ра зум 
сту па на сна гу по при је му по след њег пи са ног оба ве ште ња. 

2. Овај спо ра зум се за кљу чу је на пе ри од од пет го ди на и про
ду жа ва се ауто мат ски на исти пе ри од за јед нич ком пи са ном са гла
сно шћу Стра на.

3. Сва ка Стра на има пра во да би ло ка да об у ста ви при ме ну 
овог спо ра зу ма оба ве шта ва ју ћи о то ме дру гу Стра ну пи са ним оба
ве ште њем. Об у ста ва при ме не овог спо ра зу ма сту па на сна гу шест 
(6) ме се ци од да ту ма при је ма та квог оба ве ште ња. Стра не се мо гу у 
би ло ко је вре ме ме ђу соб но са гла си ти у по гле ду об у ста ве при ме не 
овог спо ра зу ма.
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4. У слу ча ју да се об у ста ви при ме на овог спо ра зу ма или ако 
се он не про ду жи, сва ка Стра на ће би ти оба ве зна да ис пу ни оба ве
зе ко је из ње га про ис ти чу.

Овај спо ра зум је са чи њен у Абу Да би ју да на 17. фе бру а ра 
2013. го ди не, у по два при мер ка, на срп ском, арап ском и ен гле ском 
је зи ку, при че му су сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. У слу ча ју 
раз ли чи тог ту ма че ња Спо ра зу ма, ме ро да ван је текст на ен гле ском 
је зи ку.

У по твр ду го ре на ве де ног, до ле пот пи са ни пред став ни ци, 
про пи сно овла шће ни од стра не сво јих вла да, пот пи са ли су овај 
спо ра зум.

ЗА
ВЛА ДУ  

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
Ми ни стар од бра не

Алек сан дар Ву чић, с.р.

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

Ми ни стар спољ них по сло ва  
 Ab dul lah bin Zayed Al Nahyan, с.р.

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

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

23
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 Уго во ра из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских 

Еми ра та о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња  
у од но су на по ре зе на до хо дак

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о 
из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо
дак, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој 
седници Првог редовног заседања у 2013. години, 15. марта 2013. 
године.

ПР број 34
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Уго во ра из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак

Члан 1.
По твр ђу је се Уго вор из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 

Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи
ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак, са чи њен 13. ја ну а ра 2013. го
ди не у Абу Да би ју, у ори ги на лу на срп ском, арап ском и ен гле ском 
је зи ку.

Члан 2.
Текст Уго во ра из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ује

ди ње них Арап ских Еми ра та о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња 
у од но су на по ре зе на до хо дак, у ори ги на лу на срп ском и ен гле
ском је зи ку гла си:

УГО ВОР

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ  
УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АРАП СКИХ ЕМИ РА ТА О ИЗ БЕ ГА ВА ЊУ 
ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА У ОД НО СУ НА ПО РЕ ЗЕ 

НА ДО ХО ДАК 

ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
И 

ВЛА ДА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АРАП СКИХ ЕМИ РА ТА

у же љи да за кљу че Уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи
ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак, са ци љем да ство ре ста бил не 
усло ве за све о бу хват ни раз вој при вред не и дру ге са рад ње и ула га
ња  из ме ђу две зе мље, 

спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Члан 1. 
ЛИ ЦА НА КО ЈА СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

Овај уго вор при ме њу је се на ли ца ко ја су ре зи ден ти јед не или 
обе др жа ве уго вор ни це.

Члан 2. 
ПО РЕ ЗИ НА КО ЈЕ СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈЕ УГО ВОР

1. Овај уго вор при ме њу је се на по ре зе на до хо дак ко је за во ди 
др жа ва уго вор ни ца или ње не по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло
кал не са мо у пра ве, не за ви сно од на чи на на пла те.

2. По ре зи ма на до хо дак сма тра ју се сви по ре зи ко ји се за во де 
на уку пан до хо дак или на де ло ве до хот ка, укљу чу ју ћи по ре зе на 
до би так од оту ђе ња по крет них ства ри или не по крет но сти, по ре зе 
на укуп не из но се за ра да ко је ис пла ћу ју пред у зе ћа.

3. По ре зи на ко је се при ме њу је овај уго вор су:
у слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је:
1) по рез на до бит прав них ли ца;
2) по рез на до хо дак гра ђа на.
(у да љем тек сту: „срп ски по рез”);
у слу ча ју Ује ди ње них Арап ских Еми ра та:
1) по рез на до хо дак;
2) по рез на до бит прав них ли ца.
(у да љем тек сту: „по рез Ује ди ње них Арап ских Еми ра та”).
4. Овај уго вор се при ме њу је и на исте или бит но слич не по

ре зе ко ји се по сле да ту ма пот пи си ва ња овог уго во ра за ве ду по ред 
или уме сто по сто је ћих по ре за. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор
ни ца оба ве шта ва ју јед ни дру ге о бит ним про ме на ма из вр ше ним у 
њи хо вим по ре ским за ко ни ма.

Члан 3. 
ОП ШТЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1. За по тре бе овог уго во ра:
1) из ра зи „др жа ва уго вор ни ца” и „дру га др жа ва уго вор ни ца” 

озна ча ва ју Ре пу бли ку Ср би ју или Ује ди ње не Арап ске Еми ра те, за
ви сно од сми сла;

2) из раз „Ср би ја” озна ча ва Ре пу бли ку Ср би ју, а упо тре бљен у 
ге о граф ском сми слу озна ча ва те ри то ри ју Републикe Србијe;

3) из раз „Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти”, упо тре бљен у ге о
граф ском сми слу, озна ча ва те ри то ри ју Ује ди ње них Арап ских Еми
ра та ко ја је под њи хо вим су ве ре ни те том, као и под руч је из ван те
ри то ри јал них во да, ва зду шни про стор и под вод не мор ске обла сти 
над ко јим Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти вр ше су ве ре на и ју рис дик
ци о на пра ва у ве зи са сва ком ак тив но шћу ко ја се оба вља у њи хо
вим во да ма, мор ско дно и под зе мље, у ве зи са ис тра жи ва њем или 
ис ко ри шћа ва њем при род них ре сур са у скла ду са њи хо вим до ма
ћим и ме ђу на род ним пра вом;

4) из раз „ли це” об у хва та фи зич ко ли це, ком па ни ју и сва ко 
дру го дру штво ли ца;
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5) из раз „др жа вља нин”  озна ча ва: 
– фи зич ко ли це ко је има др жа вљан ство др жа ве уго вор ни це;
– прав но ли це, парт нер ство или удру же ње ко је та кав ста тус 

има на осно ву за ко но дав ства ва же ћег у др жа ви уго вор ни ци;
6) из раз „ком па ни ја” озна ча ва прав но ли це или би ло ко ји ен

ти тет ко ји се сма тра прав ним ли цем за по ре ске свр хе;
7) из ра зи „пред у зе ће др жа ве уго вор ни це” и „пред у зе ће дру ге 

др жа ве уго вор ни це” озна ча ва ју пред у зе ће ко јим упра вља ре зи дент 
др жа ве уго вор ни це, од но сно пред у зе ће ко јим упра вља ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це;

8) из раз „ме ђу на род ни са о бра ћај” озна ча ва са о бра ћај бро дом 
или ва зду хо пло вом ко ји оба вља пред у зе ће др жа ве уго вор ни це, 
осим ако се са о бра ћај оба вља бро дом или ва зду хо пло вом ис кљу чи
во из ме ђу  ме ста у дру гој др жа ви  уго вор ни ци;

9) из раз „над ле жан ор ган” озна ча ва:
– у слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ство фи нан си ја и 

при вре де или ње го вог овла шће ног пред став ни ка;
– у слу ча ју Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, ми ни стра фи нан

си ја или овла шће ног пред став ни ка ми ни стра фи нан си ја.
2. Ка да др жа ва уго вор ни ца при ме њу је Уго вор, сва ки из раз ко

ји у ње му ни је де фи ни сан има зна че ње, осим ако кон текст не зах
те ва дру га чи је, пре ма за ко ну те др жа ве за по тре бе по ре за на ко је се 
Уго вор при ме њу је и зна че ње пре ма ва же ћим по ре ским за ко ни ма 
ко је при ме њу је та  др жа ва има пред ност у од но су на зна че ње ко је 
том из ра зу да ју дру ги за ко ни те др жа ве.

Члан 4. 
РЕ ЗИ ДЕНТ

1. Из раз „ре зи дент др жа ве уго вор ни це”, за по тре бе овог уго
во ра, озна ча ва:

1) у слу ча ју Ср би је, ли це ко је, пре ма за ко ни ма Ср би је, под
ле же опо ре зи ва њу у тој др жа ви по осно ву свог пре би ва ли шта, бо
ра ви шта, се ди шта упра ве или дру гог ме ри ла слич не при ро де. Овај 
из раз не об у хва та ли це ко је у Ср би ји под ле же опо ре зи ва њу са мо за 
до хо дак из из во ра у Ср би ји;

2) у слу ча ју Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, фи зич ко ли це 
ко је има пре би ва ли ште у Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма и ко
је је др жа вља нин Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, као и ком па ни ја 
ко ја је осно ва на у Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма.

2. За по тре бе ста ва 1. овог чла на, ре зи дент др жа ве уго вор ни
це укљу чу је:

1) Вла ду те др жа ве уго вор ни це, ње ну по ли тич ку је ди ни цу 
или је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве;

2) би ло ко ји вла дин ен ти тет ко ји је осно ван у тој др жа ви уго
вор ни ци на осно ву јав ног пра ва, као што су, кор по ра ци ја, фонд, 
над ле жни ор ган, фон да ци ја, аген ци ја или дру ги слич ни  ен ти те ти;

3) би ло ко ји ен ти тет ко ји је осно ван у тој др жа ви уго вор ни
ци,  чи ји ка пи тал је у пот пу но сти обез бе ди ла та др жа ва уго вор ни
ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
или би ло ко ји вла дин ен ти тет на ве ден у под ста ву 2) овог ста ва;

4) оста ли ен ти те ти фор ми ра ни за јед но са дру гим др жа ва ма.
3. Ако је, пре ма од ред ба ма ста ва 1. овог чла на, фи зич ко ли це 

ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, ње гов се ста тус од ре ђу је на сле
де ћи на чин:

1) сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве у ко јој има стал но 
ме сто ста но ва ња; ако има стал но ме сто ста но ва ња у обе др жа ве, 
сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве са ко јом су ње го ве лич не и 
еко ном ске ве зе те шње (сре ди ште жи вот них ин те ре са);

2) ако не мо же да се од ре ди у ко јој др жа ви има сре ди ште жи
вот них ин те ре са или ако ни у јед ној др жа ви не ма стал но ме сто 
ста но ва ња, сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве у ко јој има уоби
ча је но ме сто ста но ва ња;

3) ако има уоби ча је но ме сто ста но ва ња у обе др жа ве или га 
не ма ни у јед ној од њих, сма тра се да је ре зи дент са мо др жа ве чи ји 
је др жа вља нин;

4) ако је др жа вља нин обе др жа ве или ни јед не од њих, над ле жни 
ор га ни др жа ва уго вор ни ца ре ши ће пи та ње за јед нич ким до го во ром.

4. Ако је, пре ма од ред ба ма ста ва 1. овог чла на ли це, осим фи
зич ког, ре зи дент обе др жа ве уго вор ни це, сма тра се да је ре зи дент 
са мо др жа ве у ко јој се на ла зи ње го во се ди ште ствар не упра ве.

Члан 5. 
СТАЛ НА  ПО СЛОВ НА ЈЕ ДИ НИ ЦА

1. Из раз „стал на по слов на је ди ни ца”, за по тре бе овог уго во
ра, озна ча ва стал но ме сто пре ко ко га пред у зе ће пот пу но или де ли
мич но оба вља по сло ва ње.

2. Под из ра зом „стал на по слов на је ди ни ца” под ра зу ме ва се 
на ро чи то:

1) се ди ште упра ве;
2) огра нак;
3) по слов ни ца;
4) фа бри ка;
5) ра ди о ни ца, и
6) руд ник, из вор наф те или га са, ка ме но лом или дру го ме сто 

ис тра жи ва ња, ва ђе ња или ис ко ри шћа ва ња при род них бо гат ста ва.
3. Из раз „стал на по слов на је ди ни ца” об у хва та и: 
1) гра ди ли ште, гра ђе вин ски, мон та жни или ин ста ла ци о ни 

рад или над зор не де лат но сти у ве зи са тим ра дом, али са мо ако та
кво гра ди ли ште, рад или де лат но сти тра ју ду же од осам на ест ме
се ци;

2) пру жа ње услу га, укљу чу ју ћи кон сул тант ске или ме на џер
ске услу ге, од стра не пред у зе ћа пре ко за по сле них или дру гог осо
бља ан га жо ва ног од стра не пред у зе ћа за те по тре бе, али са мо ако 
се де лат но сти те вр сте оба вља ју (за исти или по ве зан рад) у др жа
ви уго вор ни ци у пе ри о ду или пе ри о ди ма ко ји укуп но тра ју ду же од 
183 да на у би ло ко јем пе ри о ду од два на ест ме се ци.

4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, под из ра зом 
„стал на по слов на је ди ни ца” не под ра зу ме ва се:

1) ко ри шће ње обје ка та и опре ме ис кљу чи во у свр хе ускла ди
ште ња, из ла га ња или ис по ру ке до ба ра или ро бе ко ја при па да пред
у зе ћу;

2) одр жа ва ње за ли хе до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу 
ис кљу чи во у свр ху ускла ди ште ња, из ла га ња или ис по ру ке;

3) одр жа ва ње за ли хе до ба ра или ро бе ко ја при па да пред у зе ћу 
ис кљу чи во са свр хом да  је  дру го пред у зе ће пре ра ди;

4) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху ку
по ви не до ба ра или ро бе или при ба вља ња оба ве ште ња за пред у зе ће;

5) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху 
оба вља ња, за пред у зе ће, сва ке дру ге де лат но сти ко ја има при прем
ни или по моћ ни ка рак тер;

6) одр жа ва ње стал ног ме ста по сло ва ња ис кљу чи во у свр ху 
де лат но сти на ве де них у тач. 1) до 5) овог ста ва у би ло ко јој ком
би на ци ји, под усло вом да је укуп на де лат ност стал ног ме ста по
сло ва ња ко ја на ста је из ове ком би на ци је при прем ног или по моћ ног 
ка рак те ра.

5. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, ка да ли це – 
осим за ступ ни ка са са мо стал ним ста ту сом на ко га се при ме њу
је став 6. овог чла на – ра ди у  име пред у зе ћа и има и уоби ча је но 
ко ри сти у др жа ви уго вор ни ци овла шће ње да за кљу чу је уго во ре у 
име пред у зе ћа, сма тра се да то пред у зе ће има стал ну по слов ну је
ди ни цу у тој др жа ви у од но су на де лат но сти ко је то ли це оба вља 
за пред у зе ће, осим ако су де лат но сти тог ли ца огра ни че не на де
лат но сти на ве де не у ста ву 4. овог чла на ко је, ако би се оба вља ле 
пре ко стал ног ме ста по сло ва ња, не би ово стал но ме сто по сло ва ња 
чи ни ле стал ном по слов ном је ди ни цом пре ма од ред ба ма тог ста ва.

6. Не сма тра се да пред у зе ће има стал ну по слов ну је ди ни цу 
у др жа ви уго вор ни ци са мо за то што у тој др жа ви оба вља сво је по
сло ве пре ко по сред ни ка, ге не рал ног ко ми си о ног за ступ ни ка или 
дру гог пред став ни ка са са мо стал ним ста ту сом ако та ли ца де лу ју 
у окви ру сво је ре дов не по слов не де лат но сти. Ме ђу тим, ка да пред
став ник оба вља де лат ност у пот пу но сти или го то во у пот пу но сти 
у име пред у зе ћа, а у њи хо вим тр го вин ским и фи нан сиј ским од
но си ма су до го во ре ни или на мет ну ти усло ви ко ји се раз ли ку ју од 
усло ва ко је би до го во ри ла не за ви сна пред у зе ћа, он се не ће сма тра
ти пред став ни ком са са мо стал ним ста ту сом пре ма зна че њу из овог 
ста ва. 

7. Чи ње ни ца да ком па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни
це кон тро ли ше или је под кон тро лом ком па ни је ко ја је ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це или ко ја оба вља по сло ва ње у тој дру
гој др жа ви (пре ко стал не по слов не је ди ни це или на дру ги на чин), 
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са ма по се би ни је до вољ на да се јед на ком па ни ја сма тра стал ном 
по слов ном је ди ни цом дру ге ком па ни је.

Члан 6. 
ДО ХО ДАК ОД НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

1. До хо дак ко ји ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ри од не по
крет но сти (укљу чу ју ћи до хо дак од по љо при вре де или шу мар ства) 
ко ја се на ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци мо же се опо ре зи ва ти  у 
тој дру гој др жа ви.

2. Из раз „не по крет ност” има зна че ње пре ма за ко ну др жа ве 
уго вор ни це у ко јој се од но сна не по крет ност на ла зи. Овај из раз у 
сва ком слу ча ју об у хва та при пат ке не по крет но сти, сточ ни фонд и 
опре му ко ја се ко ри сти у по љо при вре ди и шу мар ству, пра ва на ко ја 
се при ме њу ју од ред бе оп штег за ко на о зе мљи шној сво ји ни, пло до у
жи ва ње не по крет но сти и пра ва на про мен љи ва или стал на пла ћа ња 
као на кна де за ис ко ри шћа ва ње или за пра во на ис ко ри шћа ва ње ми
не рал них на ла зи шта, из во ра и дру гих при род них бо гат ста ва. Бро
до ви и ва зду хо пло ви не сма тра ју се не по крет но сти ма.

3. Од ред бе ста ва 1. овог чла на при ме њу ју се на до хо дак ко ји 
се оства ри не по сред ним ко ри шће њем, из најм љи ва њем или дру гим 
на чи ном ко ри шће ња не по крет но сти.

4. Од ред бе ст. 1. и 3. овог чла на при ме њу ју се и на до хо дак од 
не по крет но сти пред у зе ћа и на до хо дак од не по крет но сти ко ја се 
ко ри сти за оба вља ње са мо стал них лич них де лат но сти.

Члан 7. 
ДО БИТ ОД ПО СЛО ВА ЊА

1. До бит пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це опо ре зу је се са мо у 
тој др жа ви, осим ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи. 
Ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре
ко стал не по слов не је ди ни це, до бит пред у зе ћа мо же се опо ре зи ва
ти у тој дру гој др жа ви, али са мо до из но са ко ји се при пи су је тој 
стал ној по слов ној је ди ни ци.

2. За ви сно од од ред бе ста ва 3. овог чла на, ка да пред у зе ће др
жа ве уго вор ни це оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци 
пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи, у сва кој др
жа ви уго вор ни ци се тој стал ној по слов ној је ди ни ци при пи су је до
бит ко ју би мо гла да оства ри да је би ла одво је но и по себ но пред у
зе ће ко је се ба ви истим или слич ним де лат но сти ма, под истим или 
слич ним усло ви ма и да је по сло ва ла пот пу но са мо стал но са пред у
зе ћем чи ја је стал на по слов на је ди ни ца.

3. При од ре ђи ва њу до би ти стал не по слов не је ди ни це, као од
би ци при зна ју се тро шко ви ко ји су учи ње ни за по тре бе по сло ва
ња стал не по слов не је ди ни це, укљу чу ју ћи тро шко ве упра вља ња 
и оп ште ад ми ни стра тив не тро шко ве, би ло у др жа ви у ко јој се на
ла зи стал на по слов на је ди ни ца или на дру гом ме сту, под усло вом 
да ти од би ци ни су ве ћи од од би та ка ко ји су до зво ље ни пре ма до
ма ћим за ко ни ма др жа ва уго вор ни ца. Ме ђу тим, та кав од би так не ће 
се при зна ти у по гле ду сред ста ва, уко ли ко их бу де, ко је пла ћа (по 
дру гом осно ву, осим као на кна ду ствар них тро шко ва) стал на по
слов на је ди ни ца глав ној ди рек ци ји пред у зе ћа или би ло ко јој ње ној 
дру гој ди рек ци ји, у ви ду аутор ских на кна да, нов ча них на док на да 
или дру гих слич них пла ћа ња као на кна ду за ко ри шће ње па те на та 
или дру гих пра ва, или у об ли ку про ви зи је за оба вља ње по себ них 
услу га или ру ко во ђе ње или, осим у слу ча ју бан кар ског пред у зе ћа, 
у об ли ку ка ма те на но вац дат у за јам стал ној по слов ној је ди ни ци. 
Слич но то ме, при од ре ђи ва њу до би ти стал не по слов не је ди ни це, 
не ће се узи ма ти у об зир сред ства ко ја на пла ћу је (по дру гом осно ву, 
осим као на кна ду ствар них тро шко ва) стал на по слов на је ди ни ца 
глав ној ди рек ци ји пред у зе ћа или би ло ко јој ње ној дру гој ди рек
ци ји, у ви ду  аутор ских на кна да, нов ча них на док на да или дру гих 
слич них пла ћа ња као на кна ду за ко ри шће ње па те на та или дру гих 
пра ва, или у об ли ку про ви зи је за оба вља ње по себ них услу га или 
ру ко во ђе ње или, осим у слу ча ју бан кар ског пред у зе ћа, у об ли ку 
ка ма те на но вац  дат у за јам глав ној ди рек ци ји пред у зе ћа или би ло 
ко јој ње ној дру гој ди рек ци ји.

4. Стал ној по слов ној је ди ни ци не при пи су је се до бит ако та 
стал на по слов на је ди ни ца са мо ку пу је до бра или ро бу за пред у зе ће.

5. Ако је уоби ча је но да се у др жа ви уго вор ни ци до бит ко ја се 
при пи су је стал ној по слов ној је ди ни ци од ре ђу је на осно ву рас по
де ле укуп не до би ти пред у зе ћа на ње го ве по себ не де ло ве, ре ше ње 
из ста ва 2. овог чла на не спре ча ва ту др жа ву уго вор ни цу да та квом 
уоби ча је ном рас по де лом од ре ди до бит ко ја се опо ре зу је; усво је ни 
ме тод рас по де ле тре ба да бу де та кав да ре зул тат бу де у скла ду с на
че ли ма ко ја су са др жа на у овом чла ну.

6. Ако су ин фор ма ци је ко ји ма рас по ла же над ле жни ор ган др
жа ве уго вор ни це не до вољ не за утвр ђи ва ње до би ти ко ја се при пи
су је стал ној по слов ној је ди ни ци пред у зе ћа, од ред бе овог чла на не 
ути чу на при ме ну би ло ко јих за ко на или про пи са те др жа ве уго
вор ни це ко ји се од но се на утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе те стал не 
по слов не је ди ни це, на осно ву про це не до би ти на ко ју стал на по
слов на је ди ни ца тре ба да пла ти по рез, из вр ше не од стра не над
ле жног ор га на те др жа ве уго вор ни це, под усло вом да за ко ни или 
про пи си бу ду при ме ње ни у скла ду са прин ци пи ма овог чла на, уз 
ува жа ва ње ин фор ма ци ја ко ји ма рас по ла же над ле жни ор ган.

7. За по тре бе прет ход них ста во ва, до бит ко ја се при пи су је 
стал ној по слов ној је ди ни ци од ре ђу је се истом ме то дом из го ди не у 
го ди ну, осим ако по сто ји оправ дан и до во љан раз лог да се по сту пи 
друк чи је.

8. Ка да до бит об у хва та де ло ве до хот ка ко ји су ре гу ли са ни по
себ ним чла но ви ма овог уго во ра, од ред бе овог чла на не ути чу на 
од ред бе тих чла но ва.

Члан 8. 
МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ

Из у зет но од од ре да ба чла на 7. овог уго во ра:
1. До бит пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це од оба вља ња ме ђу на

род ног са о бра ћа ја бро дом или ва зду хо пло вом опо ре зу је се са мо у 
тој др жа ви.

2. За по тре бе овог чла на, до бит од оба вља ња ме ђу на род ног 
са о бра ћа ја бро дом или ва зду хо пло вом, об у хва та:

1) да ва ње у за куп бро до ва или ва зду хо пло ва без по са де и го
ри ва, и

2) ко ри шће ње, одр жа ва ње или да ва ње у за куп кон теј не ра 
(укљу чу ју ћи при ко ли це и дру гу опре му за пре воз кон теј не ра)

од стра не тог пред у зе ћа, ка да је то да ва ње у за куп или ко ри
шће ње, одр жа ва ње или да ва ње у за куп, пре ма по тре би, по вре ме но 
по ве за но са оба вља њем ме ђу на род ног са о бра ћа ја бро дом или ва
зду хо пло вом. 

3. Од ред бе ста ва 1. овог чла на при ме њу ју се и на до бит од:
1) уче шћа у пу лу, за јед нич ком по сло ва њу или ме ђу на род ној 

по слов ној аген ци ји;
2) про да је ка ра та у име дру гог пред у зе ћа.
4. Ка ма та оства ре на од бан кар ских де по зи та, до хо дак од об

ве зни ца, ак ци ја, де о ни ца и дру гих за пи са не по сред но по ве за них са 
оба вља њем ме ђу на род ног са о бра ћа ја бро дом или ва зду хо пло вом 
сма тра ју се као до бит оства ре на од оба вља ња ме ђу на род ног са о
бра ћа ја бро дом или ва зду хо пло вом, под усло вом  да су ка ма та и до
хо дак по вре ме но по ве за ни са оба вља њем ме ђу на род ног са о бра ћа ја 
бро дом или ва зду хо пло вом, и од ред бе чла на 11. овог уго во ра се не 
при ме њу ју у од но су на ту/та кву ка ма ту и до хо дак.

Члан 9. 
ПО ВЕ ЗА НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

1. Ако
1) пред у зе ће др жа ве уго вор ни це уче ству је не по сред но или 

по сред но у упра вља њу, кон тро ли или имо ви ни пред у зе ћа дру ге др
жа ве уго вор ни це, или

2) иста ли ца уче ству ју не по сред но или по сред но у упра вља
њу, кон тро ли или имо ви ни пред у зе ћа др жа ве уго вор ни це и пред у
зе ћа дру ге др жа ве уго вор ни це

и ако су и у јед ном и у дру гом слу ча ју, из ме ђу та два пред
у зе ћа, у њи хо вим тр го вин ским или фи нан сиј ским од но си ма, до
го во ре ни или на мет ну ти усло ви ко ји се раз ли ку ју од усло ва ко ји 
би би ли до го во ре ни из ме ђу не за ви сних пред у зе ћа, до бит ко ју би, 
да не ма тих усло ва, оства ри ло јед но од пред у зе ћа, али је због тих 
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усло ва ни је оства ри ло, мо же се укљу чи ти у до бит тог пред у зе ћа и 
сход но то ме опо ре зо ва ти.

2. Ако др жа ва уго вор ни ца укљу чу је у до бит пред у зе ћа те др
жа ве до бит за ко ју је пред у зе ће дру ге др жа ве уго вор ни це опо ре зо
ва но у тој дру гој др жа ви, и сход но то ме је опо ре зу је, и ако је та ко 
укљу че на до бит она до бит ко ју би пред у зе ће пр во по ме ну те др жа ве 
оства ри ло да су усло ви до го во ре ни из ме ђу та два пред у зе ћа би
ли они усло ви ко је би до го во ри ла не за ви сна пред у зе ћа, та дру га 
др жа ва вр ши од го ва ра ју ћу ко рек ци ју из но са по ре за ко ји је у њој 
утвр ђен на ту до бит. При ли ком вр ше ња те ко рек ци је, во ди ће се ра
чу на о оста лим од ред ба ма овог уго во ра и, ако је то по треб но, над
ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца ме ђу соб но  ће се кон сул то ва ти.

Члан 10. 
ДИ ВИ ДЕН ДЕ

1. Ди ви ден де ко је ис пла ћу је ком па ни ја ре зи дент др жа ве уго
вор ни це ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це мо гу се опо ре зи ва ти 
у тој дру гој др жа ви.

2. Ди ви ден де се мо гу опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци чи
ји је ре зи дент ком па ни ја ко ја ис пла ћу је ди ви ден де, у скла ду са за
ко ни ма те др жа ве, али ако је  ствар ни вла сник ди ви ден ди ре зи дент 
дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од:

1) 5% бру то из но са ди ви ден ди ако је ствар ни вла сник ком па
ни ја ко ја не по сред но или по сред но има нај ма ње 5% ка пи та ла ком
па ни је ко ја ис пла ћу је ди ви ден де;

2) 10% бру то из но са ди ви ден ди у свим дру гим слу ча је ви ма.
Овај став не ути че на опо ре зи ва ње до би ти ком па ни је из ко је 

се ди ви ден де ис пла ћу ју.
3. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, ди ви ден де ко је 

на ста ју у др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу ју се вла ди дру ге др жа ве 
уго вор ни це, опо ре зу ју се са мо у тој дру гој др жа ви.

4. Из раз „ди ви ден де”, у овом чла ну, озна ча ва до хо дак од ак
ци ја или дру гих пра ва уче шћа у до би ти ко ја ни су по тра жи ва ња ду
га, као и до хо дак од дру гих пра ва ком па ни је ко ји је по ре ски из јед
на чен са до хот ком од ак ци ја у за ко ни ма др жа ве чи ји је ре зи дент 
ком па ни ја  ко ја  вр ши рас по де лу.

5. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник ди ви ден ди, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља по сло
ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци чи ји је ре зи дент ком па ни ја ко ја 
ис пла ћу је ди ви ден де пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла
зи у тој др жа ви или оба вља у тој дру гој др жа ви са мо стал не лич не 
де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој др жа ви, а ак ци је на 
осно ву ко јих се ди ви ден де ис пла ћу ју ствар но при па да ју стал ној 
по слов ној је ди ни ци или стал ној ба зи. У том слу ча ју при ме њу ју се, 
пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. или чла на 14. овог уго во ра.

6. Ако ком па ни ја ко ја је ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ру
је до бит или до хо дак из дру ге др жа ве уго вор ни це, та дру га др жа ва 
не мо же да за ве де по рез на ди ви ден де ко је ис пла ћу је ком па ни ја, 
осим ако су те ди ви ден де ис пла ће не ре зи ден ту те дру ге др жа ве 
или ако ак ци је на осно ву ко јих се ди ви ден де ис пла ћу ју ствар но 
при па да ју стал ној по слов ној је ди ни ци или стал ној ба зи ко ја се на
ла зи у тој дру гој др жа ви, ни ти да не рас по де ље ну до бит ком па ни је 
опо ре зу је по ре зом на не рас по де ље ну до бит ком па ни је, чак и ако 
се ис пла ће не ди ви ден де или не рас по де ље на до бит у пот пу но сти 
или де ли мич но са сто је од до би ти или до хот ка ко ји су на ста ли у тој 
дру гој др жа ви.

Члан 11. 
КА МА ТА

1. Ка ма та ко ја на ста је у др жа ви уго вор ни ци а ис пла ћу је се ре
зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо же се опо ре зи ва ти  у тој дру
гој др жа ви.

2. Ка ма та се мо же опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор ни ци у ко јој 
на ста је, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве, али ако је ствар ни вла сник  
ка ма те ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це, раз ре зан по рез не мо же 
би ти ве ћи од 10% бру то из но са ка ма те. 

3. Из у зет но од од ре да ба ста ва 2. овог чла на, ка ма та ко ја на
ста је у др жа ви уго вор ни ци из у зи ма се од по ре за у тој др жа ви ако је 

оства ри вла да дру ге др жа ве уго вор ни це, ње на по ли тич ка је ди ни ца 
или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

4. Из раз „ка ма та”, у овом чла ну, озна ча ва до хо дак од по тра
жи ва ња ду га сва ке вр сте, не за ви сно од то га да ли су обез бе ђе на 
за ло гом и да ли се на осно ву њих сти че пра во на уче шће у до би ти 
ду жни ка, а на ро чи то до хо дак од др жав них хар ти ја од вред но сти и 
до хо дак од об ве зни ца или за пи са, укљу чу ју ћи пре ми је и на гра де 
на та кве хар ти је од вред но сти, об ве зни це или за пи се, као и до хо
дак ко ји је по ре ски из јед на чен са до хот ком од по зајм ље ног нов ца у 
по ре ским за ко ни ма др жа ве у ко јој до хо дак на ста је. Ка зне на ка ма та 
не сма тра се ка ма том за свр хе овог чла на.

5. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник ка ма те, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља по сло ва ње у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој ка ма та на ста је, пре ко стал не по
слов не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој др жа ви или ако оба вља у тој 
дру гој др жа ви са мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се 
на ла зи у тој др жа ви, а по тра жи ва ње ду га на ко је се пла ћа ка ма та је 
ствар но по ве за но с том стал ном по слов ном је ди ни цом или стал
ном ба зом. У том слу ча ју се при ме њу ју, пре ма по тре би, од ред бе 
чла на 7. или чла на 14. овог уго во ра.

6. Сма тра се да ка ма та на ста је у др жа ви уго вор ни ци ка да је 
ис пла ти лац ка ма те ре зи дент те др жа ве. Ка да ли це ко је пла ћа ка
ма ту, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др жа ве уго вор ни це, има у 
тој др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу или стал ну ба зу 
у ве зи са ко јом је по ве зан дуг на ко ји се пла ћа ка ма та, а ту ка ма ту 
сно си та стал на по слов на је ди ни ца или стал на ба за, сма тра се да 
ка ма та на ста је у др жа ви у ко јој се на ла зи стал на по слов на је ди ни
ца или стал на ба за.

7. Ако из нос ка ма те, због по себ ног од но са из ме ђу пла ти о ца 
ка ма те и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, има
ју ћи у ви ду по тра жи ва ње ду га за ко је се она пла ћа, пре ла зи из нос 
ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца ка ма те и ствар ног вла сни ка, 
од ред бе овог чла на при ме њу ју се са мо на из нос ко ји би био уго во
рен да та квог од но са не ма. У том слу ча ју ви шак пла ће ног из но са 
опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др жа ве уго вор ни це, има ју ћи 
у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

Члан 12. 
АУТОР СКЕ НА КНА ДЕ

1. Аутор ске на кна де ко је на ста ју у др жа ви уго вор ни ци а ис
пла ћу ју се ре зи ден ту дру ге др жа ве уго вор ни це, мо гу се опо ре зи ва
ти  у тој дру гој др жа ви.

2. Аутор ске на кна де мо гу се опо ре зи ва ти и у др жа ви уго вор
ни ци у ко јој на ста ју, у скла ду са за ко ни ма те др жа ве, али ако је 
ствар ни вла сник аутор ских на кна да ре зи дент дру ге др жа ве уго
вор ни це, раз ре зан по рез не мо же би ти ве ћи од 10% бру то из но са 
аутор ских на кна да. 

3. Из раз „аутор ске на кна де”, у овом чла ну, озна ча ва пла ћа ња 
би ло ко је вр сте ко ја су при мље на као на кна да за ко ри шће ње или 
за пра во ко ри шће ња аутор ског пра ва на књи жев но, умет нич ко или 
на уч но де ло, укљу чу ју ћи би о скоп ске фил мо ве или фил мо ве или 
тра ке за те ле ви зи ју или ра дио, као и за ко ри шће ње или за пра во 
ко ри шће ња па тен та, за штит ног зна ка, на цр та или мо де ла, пла на, 
тај не фор му ле или по ступ ка или за ко ри шће ње или за пра во ко ри
шће ња ин ду стриј ске, ко мер ци јал не или на уч не опре ме или за оба
ве ште ња ко ја се од но се на ин ду стриј ска, ко мер ци јал на или на уч на 
ис ку ства.

4. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не при ме њу ју се ако ствар ни 
вла сник аутор ских на кна да, ре зи дент др жа ве уго вор ни це, оба вља 
по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци у ко јој аутор ске на кна де 
на ста ју, пре ко стал не по слов не је ди ни це ко ја се на ла зи у тој дру
гој др жа ви уго вор ни ци или у тој дру гој др жа ви оба вља са мо стал не 
лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се на ла зи у тој дру гој др жа ви, 
а пра во или имо ви на на осно ву ко јих се аутор ске на кна де пла ћа ју 
ствар но при па да ју тој стал ној по слов ној је ди ни ци или стал ној ба
зи. У том слу ча ју при ме њу ју се, пре ма по тре би, од ред бе чла на 7. 
или чла на 14. овог уго во ра.

5. Сма тра се да аутор ске на кна де на ста ју у др жа ви уго вор ни
ци ка да је ис пла ти лац ре зи дент те др жа ве. Ка да ли це ко је пла ћа 
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аутор ске на кна де, без об зи ра на то да ли је ре зи дент др жа ве уго
вор ни це, има у др жа ви уго вор ни ци стал ну по слов ну је ди ни цу или 
стал ну ба зу у ве зи са ко јом је на ста ла оба ве за пла ћа ња аутор ских 
на кна да, а те аутор ске на кна де па да ју на те рет те стал не по слов не 
је ди ни це или стал не ба зе, сма тра се да аутор ске на кна де на ста ју у 
др жа ви у ко јој се на ла зи стал на по слов на је ди ни ца или стал на ба за.

6. Ако из нос аутор ских на кна да, због по себ ног од но са из ме
ђу пла ти о ца и ствар ног вла сни ка или из ме ђу њих и тре ћег ли ца, 
има ју ћи у ви ду ко ри шће ње, пра во или ин фор ма ци ју за ко је се оне 
пла ћа ју, пре ла зи из нос ко ји би био уго во рен из ме ђу пла ти о ца и 
ствар ног вла сни ка да та квог од но са не ма, од ред бе овог чла на при
ме њу ју се са мо на из нос ко ји би та да био уго во рен. У том слу ча ју 
ви шак пла ће ног из но са опо ре зу је се са гла сно за ко ни ма сва ке др
жа ве уго вор ни це, има ју ћи у ви ду оста ле од ред бе овог уго во ра.

Члан 13. 
КА ПИ ТАЛ НИ ДО БИ ТАК

1. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња не по крет но сти на ве де не у чла ну 6. овог уго во ра, а ко ја се на
ла зи у дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој 
др жа ви.

2. До би так од оту ђе ња по крет них ства ри ко је чи не део по
слов не имо ви не стал не по слов не је ди ни це ко ју пред у зе ће др жа
ве уго вор ни це има у дру гој др жа ви уго вор ни ци или од по крет них 
ства ри ко је при па да ју стал ној ба зи ко ју ко ри сти ре зи дент др жа ве 
уго вор ни це у дру гој др жа ви уго вор ни ци за оба вља ње са мо стал
них лич них де лат но сти, укљу чу ју ћи и при хо де од оту ђе ња те стал
не по слов не је ди ни це (са ме или за јед но с це лим пред у зе ћем) или 
стал не ба зе, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

3. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту ђе
ња бро до ва или  ва зду хо пло ва ко ји се ко ри сте у ме ђу на род ном са о
бра ћа ју или од по крет них ства ри ко је слу же за ко ри шће ње тих бро
до ва или ва зду хо пло ва опо ре зу је се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци.

4. До би так ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од оту
ђе ња ак ци ја или дру гих упо ре ди вих ин те ре са ко ји ви ше од 50% 
сво је вред но сти оства ру ју не по сред но или по сред но од не по крет
но сти ко ја се на ла зи у  дру гој др жа ви уго вор ни ци, мо же се опо ре
зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

5. До би так од оту ђе ња имо ви не, осим имо ви не на ве де не у ст. 
1, 2, 3. и 4. овог чла на, опо ре зу је се са мо у др жа ви уго вор ни ци чи
ји је ре зи дент ли це ко је је оту ђи ло имо ви ну.

Члан 14. 
СА МО СТАЛ НЕ ЛИЧ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

1. До хо дак ко ји оства ри фи зич ко ли це ко је је ре зи дент др жа ве 
уго вор ни це од про фе си о нал них де лат но сти или од дру гих са мо
стал них де лат но сти опо ре зу је се са мо у тој др жа ви уго вор ни ци, 
осим у не кој од сле де ћих окол но сти, ка да се тај до хо дак мо же, та
ко ђе, опо ре зо ва ти у дру гој др жа ви уго вор ни ци:

1) ако за оба вља ње сво јих де лат но сти има стал ну ба зу ко ју 
ре дов но ко ри сти у дру гој др жа ви уго вор ни ци; у том слу ча ју, са мо 
део до хот ка ко ји се при пи су је тој стал ној ба зи  мо же се опо ре зи ва
ти у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци; или

2) ако бо ра ви у дру гој др жа ви уго вор ни ци у пе ри о ду или у 
пе ри о ди ма ко ји укуп но тра ју 183 да на  или ду же у пе ри о ду од два
на ест ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва  у од но сној по ре ској го
ди ни; у том слу ча ју, са мо део до хот ка ко ји се у на ве де ном пе ри о ду 
или у пе ри о ди ма оства ру је у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци мо же 
се опо ре зи ва ти  у тој дру гој др жа ви уго вор ни ци.

2. Из раз „про фе си о нал не де лат но сти” по себ но об у хва та са
мо стал не на уч не, књи жев не, умет нич ке, обра зов не или на став не 
де лат но сти, као и са мо стал не де лат но сти ле ка ра, адво ка та, ин же
ње ра, ар хи те ка та, сто ма то ло га и ра чу но во ђа.

Члан 15. 
РАД НИ ОД НОС

1. За ви сно од од ре да ба чл. 16, 18, 19. и 21. овог уго во ра, за
ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко ја ре зи дент др жа ве 

уго вор ни це оства ри из рад ног од но са опо ре зу ју се са мо у тој др
жа ви, осим ако се рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци. Ако се 
рад оба вља у дру гој др жа ви уго вор ни ци, та ква  при ма ња ко ја се у 
њој оства ру ју  мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. Из у зет но од од ре да ба ста ва 1. овог чла на, при ма ња ко ја ре
зи дент др жа ве уго вор ни це оства ри из рад ног од но са у дру гој др
жа ви уго вор ни ци опо ре зу ју се са мо у пр во по ме ну тој др жа ви, уко
ли ко су се сте кли сви сле де ћи усло ви:

1) ако при ма лац бо ра ви у дру гој др жа ви у пе ри о ду или пе
ри о ди ма ко ји укуп но не пре ла зе 183 да на у пе ри о ду од два на ест 
ме се ци ко ји по чи ње или се за вр ша ва у од но сној по ре ској го ди ни, и

2) ако се при ма ња ис пла ћу ју од стра не или у име по сло дав ца 
ко ји ни је ре зи дент дру ге др жа ве, и

3) ако при ма ња не па да ју на те рет стал не по слов не је ди ни це 
или стал не ба зе ко ју по сло да вац има у дру гој др жа ви.

3. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња 
оства ре на из рад ног од но са оба вље ног на бро ду или ва зду хо пло
ву ко је пред у зе ће др жа ве уго вор ни це ко ри сти у ме ђу на род ном са о
бра ћа ју мо гу се опо ре зи ва ти у тој др жа ви. 

4. Из у зет но од прет ход них од ре да ба овог чла на, при ма ња ко ја 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це из рад ног од но са  опо ре зу ју 
се са мо у тој др жа ви ако су при ма ња ис пла ће на за рад оба вљен у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци у ве зи са гра ди ли штем, гра ђе вин ским, 
мон та жним или ин ста ла ци о ним ра дом или над зор ним де лат но сти
ма у ве зи са тим ра дом, за пе ри од од  осам на ест ме се ци у ко јем то 
гра ди ли ште, рад или де лат но сти не пред ста вља ју стал ну по слов ну 
је ди ни цу у тој дру гој др жа ви.

Члан 16. 
ПРИ МА ЊА ДИ РЕК ТО РА

При ма ња ди рек то ра и дру га слич на при ма ња ко ја оства ри ре
зи дент др жа ве уго вор ни це, у свој ству чла на од бо ра ди рек то ра или 
дру гог слич ног ор га на ком па ни је ко ја је ре зи дент дру ге др жа ве 
уго вор ни це, мо гу се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

Члан 17. 
УМЕТ НИ ЦИ И СПОР ТИ СТИ

1. Из у зет но од од ре да ба чл. 14. и 15. овог уго во ра, до хо дак 
ко ји оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це као из во ђач од лич ног 
оба вља ња де лат но сти по зо ри шног, филм ског, ра дио или те ле ви зиј
ског умет ни ка, му зи ча ра или спор ти сте у дру гој др жа ви уго вор ни
ци, мо же се опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. Ако до хо дак од лич но оба вље них де лат но сти из во ђа ча или 
спор ти сте не при па да лич но из во ђа чу или спор ти сти не го дру гом 
ли цу, тај до хо дак се, из у зет но од од ре да ба чл. 7, 14. и 15. овог уго
во ра, мо же опо ре зи ва ти у др жа ви уго вор ни ци у ко јој су оба вље не 
де лат но сти из во ђа ча или спор ти сте.

3. Из у зет но од од ре да ба ст. 1. и 2. овог чла на, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це од лич но оба вље них де лат
но сти из во ђа ча или спор ти сте опо ре зу је се са мо у тој др жа ви уго
вор ни ци, ако су те де лат но сти у пот пу но сти или ве ћим де лом фи
нан си ра не из јав них фон до ва јед не или обе др жа ве уго вор ни це или 
ње не по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или 
су де лат но сти оба вље не у окви ру про гра ма кул тур не или спорт ске 
раз ме не ко ји су до го во ри ле обе др жа ве уго вор ни це.

Члан 18. 
ПЕН ЗИ ЈЕ И АНУ И ТЕ ТИ

1. За ви сно од од ре да ба ста ва 2. чла на 19. овог уго во ра, пен зи
је и дру га слич на при ма ња и ану и те ти ко ји се ис пла ћу ју ре зи ден ту 
др жа ве уго вор ни це по осно ву ра ни јег рад ног од но са опо ре зу ју се 
са мо у тој др жа ви.

2. Из раз „ану и тет” озна ча ва од ре ђе ну су му ко ја се пе ри о
дич но ис пла ћу је у од ре ђе ним ро ко ви ма у то ку жи во та или у то ку 
утвр ђе ног или од ре ди вог вре мен ског пе ри о да, на осно ву оба ве зе 
на та ква пла ћа ња као од го ва ра ју ћа и пот пу на на кна да у нов цу или 
нов ча ној вред но сти.
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Члан 19. 
ДР ЖАВ НА СЛУ ЖБА

1.1) За ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња ко је пла ћа др
жа ва

уго вор ни ца или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло
кал не са мо у пра ве фи зич ком ли цу, за услу ге учи ње не тој др жа ви 
или по ли тич кој је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, опо
ре зу ју се са мо у тој др жа ви.

2) За ра де, на кна де и дру га слич на при ма ња опо ре зу ју се са мо 
у дру гој др жа ви уго вор ни ци ако су услу ге учи ње не у тој дру гој др
жа ви, а фи зич ко ли це је ре зи дент те др жа ве ко је је:

(1) др жа вља нин те др жа ве; или 
(2) ко је ни је по ста ло ре зи дент те др жа ве са мо због вр ше ња 

услу га.
2.1) Не за ви сно од од ре да ба ста ва 1. овог чла на, пен зи је и дру

га слич на при ма ња ко је  фи зич ком ли цу пла ћа др жа ва уго вор ни ца 
или ње на по ли тич ка је ди ни ца или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
не по сред но или из фон до ва, за услу ге учи ње не тој др жа ви или по
ли тич кој је ди ни ци или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве опо ре зу ју се 
са мо у тој др жа ви.

2) Пен зи је и дру га слич на при ма ња опо ре зу ју се са мо у дру
гој др жа ви уго вор ни ци  ако је фи зич ко ли це ре зи дент и др жа вља
нин те др жа ве.

3.  Од ред бе чл. 15, 16, 17. и 18. овог уго во ра при ме њу ју се на 
за ра де, на кна де, пен зи је и дру га слич на при ма ња за услу ге учи ње
не у ве зи са при вред ном де лат но шћу др жа ве уго вор ни це или ње не 
по ли тич ке је ди ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.  

Члан 20. 
СТУ ДЕН ТИ И ПРИ ПРАВ НИ ЦИ

Сту дент или ли це на струч ној обу ци ко је је не по сред но пре 
од ла ска у др жа ву уго вор ни цу би ло ре зи дент или је ре зи дент дру ге 
др жа ве уго вор ни це, а бо ра ви у пр во по ме ну тој др жа ви ис кљу чи во 
ра ди обра зо ва ња или об у ча ва ња, не опо ре зу је се у тој др жа ви за 
при ма ња ко ја до би ја за из др жа ва ње, обра зо ва ње или об у ча ва ње, 
под усло вом да су та при ма ња из из во ра ван те др жа ве.

Члан 21.  
УЧИ ТЕ ЉИ, ПРО ФЕ СО РИ И ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ

1. Фи зич ко ли це ко је је ре зи дент или је не по сред но пре по
се те др жа ви уго вор ни ци би ло ре зи дент дру ге др жа ве уго вор ни це 
и ко је, на по зив вла де пр во по ме ну те др жа ве уго вор ни це или уни
вер зи те та, ви ше шко ле, шко ле, му зе ја или дру ге кул тур не ин сти ту
ци је у тој пр во по ме ну тој др жа ви уго вор ни ци или у окви ру зва нич
ног про гра ма кул тур не раз ме не, бо ра ви у тој др жа ви уго вор ни ци у 
пе ри о ду ко ји ни је ду жи од две уза стоп не го ди не ра ди пре да ва ња, 
др жа ња на ста ве или ис тра жи ва ња у тој ин сти ту ци ји, из у зи ма се 
од опо ре зи ва ња у тој др жа ви на при ма ња за та кве ак тив но сти, под 
усло вом да су та при ма ња  из из во ра ван те др жа ве.

2. Од ред бе ста ва 1. овог чла на не при ме њу ју се на при ма ња 
од ис тра жи ва ња, ако  то ис тра жи ва ње ни је у јав ном ин те ре су, већ 
пр вен стве но у лич ном ин те ре су од ре ђе ног  ли ца или ви ше ли ца.

Члан 22. 
ОСТА ЛИ ДО ХО ДАК

1. Де ло ви до хот ка ре зи ден та др жа ве уго вор ни це, без об зи ра 
на то где на ста ју, ко ји ни су ре гу ли са ни у прет ход ним чла но ви ма 
овог уго во ра опо ре зу ју се са мо у тој др жа ви.

2. Од ред бе ста ва 1. овог чла на  не при ме њу ју се на до хо дак, 
осим на до хо дак од не по крет но сти де фи ни са не у ста ву 2. чла на 6. 
овог уго во ра, ако при ма лац тог до хот ка – ре зи дент др жа ве уго вор
ни це оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре ко стал не 
по слов не је ди ни це ко ја се у њој на ла зи или ако у тој дру гој др жа
ви оба вља са мо стал не лич не де лат но сти из стал не ба зе ко ја се у 
њој на ла зи, а пра во или имо ви на на осно ву ко јих се до хо дак пла ћа 
ствар но су по ве за ни са стал ном по слов ном је ди ни цом или стал ном 
ба зом. У том слу ча ју се, пре ма по тре би, при ме њу ју од ред бе чла на 
7. или чла на 14. овог уго во ра.

Члан 23. 
ОТ КЛА ЊА ЊЕ ДВО СТРУ КОГ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА

1. Ако ре зи дент др жа ве уго вор ни це оства ру је до хо дак ко ји се, 
у скла ду с од ред ба ма овог уго во ра, мо же опо ре зи ва ти у дру гој др
жа ви уго вор ни ци, пр во по ме ну та др жа ва одо бра ва као од би так од 
по ре за на до хо дак тог ре зи ден та, из нос јед нак по ре зу на до хо дак 
ко ји је пла ћен у тој дру гој др жа ви. 

Тај од би так не мо же би ти ве ћи од де ла по ре за на до хо дак, ка
ко је об ра чу нат пре из вр ше ног од би ја ња, ко ји од го ва ра до хот ку ко
ји се мо же опо ре зи ва ти у тој дру гој др жа ви.

2. Ако је, у скла ду с не ком од ред бом Уго во ра, до хо дак ко ји 
оства ри ре зи дент др жа ве уго вор ни це из у зет од опо ре зи ва ња у тој 
др жа ви, та др жа ва мо же, при об ра чу на ва њу по ре за на оста ли до хо
дак тог ре зи ден та, да узме у об зир из у зе ти до хо дак.

Члан 24. 
ПО СТУ ПАК ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ДО ГО ВА РА ЊА

1. Ако ли це сма тра да ме ре јед не или обе др жа ве уго вор ни це 
до во де или ће до ве сти до то га да не бу де опо ре зо ва но у скла ду с 
од ред ба ма овог уго во ра, оно мо же, без об зи ра на прав на сред ства 
пред ви ђе на уну тра шњим за ко ном тих др жа ва, да из ло жи свој слу
чај над ле жном ор га ну др жа ве уго вор ни це чи ји је ре зи дент. Слу чај 
мо ра би ти из ло жен у ро ку од три го ди не од да на пр вог оба ве ште ња 
о ме ри ко ја до во ди до опо ре зи ва ња ко је ни је у скла ду с од ред ба ма 
овог уго во ра.

2. Ако над ле жни ор ган сма тра да је при го вор оправ дан и ако 
ни је у мо гућ но сти да сам до ђе до за до во ља ва ју ћег ре ше ња, на сто
ја ће да слу чај ре ши за јед нич ким до го во ром с над ле жним ор га ном 
дру ге др жа ве уго вор ни це ра ди из бе га ва ња опо ре зи ва ња ко је ни је у 
скла ду с овим уго во ром. По стиг ну ти до го вор при ме њу је се без об
зи ра на вре мен ска огра ни че ња у уну тра шњем за ко ну др жа ва уго
вор ни ца.

3. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца на сто је да за јед нич
ким до го во ром от кло не те шко ће или не ја сно ће ко је на ста ју при ту
ма че њу или при ме ни овог уго во ра. Они се мо гу и за јед нич ки са
ве то ва ти ра ди от кла ња ња дво стру ког опо ре зи ва ња у слу ча је ви ма 
ко ји ни су пред ви ђе ни овим уго во ром.

4. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца мо гу не по сред но ме
ђу соб но оп шти ти,  ра ди по сти за ња до го во ра у сми слу прет ход них 
ста во ва овог чла на.

Члан 25. 
РАЗ МЕ НА ОБА ВЕ ШТЕ ЊА

1. Над ле жни ор га ни др жа ва уго вор ни ца раз ме њу ју оба ве ште
ња за ко ја се мо же пред ви де ти да ће би ти од зна ча ја за при ме ну 
од ре да ба овог уго во ра или за ад ми ни стри ра ње или при нуд но из
вр ше ње уну тра шњих за ко на ко ји се од но се на по ре зе сва ке вр сте и 
опи са ко је за во де др жа ве уго вор ни це или њи хо ве по ли тич ке је ди
ни це или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ако опо ре зи ва ње пред ви
ђе но тим за ко ни ма ни је у су прот но сти с овим уго во ром. Раз ме на 
оба ве ште ња ни је огра ни че на чл. 1. и 2. овог уго во ра. 

2. Оба ве ште ње при мље но, на осно ву ста ва 1. овог чла на, од 
др жа ве уго вор ни це сма тра се тај ном исто као и оба ве ште ње до
би је но пре ма уну тра шњим за ко ни ма те др жа ве уго вор ни це и мо
же се са оп шти ти са мо ли ци ма или ор га ни ма (укљу чу ју ћи су до ве и 
управ не ор га не) ко ји су над ле жни за раз рез или на пла ту, при нуд но 
или суд ско из вр ше ње, ре ша ва ње по жал ба ма, у од но су на по ре зе 
на ве де не у ста ву 1. овог чла на или у од но су на кон тро лу на пред 
на ве де ног. Та ли ца или ор га ни ко ри сте оба ве ште ња са мо за те свр
хе. Они мо гу са оп шти ти оба ве ште ња у јав ном суд ском по ступ ку 
или у суд ским од лу ка ма.

3. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не мо гу се ни у ком слу ча ју 
ту ма чи ти као оба ве за др жа ве уго вор ни це да:

1) пред у зи ма управ не ме ре су прот не за ко ни ма или управ ној 
прак си те или дру ге др жа ве уго вор ни це;

2) да је оба ве ште ња ко ја се не мо гу до би ти на осно ву за ко на 
или у ре дов ном управ ном по ступ ку те или дру ге др жа ве уго вор
ни це;
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3) да је оба ве ште ња ко ја от кри ва ју тр го вин ску, по слов ну, ин
ду стриј ску, ко мер ци јал ну или про фе си о нал ну тај ну или по слов ни 
по сту пак или оба ве ште ње чи је би са оп ште ње би ло су прот но јав
ном по рет ку.

4. Уко ли ко др жа ва уго вор ни ца тра жи оба ве ште ња у скла ду 
са овим чла ном, дру га др жа ва уго вор ни ца ће ко ри сти ти сво је ме ре 
да би при ба ви ла тра же на оба ве ште ња, чак и да тој дру гој др жа
ви уго вор ни ци та оба ве ште ња мо жда ни су по треб на за соп стве не 
по ре ске свр хе. Оба ве за са др жа на у прет ход ној ре че ни ци под ле же 
огра ни че њи ма из ста ва 3. овог чла на, осим ако би та огра ни че ња 
оне мо гу ћи ла др жа ву уго вор ни цу да да је оба ве ште ња са мо због то
га што не по сто ји до ма ћа по тре ба за та квим оба ве ште њи ма.

5. Од ред бе ста ва 3. овог чла на не мо гу се ни у ком слу ча ју 
ту ма чи ти као мо гућ ност др жа ве уго вор ни це да од би је да ва ње оба
ве ште ња са мо за то што оба ве ште ња по се ду је бан ка, дру га фи нан
сиј ска ин сти ту ци ја, за ступ ник или ли це ко је ра ди у аген ци ји или у 
фи ду ци јар ном свој ству или ко је има ве зе са вла сни штвом ин те ре са 
у ли цу.

Члан  26. 
ЧЛА НО ВИ ДИ ПЛО МАТ СКИХ МИ СИ ЈА И КОН ЗУ ЛА ТА

Од ред бе овог уго во ра не ути чу на по ре ске по вла сти це чла но
ва  ди пло мат ских ми си ја или кон зу ла та пред ви ђе не оп штим пра ви
ли ма ме ђу на род ног пра ва или од ред ба ма по себ них ме ђу на род них 
уго во ра.

Члан 27. 
СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

1. Др жа ве уго вор ни це ди пло мат ским пу тем пи сме но оба ве
шта ва ју јед на дру гу о окон ча њу по сту па ка пред ви ђе них њи хо вим 
уну тра шњим за ко ни ма за сту па ње на сна гу овог уго во ра. 

2. Овај уго вор сту па на сна гу да ту мом по след њег од тих оба
ве ште ња, а ње го ве од ред бе се при ме њу ју у од но су на по ре зе на 
до хо дак ко ји је оства рен пр вог да на или по сле пр вог да на ме се ца 
ко ји не по сред но сле ди ме сец у ко јем Уго вор сту па на сна гу.

Члан 28. 
ПРЕ СТА НАК ВА ЖЕ ЊА

Овај уго вор оста је на сна зи док га не от ка же јед на од др жа ва 
уго вор ни ца. Др жа ва уго вор ни ца мо же от ка за ти овај уго вор ди пло
мат ским пу тем, до ста вља њем пи сме ног оба ве ште ња о пре стан ку 
ње го вог ва же ња нај ка сни је шест ме се ци пре кра ја би ло ко је ка
лен дар ске го ди не по ис те ку де сет го ди на од да на сту па ња на сна гу 
овог уго во ра. У том слу ча ју, овај уго вор пре ста је да се при ме њу је 
у од но су на по ре зе на до хо дак ко ји је оства рен у сва кој по ре ској 
го ди ни ко ја по чи ње пр вог ја ну а ра или по сле пр вог ја ну а ра ка лен
дар ске го ди не ко ја не по сред но сле ди го ди ну у ко јој је да то оба ве
ште ње о пре стан ку ва же ња.

У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће
ни од стра не сво јих вла да, пот пи са ли овај уго вор.

Са чи ње но у Абу Да би ју, у не де љу 13. ја ну а ра 2013. го ди не, у 
два ори ги нал на при мер ка, на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи
ку, с тим што су оба при мер ка под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју 
раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА ВЛА ДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛА ДУ 
УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АРАП СКИХ 

ЕМИРАТА
Млађан Динкић, с.р.
Министар финансија  

и привреде

Обаид Хумаид Ал Тајер, с.р.
Државни министар 

за послове финансија

ПР О ТО КОЛ

У тре нут ку пот пи си ва ња Уго во ра из ме ђу Вла де Ре пу бли
ке Ср би је и Вла де Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о из бе га ва
њу дво стру ког опо ре зи ва ња  у од но су на по ре зе на до хо дак, до ле 

пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће ни, са гла си ли су се о сле де
ћим од ред ба ма ко је чи не са став ни део Уго во ра:

1. До хо дак од угљо во до ни ка
У ве зи са це лим Уго во ром, под ра зу ме ва се да ни шта у овом 

уго во ру не ути че на пра во би ло ко је др жа ве уго вор ни це, или би
ло ко је од ње них ло кал них вла да или њи хо вих је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве да при ме њу ју сво је до ма ће за ко не и про пи се ко ји се 
од но се на опо ре зи ва ње до хот ка и до би ти ко ји се оства ре од угљо
во до ни ка, као и од, са њи ма по ве за них де лат но сти ко је се оба вља
ју, за ви сно од слу ча ја, на те ри то ри ји од но сне др жа ве уго вор ни це.

2. У слу ча ју Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, и у ве зи са чла
ном 4. став 2. подст. 1), 2). и 3) овог уго во ра, под ра зу ме ва се да се 
сле де ће ин сти ту ци је сма тра ју ре зи ден ти ма Ује ди ње них Арап ских 
Еми ра та:

1) Над ле жни ор ган Абу Да би ја за ин ве сти ра ње;
2) Ин ве сти ци о ни са вет Абу Да би ја;
3) Над ле жни ор ган Еми ра та за ин ве сти ра ње;
4) Му ба да ла раз вој на ком па ни ја;
5) Ме ђу на род на ин ве сти ци о на пе тро леј ска ком па ни ја;
6) Свет Ду ба и ја;
7) Ин ве сти ци о на кор по ра ци ја Ду ба и ја;
8) Овла шће ни пен зи о ни фон до ви;
9) Да хра хол динг ком па ни ја.
Под ра зу ме ва се исто та ко, да на пред спо ме ну те ин сти ту ци је 

има ју пра во на ис кљу чи во опо ре зи ва ње у др жа ви ре зи дент но сти, 
што је про пи са но у чла ну 10. став 3. и чла ну 1. став 3. овог уго во ра. 

Под ра зу ме ва се исто та ко, да ће др жа ве уго вор ни це, раз ме
ном пи са ма из ме ђу над ле жних ор га на, оба ве сти ти јед на дру гу, о 
но вим ин сти ту ци ја ма ко је има ју пра во на ис кљу чи во опо ре зи ва ње 
у др жа ви ре зи дент но сти, што је про пи са но у чла ну 10. став 3. и 
чла ну 11. став 3. овог уго во ра.

3. Ме шо ви та пра ви ла
Под ра зу ме ва се да од ред бе овог уго во ра, ни на ко ји на чин, 

не огра ни ча ва ју би ло ко је из у зи ма ње, од би так, кре дит или дру гу 
олак ши цу ко ја се, са да или убу ду ће, одо бра ва:

1) на осно ву за ко на др жа ве уго вор ни це ко ји се од но се на 
утвр ђи ва ње по ре за ко ји раз ре зу је та др жа ва уго вор ни ца;

2) на осно ву дру гих до го во ра из ме ђу др жа ва уго вор ни ца.
У по твр ду че га су до ле пот пи са ни, пу но ва жно за то овла шће

ни од стра не сво јих вла да, пот пи са ли овај про то кол.
Са чи ње но у Абу Да би ју, у не де љу 13. ја ну а ра 2013. го ди не, у 

два ори ги нал на при мер ка, на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи
ку, с тим што су оба при мер ка под јед на ко ве ро до стој на. У слу ча ју 
раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је ен гле ски текст.

ЗА ВЛА ДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА  ВЛА ДУ 
УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АРАП СКИХ 

ЕМИРАТА
Мла ђан Дин кић, с.р.
Министар финансија  

и привреде

Оба ид Ху ма ид Ал Та јер, с.р.
Др жав ни ми ни стар 

за послове финансија

AGRE E MENT

BET WE EN THE GO VERN MENT OF THE UNI TED ARAB 
EMI RA TES AND THE GO VERN MENT OF THE RE PU BLIC 

OF SER BIA FOR THE AVO I DAN CE OF DO U BLE TA XA TI ON 
WITH RE SPECT TO TA XES ON IN CO ME 

The Go vern ment of the Uni ted Arab Emi ra tes  
and the Go vern ment of The Re pu blic of Ser bia 

De si ring to con clu de an Agre e ment for the avo i dan ce of do u ble 
ta xa ti on with re spect to ta xes on in co me with the vi ew to esta blis hing 
sta ble con di ti ons for com pre hen si ve de ve lop ment of eco no mic and ot
her co o pe ra tion and in vest ment bet we en two co un tri es. 
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Ha ve agreed as fol lows:

Ar tic le 1 
Per so nal Sco pe

1. This Agre e ment shall apply to per sons who are re si dents of one 
or both of the Con trac ting Sta tes. 

Ar tic le 2 
Ta xes Co ve red

1. This Agre e ment shall apply to ta xes on in co me im po sed on be
half of a Con trac ting Sta te or of its po li ti cal sub di vi si ons or lo cal aut ho
ri ti es, ir re spec ti ve of the man ner in which they are le vied. 

2. The re shall be re gar ded as ta xes on in co me all ta xes im po sed 
on to tal in co me, or on ele ments of in co me, in clu ding ta xes on ga ins 
from the ali e na tion of mo va ble or im mo va ble pro perty, ta xes on the to
tal amo unts of wa ges or sa la ri es paid by en ter pri ses.

3. The exi sting ta xes to which this Agre e ment shall apply are, in 
par ti cu lar:  

In the ca se of the UAE : 
1) the in co me tax;
2) the cor po ra te tax. 
(He re i naf ter re fer red to as “UAE tax”).
In the ca se of the Re pu blic of Ser bia 
1) the cor po ra te in co me tax;
2) the per so nal in co me tax.
(He re i naf ter re fer red to as “Ser bian tax”); 
4. This Agre e ment shall apply al so to any iden ti cal or sub stan ti

ally si mi lar ta xes, that are im po sed af ter the da te of sig na tu re of this 
Agre e ment in ad di tion to, or in pla ce of, the exi sting ta xes. The com pe
tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta tes shall no tify each ot her of any 
sub stan tial chan ges, which ha ve been ma de in the ir ta xa ti on laws.

Ar tic le 3 
Ge ne ral De fi ni ti ons

1. For the pur po ses of this Agre e ment:
1) the terms “a Con trac ting Sta te” or “the ot her Con trac ting Sta te” 

mean the Uni ted Arab Emi ra tes and the Re pu blic of Ser bia;
2) the term “the Uni ted Arab Emi ra tes” when used in a ge o grap

hi cal sen se , me ans the  ter ri tory of the Uni ted Arab Emi ra tes which 
is un der its so ve re ignty as well as the area out si de the  ter ri to rial wa
ter, air spa ce and sub ma ri ne are as over which the Uni ted Arab Emi ra tes 
exer ci ses,   so ve re ign and ju ris dic ti o nal rights in re spect of any ac ti vity 
car ried on in its wa ter, sea bed, sub soil, in  con nec tion with the ex plo
ra ti on for or the ex plo i ta ti on of na tu ral re so ur ces by vir tue of its law 
and in ter na ti o nal law; 

3) the term “Ser bia”, me ans the Re pu blic of Ser bia, and when used 
in a ge o grap hi cal sen se it me ans the ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia;

4) the term “per son” in clu des  an in di vi dual, a com pany and any 
ot her body of per sons; 

5) the term “na ti o nal” me ans: 
(1) any in di vi dual pos ses sing the na ti o na lity of a Con trac ting Sta te:
(2) any le gal per son, part ner ship or as so ci a tion de ri ving its sta tus 

as such from the laws in for ce in a Con trac ting Sta te;
6) the term “com pany” me ans any body cor po ra te or any en tity 

that is tre a ted as a body cor po ra te for tax pur po ses;
7) the terms “en ter pri se of a Con trac ting Sta te” and “en ter pri se of 

the ot her Con trac ting Sta te” mean re spec ti vely an en ter pri se car ried on 
by a re si dent of a Con trac ting Sta te and 

an en ter pri se car ried on by a re si dent of the ot her Con trac ting Sta te;
8) the term “in ter na ti o nal traf fic” me ans any tran sport by a ship or 

air craft ope ra ted by an en ter pri se of a Con trac ting Sta te, ex cept when 
the ship or air craft is ope ra ted so lely bet we en pla ces in the ot her Con
trac ting Sta te;

9) the term “com pe tent aut ho rity” me ans:
(1) in the ca se of the UAE: the Mi ni ster of Fi nan ce  or an aut ho ri

zed re pre sen ta ti ve of the Mi ni ster of Fi nan ce.
(2) in the ca se of the Re pu blic of Ser bia: the Mi ni stry of Fi nan ce 

and Eco nomy or its aut ho ri zed re pre sen ta ti ve;

2. As re gards the ap pli ca tion of the Agre e ment at any ti me by a 
Con trac ting Sta te, any term not de fi ned the rein shall, un less the con text 
ot her wi se re qu i res, ha ve the me a ning that it has at that ti me un der the 
law of that Con trac ting Sta te for the pur po ses of the ta xes to which the 
Agre e ment ap pli es, any me a ning un der the ap pli ca ble tax laws of that 
Sta te pre va i ling over a me a ning gi ven to the term un der ot her laws of 
that Sta te.

Ar tic le 4 
Re si dent

1. For the pur po ses of this Agre e ment , the term “re si dent of a 
Con trac ting Sta te” me ans: 

1) in the ca se of the UAE an in di vi dual who has his do mi ci le in 
the Uni ted Arab Emi ra tes and is a na ti o nal of the Uni ted Arab Emi ra tes, 
and a com pany which is in cor po ra ted in the Uni ted Arab Emi ra tes.

2) in the ca se of  Ser bia any per son who, un der the laws of Ser bia, 
is li a ble to tax the rein by re a son of his do mi ci le, re si den ce, pla ce of ma
na ge ment or any ot her cri te ria of a si mi lar na tu re. This term , ho we ver, 
do es not in clu de any per son who is li a ble to tax in Ser bia in re spect 
only of in co me from so ur ces in Ser bia.

2. For the pur po ses of pa ra graph 1, a re si dent of a Con trac ting 
Sta te in clu des: 

1) the Go vern ment of that Con trac ting Sta te and any po li ti cal sub
di vi sion or lo cal Go vern ment or lo cal aut ho rity the re of;

2) any go vern men tal en tity cre a ted in that Con trac ting Sta te un der 
pu blic law such as a cor po ra tion, fund, aut ho rity, fo un da tion, agency or 
ot her si mi lar en ti ti es;

3) any en tity esta blis hed in that Con trac ting Sta te, all the ca pi
tal of which has been pro vi ded by that Con trac ting Sta te or any po li ti
cal sub di vi sion or lo cal aut ho rity the re of or any go vern men tal en tity as 
men ti o ned in subpa ra graph 2);

4) ot her en ti ti es cre a ted to get her with ot her Sta tes.
3. Whe re by re a son of the pro vi si ons of pa ra graph 1 an in di vi dual 

is a re si dent of both Con trac ting Sta tes, then his sta tus shall be de ter mi
ned as fol lows:

1) he shall be de e med to be a re si dent only of the Sta te in which 
he has a per ma nent ho me ava i la ble to him; if he has a per ma nent ho me 
ava i la ble to him in both Sta tes, he shall be de e med to be a re si dent only 
of the Sta te with which his per so nal and eco no mic re la ti ons are clo ser 
(cen ter of vi tal in te rests);

2) if the Con trac ting Sta te in which he has his cen ter of vi tal in te
rests can not be de ter mi ned, or if he has not a per ma nent ho me ava i la ble 
to him in eit her Sta te, he shall be de e med to be a re si dent only of the 
Sta te in which he has an ha bi tual abo de; 

3) If he has a ha bi tual abo de in both Sta tes or in ne it her of them, 
he shall be de e med to be a re si dent only of the Sta te of which he is a 
na ti o nal;

4) If his is a na ti o nal of both Sta tes or of ne it her of them, the com
pe tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta tes shall set tle the qu e sti on by 
mu tual agre e ment.

4. Whe re by re a son of the pro vi si ons of pa ra graph 1 a per son ot
her than an in di vi dual is a re si dent of both Con trac ting Sta tes, then it 
shall be de e med to be a re si dent only of the Sta te in which its pla ce of 
ef fec ti ve ma na ge ment is si tu a ted.

Ar tic le 5 
Per ma nent Esta blis hment

1. For the pur po ses of this Agre e ment, the term “per ma nent esta
blis hment” me ans a fi xed pla ce of bu si ness thro ugh which the bu si ness 
of an en ter pri se is wholly or partly car ried on. 

2. The term “per ma nent esta blis hment” in clu des espe ci ally: 
1) a pla ce of ma na ge ment;
2) a branch; 
3) an of fi ce;
4) a fac tory; 
5) a wor kshop;
6) a mi ne, an oil or gas well, a qu a rry or any ot her pla ce of ex plo

ra ti on, ex trac ti on or ex plo i ta ti on of na tu ral re so ur ces .
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3. the term “per ma nent esta blis hment” al so en com pas ses:
1) a bu il ding si te, a con struc tion, as sembly or in stal la tion pro ject 

or su per vi sory ac ti vi ti es in con nec tion the re with, but only if such si te, 
pro ject or ac ti vi ti es lasts mo re than 18 months. 

2) the fur nis hing of ser vi ces, in clu ding con sul tancy or ma na ge rial 
ser vi ces, by an en ter pri se thro ugh em ployees or ot her per son nel en ga
ged by the en ter pri se for such pur po ses, but only if ac ti vi ti es of that 
na tu re con ti nue (for the sa me or a con nec ted pro ject)  wit hin a Con trac
ting Sta te for a pe riod or pe ri ods ag gre ga ting mo re than 183 days in any 
twel ve month pe ri ods.

4. Not withstan ding the pre ce ding pro vi si ons of this Ar tic le, the 
term “per ma nent esta blis hment” shall be de e med not to in clu de: 

1) the use of fa ci li ti es so lely for the pur po se of sto ra ge, dis play or 
de li very of go ods or mer chan di se be lon ging to the en ter pri se;

2) the ma in te nan ce of a stock of go ods or mer chan di se be lon ging 
to the en ter pri se so lely for the pur po se of sto ra ge, dis play or de li very; 

3) the ma in te nan ce of a stock of go ods or mer chan di se be lon ging 
to the en ter pri se so lely for the pur po se of pro ces sing by anot her en ter
pri se; 

4) the ma in te nan ce of a fi xed pla ce of bu si ness so lely for the pur
po se of pur cha sing go ods or mer chan di se or of col lec ting in for ma tion, 
for the en ter pri se; 

5) the ma in te nan ce of a fi xed pla ce of bu si ness so lely for the pur
po se of ca rrying on, for the en ter pri se any ot her  ac ti vity of a pre pa ra
tory or auxi li ary cha rac ter;

6) the ma in te nan ce of a fi xed pla ce of bu si ness so lely for any 
com bi na tion of ac ti vi ti es men ti o ned in sub pa ra graphs 1) to 5), pro vi ded 
that the ove rall ac ti vity of the fi xed pla ce of bu si ness re sul ting from 
this com bi na tion is of a pre pa ra tory or auxi li ary cha rac ter.

5. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 , whe re a 
per sonot her than an agent of an in de pen dent sta tus to whom pa ra graph 
6 ap pli es – is ac ting on be half of an en ter pri se and has, and ha bi tu ally 
exer ci ses, in a Con trac ting Sta te an aut ho rity to con clu de con tracts in 
the na me of the en ter pri se, that en ter pri se shall be de e med to ha ve a 
per ma nent esta blis hment in that Sta te in re spect of any ac ti vi ti es which 
that per son un der ta kes for the en ter pri se, un less the ac ti vi ti es of such 
per son are li mi ted to tho se men ti o ned in pa ra graph 4 which, if exer ci
sed thro ugh a fi xed pla ce of bu si ness, wo uld not ma ke this fi xed pla ce 
of bu si ness a per ma nent esta blis hment un der the pro vi si ons of that pa
ra graph.

6. An en ter pri se shall not be de e med to ha ve a per ma nent esta
blis hment in a Con trac ting Sta te me rely be ca u se it car ri es on bu si ness 
in that ot her Sta te thro ugh a bro ker, ge ne ral com mis sion agent or any 
ot her agent of an in de pen dent sta tus, pro vi ded that such per sons are ac
ting in the or di nary co ur se of the ir bu si ness. Ho we ver, when the ac ti vi
ti es of such an agent are de vo ted wholly or al most wholly on be half of 
that en ter pri se , and con di ti ons are ma de or im po sed bet we en that en
ter pri se and the agent in the ir com mer cial and fi nan cial re la ti ons which 
dif fer from tho se which wo uld ha ve been ma de bet we en in de pen dent 
en ter pri ses he will not be con si de red an agent of an in de pen dent sta tus 
wit hin the me a ning of this pa ra graph.

7. The fact that a com pany which is a re si dent of a Con trac ting 
Sta te con trols or is con trol led by a com pany which is a re si dent of the 
ot her Con trac ting Sta te, or which car ri es on bu si ness in that ot her Sta te 
(whet her thro ugh a per ma nent esta blis hment or ot her wi se), shall not of 
it self con sti tu te eit her com pany a per ma nent esta blis hment of the ot her.

Ar tic le 6 
In co me from Im mo va ble Pro perty

1. In co me de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te from im
mo va ble pro perty (in clu ding in co me from agri cul tu re or fo re stry) si tu
a ted in the ot her Con trac ting Sta te may be ta xed in that ot her Con trac
ting Sta te.

2. The term “im mo va ble pro perty” shall ha ve the me a ning, which 
it has un der the na ti o nal laws of the Con trac ting Sta te in which the pro
perty in qu e sti on is si tu a ted. The term shall in any ca se in clu de pro perty 
ac ces sory to im mo va ble pro perty, li ve stock and equ ip ment used in 
agri cul tu re and fo re stry, rights to which the pro vi si ons of ge ne ral laws 
re spec ting lan ded pro perty apply, usu fruct of im mo va ble pro perty and 

rights to va ri a ble or fi xed payments as con si de ra tion for the wor king of, 
or the right of work, mi ne ral de po sits, so ur ces and ot her na tu ral re so
ur ces. Ships and air craft shall not be re gar ded as im mo va ble pro perty.

3. The pro vi si ons of pa ra graph 1 shall apply to in co me de ri ved 
from the di rect use, let ting, or use in any ot her term of im mo va ble pro
perty.

4. The pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 3 shall al so apply to in
co me from im mo va ble pro perty of an en ter pri se and to in co me from 
im mo va ble pro perty used for the per for man ce of in de pen dent per so nal 
ser vi ces.

Ar tic le 7 
Bu si ness Pro fits

1. The pro fits of an en ter pri se of a Con trac ting Sta te shall be ta xa
ble only in that Sta te un less the en ter pri se car ri es on bu si ness in the ot
her Con trac ting Sta te thro ugh a per ma nent esta blis hment si tu a ted the
rein. If the en ter pri se car ri es on bu si ness as afo re said, the pro fits of the 
en ter pri se may be ta xed in the ot her Sta te but only so much of them as 
is at tri bu ta ble to that per ma nent esta blis hment.

2. Su bject to the pro vi si ons of pa ra graph 3, whe re an en ter pri se 
of a Con trac ting Sta te car ri es on bu si ness in the ot her Con trac ting Sta te 
thro ugh a per ma nent esta blis hment si tu a ted the rein, the re shall in each 
Con trac ting Sta te be at tri bu ted to that per ma nent esta blis hment the pro
fits which it might be ex pec ted to ma ke if it we re a dis tinct and se pa ra te 
en ter pri se en ga ged in the sa me or si mi lar ac ti vi ti es un der the sa me or 
si mi lar con di ti ons and de a ling wholly in de pen dently with the en ter pri
se of which it is a per ma nent esta blis hment.

3. In de ter mi ning the pro fits of a per ma nent esta blis hment, the re 
shall be al lo wed as de duc ti ons tho se de duc ti ble ex pen ses which are in
cur red for the pur po ses of the bu si ness of the per ma nent esta blis hment, 
in clu ding exe cu ti ve and ge ne ral ad mi ni stra ti ve ex pen ses so in cur red, 
whet her in the Con trac ting Sta te in which the per ma nent esta blis hment 
is si tu a ted or el sew he re. Ho we ver , no such de duc tion shall be al lo wed 
in re spect of amo unts, if any, paid (ot her wi se than to wards re im bur se
ment of ac tual ex pen ses) by the per ma nent esta blis hment to the head 
of fi ce of the en ter pri se or any of its ot her of fi ces, by way of royal ti es, 
fe es or ot her si mi lar payments in re turn for the use of pa tents or ot her 
rights, or by way of com mis sion, for spe ci fic ser vi ces per for med or for 
ma na ge ment, or , ex cept in the ca se of a ban king en ter pri se, by way 
of in te rest on mo neys lent to the per ma nent esta blis hment. Li ke wi se, 
no ac co unt shall be ta ken, in the de ter mi na tion of the pro fits of a per
ma nent esta blis hment (ot her wi se then to wards re im bur se ment of ac tual 
ex pen ses), by the per ma nent esta blis hment to the head of fi ce of the en
ter pri se or any of its ot her of fi ces, by way of royal ti es, fe es or ot her 
si mi lar payments in re turn for the use of payments or ot her rights, or by 
way of com mis sion for spe ci fic ser vi ces per for med or for ma na ge ment, 
or ex cept in the ca se of a ban king en ter pri se, by way of in te rest on mo
neys lent to the head of fi ce to the en ter pri se or any of its ot her of fi ces. 

4. No pro fits shall be at tri bu ted to a per ma nent esta blis hment by 
re a son of the me re pur cha se by that per ma nent esta blis hment of go ods 
or mer chan di se for the en ter pri se.

5. In so far as it has been cu sto mary in a Con trac ting Sta te to de
ter mi ne the pro fits to be at tri bu ted to a per ma nent esta blis hment on the 
ba sis of an ap por ti on ment of the to tal pro fits of the en ter pri se to its va
ri o us parts, not hing in pa ra graph 2 shall prec lu de that Con trac ting Sta te 
from de ter mi ning the pro fits to be ta xed by such an ap por ti on ment as 
may be cu sto mary; the met hod of ap por ti on ment adop ted shall, ho we
ver, be such that the re sult shall be in ac cor dan ce with the prin ci ples 
con ta i ned in this Ar tic le.

6. If the in for ma tion ava i la ble to the com pe tent aut ho rity of a 
Con trac ting Sta te is ina de qu a te to de ter mi ne the pro fits to be at tri bu ted 
to the per ma nent esta blis hment of an en ter pri se, not hing in this Ar tic le 
shall af fect the ap pli ca tion of any laws or re gu la ti ons of that Con trac
ting Sta te re la ting to the de ter mi na tion of the tax li a bi lity of that per ma
nent esta blis hment by ma king of an esti ma te by the com pe tent aut ho
rity of that Con trac ting Sta te of the pro fits to be su bject to tax of that 
per ma nent esta blis hment, pro vi ded that such laws or re gu la ti ons shall 
be ap plied in ac cor dan ce with the prin ci ples of this Ar tic le, ta king in to 
ac co unt the in for ma tion ava i la ble to the com pe tent aut ho rity.
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7. For the pur po ses of the pre ce ding pa ra graphs, the pro fits to be 
at tri bu ted to the per ma nent esta blis hment shall be de ter mi ned by the 
sa me met hod year by year un less the re is good and suf fi ci ent re a son to 
the con trary.

8. Whe re pro fits in clu de items of in co me or ga ins which are de alt 
with se pa ra tely in ot her Ar tic les of this Agre e ment, then the pro vi si ons 
of tho se Ar tic les shall not be af fec ted by the pro vi si ons of this Ar tic le.

Ar tic le 8 
In ter na ti o nal Traf fic 

Not withstan ding the pro vi si ons of Ar tic le 7 of this Agre e ment:
1. Pro fits of an en ter pri se of a Con trac ting Sta te from the ope ra

tion of ships or air craft in in ter na ti o nal traf fic shall be ta xa ble only in 
that Sta te.

2. For the pur po ses of this Ar tic le pro fits from the ope ra tion of 
ships or air craft in in ter na ti o nal traf fic in clu de: 

1) the ren tal of a ship or air craft on a ba re bo at char ter ba sis;
2) the use, ma in te nan ce or ren tal of con ta i ners (in clu ding tra i lers 

and re la ted equ ip ment for the tran sport of con ta i ners),
by that en ter pri se whe re such ren tal or such use, ma in te nan ce or 

ren tal, as the ca se may be, is in ci den tal to the ope ra tion of ships or air
craft in in ter na ti o nal traf fic. 

3. The pro vi si ons of pa ra graph 1 shall al so apply to pro fits de ri
ved from : 

2) the par ti ci pa tion in a pool, a jo int bu si ness or an in ter na ti o nal 
ope ra ting agency; 

3) sel ling of tic kets on be half of anot her en ter pri se.
4. In te rest de ri ved from bank de po sits, in co me from  bonds, sha

res,  stocks and ot her de ben tu res di rectly con nec ted with the ope ra tion 
of ships or air craft in in ter na ti o nal traf fic shall be re gar ded as pro fit 
de ri ved from the ope ra tion of ships or air craft in in ter na ti o nal traf fic, 
pro vi ded that the se in te rest and in co me are in ci den tal to the ope ra tion 
of ships or air craft in in ter na ti o nal traf fic, and the pro vi si ons of Ar tic le 
11 shall not apply in re la tion to such in te rest and in co me. 

Ar tic le 9 
As so ci a ted En ter pri ses

1. Whe re 
1) An en ter pri se of a Con trac ting Sta te par ti ci pa tes di rectly or in

di rectly in the ma na ge ment, con trol or ca pi tal of an en ter pri se of the 
ot her Con trac ting Sta te, or

2) The sa me per sons par ti ci pa te di rectly or in di rectly in the ma na
ge ment, con trol or ca pi tal of an en ter pri se of a Con trac ting Sta te and an 
en ter pri se of the ot her Con trac ting Sta te, 

and in eit her ca se con di ti ons are ma de or im po sed bet we en the two 
en ter pri ses in the ir com mer cial or fi nan cial re la ti ons which dif fer from 
tho se which wo uld be ma de bet we en in de pen dent en ter pri ses, then any 
pro fits which wo uld, but for tho se con di ti ons, ha ve ac crued to one of the 
en ter pri ses, but, by re a son of tho se con di ti ons, ha ve not so ac crued, may 
be in clu ded in the pro fits of that en ter pri se and ta xed ac cor dingly. 

2. Whe re a Con trac ting Sta te in clu des in the pro fits of an en ter pri
se of that Con trac ting Sta te and ta xes ac cor dingly pro fits on which an 
en ter pri se of the ot her Con trac ting Sta te has been char ged to tax in that 
ot her Con trac ting Sta te and the pro fits so in clu ded are pro fits which 
wo uld ha ve ac crued to the en ter pri se of the firstmen ti o ned Con trac ting 
Sta te if the con di ti ons ma de bet we en the two en ter pri ses had been tho se 
which wo uld ha ve been ma de bet we en in de pen dent en ter pri ses, then 
that ot her Con trac ting Sta te shall ma ke an ap pro pri a te adjust ment to the 
amo unt of the pro fits su bjec ted to tax. In de ter mi ning such adjust ment, 
due re gard  shall be had to the ot her pro vi si ons of this Agre e ment and 
the com pe tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta tes shall, if ne ces sary, 
con sult each ot her. 

Ar tic le 10 
Di vi dends

1. Di vi dends paid by a com pany which is a re si dent of a Con trac
ting Sta te, to a re si dent of the ot her Con trac ting Sta te may be ta xed in 
that ot her Sta te.

2. Ho we ver, such di vi dends may al so be ta xed in the Con trac ting 
Sta te of which the com pany paying the di vi dends is a re si dent and ac
cor ding to the laws of that Sta te, but if the be ne fi cial ow ner of the di
vi dends is a re si dent of the ot her Con trac ting Sta te, the tax so char ged 
shall not ex ce ed:

1) 5% of the gross amo unts of the di vi dends if the be ne fi cial ow
ner is a com pany which holds di rectly or in di rectly at le ast 5% of the 
ca pi tal of the com pany paying the di vi dends;

2) 10% of the gross amo unts of di vi dends in all ot her ca ses. 
This pa ra graph shall not af fect the ta xa ti on of the com pany in re

spect of pro fits out of which the di vi dends are paid.
3. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2, di vi

dends ari sing in a Con trac ting Sta te and paid to the Go vern ment of the 
ot her Con trac ting Sta te shall be ta xa ble only in that ot her Sta te.

4. The term “di vi dends” as used in this Ar tic le me ans in co me 
from sha res or ot her rights, not be ing debtcla ims, par ti ci pa ting in pro
fits, as well as in co me from ot her cor po ra te rights which is su bjec ted to 
the sa me ta xa ti on tre at ment as in co me from sha res by the ta xa ti on laws 
of the Con trac ting Sta te of which the com pany ma king the di stri bu tion 
is a re si dent.

5. The pro vi si ons of pa ra graph 1 shall not apply if the be ne fi cial 
ow ner of the di vi dends, be ing a re si dent of a Con trac ting Sta te, car ri es 
on bu si ness in the ot her Con trac ting Sta te of which the com pany paying 
the di vi dends is a re si dent, thro ugh a per ma nent esta blis hment si tu a ted 
in that ot her Con trac ting Sta te, or per forms in that ot her Sta te in de pen
dent per so nal ser vi ces from a fi xed ba se si tu a ted the rein, and the hol
ding in re spect of which the di vi dends are paid is ef fec ti vely con nec ted 
with such per ma nent esta blis hment or fi xed ba se. In such ca se the pro vi
si ons of Ar tic le 7 or Ar tic le 14, as the ca se may be, shall apply.

6. Whe re a com pany which is a re si dent of a Con trac ting Sta te 
de ri ves pro fits or in co me from the ot her Con trac ting Sta te, that ot her 
Sta te may not im po se any tax on the di vi dends paid by the com pany 
, ex cept in so far as such di vi dends are paid to a re si dent of that ot her 
Sta te or in so far as the hol ding in re spect of which the di vi dends are 
paid is ef fec ti vely con nec ted with a per ma nent esta blis hment or a fi xed 
ba se si tu a ted in that ot her Sta te, nor su bject the com pany’s un di stri bu
ted pro fits to a tax on the com pany’s un di stri bu ted pro fits, even if the 
di vi dends paid or the un di stri bu ted pro fits con sist wholly or partly of 
pro fits or in co me ari sing in such ot her Sta te.

Ar tic le 11 
In te rest

1. In te rest ari sing in a Con trac ting Sta te and paid to a re si dent of 
the ot her Con trac ting Sta te may be ta xed in that ot her Sta te,

2. Ho we ver such in te rest may be al so ta xed in the Con trac ting 
Sta te in which it ari ses and ac cor ding to the laws of that Sta te, but if 
the be ne fi cial ow ner of the in te rest is a re si dent of the ot her Con trac ting 
Sta te, the tax so char ged shall not ex ce ed 10% of the gross amo unts of 
the in te rest. 

3. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graph 2, in te rest ari sing 
in a Con trac ting Sta te shall be exempt from tax in that Sta te if de ri ved 
by the Go vern ment of the ot her Con trac ting Sta te its po li ti cal sub di vi si
ons or lo cal aut ho ri ti es  the re of.

4. The term “in te rest” as used in this Ar tic le me ans in co me from 
debtcla ims of every kind, whet her or not se cu red by mort ga ge and 
whet her or not ca rrying a right to par ti ci pa te in the deb tor’s pro fits, 
and in par ti cu lar, in co me from go vern ment se cu ri ti es and in co me from 
bonds or de ben tu res, in clu ding pre mi ums and pri zes at tac hing to such 
se cu ri ti es, bonds or de ben tu res, as well as in co me as si mi la ted to in co
me from mo ney lent un der the ta xa ti on law of the Sta te in which the 
in co me ari ses. Pe nalty char ges for la te payment shall not be re gar ded as 
in te rest for the pur po se of this Ar tic le.

5. The pro vi si ons of pa ra graph 1 shall not apply if the be ne fi cial 
ow ner of the in te rest, be ing a re si dent of a Con trac ting Sta te, car ri es 
on bu si ness in the ot her Con trac ting Sta te in which the in te rest ari ses, 
thro ugh a per ma nent esta blis hment si tu a ted the rein, or per forms in that 
ot her Con trac ting Sta te in de pen dent per so nal ser vi ces from a fi xed ba
se si tu a ted the rein, and the debtcla im in re spect of which the in te rest 
is paid is ef fec ti vely con nec ted with such per ma nent esta blis hment or 



Страна 24 – Број 3 15. март – 2013.МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

fi xed ba se. In such ca se the pro vi si ons of Ar tic le 7 or Ar tic le 14, as the 
ca se may be, shall apply.

6. In te rest shall be de e med to ari se in a Con trac ting Sta te when 
the payer is a re si dent of that Sta te. Whe re, ho we ver, the per son paying 
the in te rest, whet her he is a re si dent of a Con trac ting Sta te or not, has 
in a Con trac ting Sta te a per ma nent esta blis hment or a fi xed ba se in con
nec tion with which the in deb ted ness on which the in te rest is paid was 
in cur red, and such in te rest is bor ne by such per ma nent esta blis hment 
or fi xed ba se, then such in te rest shall be de e med to ari se in the Sta te in 
which the per ma nent esta blis hment or fi xed ba se is si tu a ted. 

7. Whe re, by re a son of a spe cial re la ti on ship bet we en the payer 
and the be ne fi cial ow ner of the in te rest, or bet we en both of them and 
so me ot her per son, the amo unt of the in te rest, ha ving re gard to the debt
cla im for which it is paid, ex ce eds the amo unt which wo uld ha ve been 
agreed upon by the payer and the be ne fi cial ow ner in the ab sen ce of 
such re la ti on ship, the pro vi si ons of this Ar tic le shall apply only to the 
lastmen ti o ned amo unt. In such ca se, the ex cess part of the payments 
shall re main ta xa ble ac cor ding to the laws of each Con trac ting Sta te, 
due re gard be ing had to the ot her pro vi si ons of this Agre e ment.

Ar tic le 12 
Royal ti es

1. Royal ti es ari sing in a Con trac ting Sta te and paid to a re si dent of 
the ot her Con trac ting Sta te may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Ho we ver such royal ti es may al so be ta xed in the Con trac ting 
Sta te in which they ari se and ac cor ding to the laws of that Sta te, but if 
the be ne fi cial ow ner of the royal ti es is a re si dent of the ot her Con trac
ting Sta te the tax so char ged shall not ex ce ed 10% of the gross amo unt 
of the royal ti es. 

3. The term “royal ti es” as used in this Ar tic le me ans payments of 
any kind re ce i ved as a con si de ra tion for the use of , or the right to use, 
any copyright of li te rary, ar ti stic or sci en ti fic work in clu ding ci ne ma to
graph films or films or  ta pes used for ra dio or te le vi sion bro ad ca sting, 
any pa tent, tra de mark, de sign or mo del, plan, sec ret for mu la or pro
cess, or for the use of or the right to use, in du strial, com mer cial, or sci
en ti fic equ ip ment or for in for ma tion con cer ning in du strial, com mer cial 
or sci en ti fic ex pe ri en ce. 

4. The pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 shall not apply if the be
ne fi cial ow ner of the royal ti es, be ing a re si dent of a Con trac ting Sta te , 
car ri es on bu si ness in the ot her Con trac ting Sta te in which the royal ti es 
ari se, thro ugh a per ma nent esta blis hment si tu a ted the rein, or per forms 
in that ot her Sta te in de pen dent per so nal ser vi ces from a fi xed ba se si
tu a ted the rein and the right or pro perty in re spect of which the royal ti es 
are paid is ef fec ti vely con nec ted with such per ma nent esta blis hment or 
fi xed ba se . In such ca se the pro vi si ons of Ar tic le 7 or Ar tic le 14, as the 
ca se may be, shall apply. 

5. Royal ti es shall be de e med to ari se in a Con trac ting Sta te when 
the payer is a re si dent of that Sta te. Whe re, ho we ver, the per son paying 
the royal ti es, whet her he is a re si dent of a Con trac ting Sta te or not, has 
in a Con trac ting Sta te a per ma nent esta blis hment or a fi xed ba se in con
nec tion with which the li a bi lity to pay the royal ti es was in cur red, and 
such royal ti es are bor ne by such per ma nent esta blis hment or fi xed ba se, 
then such royal ti es shall be de e med to ari se in the Con trac ting Sta te in 
which the per ma nent esta blis hment or fi xed ba se is si tu a ted.

6. Whe re, by re a son of a spe cial re la ti on ship bet we en the payer and 
the be ne fi cial ow ner of the royal ti es or bet we en both of them and so
me ot her per son, the amo unt of the royal ti es, ha ving re gard to the use, 
right or in for ma tion for which they are paid, ex ce eds the amo unt which 
wo uld ha ve been agreed upon by the payer and the be ne fi cial ow ner in 
the ab sen ce of such re la ti on ship, the pro vi si ons of this Ar tic le shall apply 
only to the lastmen ti o ned amo unt. In such ca se, the ex cess part of the 
payments shall re main ta xa ble ac cor ding to the laws of each Con trac ting 
Sta te, due re gard be ing had to the ot her pro vi si ons of this Agre e ment.

Ar tic le 13 
Ca pi tal Ga ins

1. Ga ins de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te from the ali
e na tion of im mo va ble pro perty re fer red to in Ar tic le 6 and si tu a ted in 
the ot her Con trac ting Sta te may be ta xed in that ot her Sta te;

2. Ga ins from the ali e na tion of mo va ble pro perty for ming part of 
the bu si ness pro perty of a per ma nent esta blis hment which an en ter pri se 
of a Con trac ting Sta te has in the ot her Con trac ting Sta te or of mo va ble 
pro perty per ta i ning to a fi xed ba se ava i la ble to a re si dent of a Con trac
ting Sta te in the ot her Con trac ting Sta te for the pur po se of per for ming 
in de pen dent per so nal ser vi ces, in clu ding such ga ins from the ali e na tion 
of such a per ma nent esta blis hment (alo ne or with the who le en ter pri se) 
or of such fi xed ba se, shall be ta xa ble only in that ot her  Sta te. 

3. Ga ins de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te from the ali
e na tion of  ships or air craft ope ra ted in in ter na ti o nal traf fic or mo va ble 
pro perty per ta i ning to the ope ra tion of such ships or air craft shall be 
ta xa ble only in that Con trac ting Sta te.

4. Ga ins de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te from the ali
e na tion of sha res or ot her com pa ra ble in te rest  de ri ving mo re than 50 
per cent of the ir va lue di rectly or in di rectly from im mo va ble pro perty 
si tu a ted in the ot her Con trac ting Sta te may be ta xed in that ot her Sta te.

5. Ga ins from the ali e na tion of any pro perty ot her than that re fer
red to in pa ra graphs 1, 2, 3 and 4 shall be ta xa ble only in the Con trac
ting Sta te of which the ali e na tor is a re si dent.

Ar tic le 14 
In de pen dent per so nal ser vi ces

1. In co me de ri ved by an in di vi dual who is a re si dent of a Con
trac ting Sta te in re spect of pro fes si o nal ser vi ces or ot her ac ti vi ti es of 
an in de pen dent cha rac ter shall be ta xa ble only in that Con trac ting Sta te 
ex cept in any of the fol lo wing cir cum stan ces, when such in co me may 
al so be ta xed in the ot her Con trac ting Sta te:

1) if he has a fi xed ba se re gu larly ava i la ble to him in the ot her 
Con trac ting Sta te for the pur po se of per for ming his ac ti vi ti es; in that 
ca se only so much of the in co me as is at tri bu ta ble to that fi xed ba se 
may be ta xed in that ot her Con trac ting Sta te;

2) if his stay in the ot her Con trac ting Sta te is for a pe riod or pe ri
ods amo un ting to or ex ce e ding in the ag gre ga te 183 days in 12 month 
pe riod com men cing or en ding in the fi scal year con cer ned; in that ca se 
only so much of the in co me as is de ri ved in that ot her Con trac ting Sta te 
du ring the afo re said pe riod or pe ri ods may be ta xed in that ot her Con
trac ting Sta te.

2. The term “pro fes si o nal ser vi ces” in clu des espe ci ally in de pen
dent sci en ti fic, li te rary, ar ti stic, edu ca ti o nal or te ac hing ac ti vi ti es as 
well as the in de pen dent ac ti vi ti es of physi ci ans, lawyers, en gi ne ers, ar
chi tects, den tists and ac co un tants. 

Ar tic le 15 
De pen dent Per so nal Ser vi ces

1. Su bject to the pro vi si ons of Ar tic les 16, 18, 19 and 21, sa la ri es, 
wa ges and ot her si mi lar re mu ne ra tion de ri ved by a re si dent of a Con
trac ting Sta te in re spect of an em ployment shall be ta xa ble only in that 
Sta te un less the em ployment is exer ci sed in the ot her Con trac ting Sta te. 
If the em ployment is so exer ci sed, such re mu ne ra tion as is de ri ved the
re from may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graph 1, re mu ne ra tion 
de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te shall be ta xa ble only in the 
firstmen ti o ned Sta te if all the fol lo wing con di ti ons are met:

1) the re ci pi ent is pre sent in the ot her Con trac ting Sta te for a pe
riod or pe ri ods not ex ce e ding in the ag gre ga te 183 days in 12 month 
pe riod com men cing or en ding in the fi scal year con cer ned;

2) the re mu ne ra tion is paid by, or on be half of, an em ployer who 
is not a re si dent of the ot her Sta te; 

3) the re mu ne ra tion is not bor ne by a per ma nent esta blis hment or 
a fi xed ba se, which the em ployer has in the ot her Sta te.

3. Not withstan ding the pre ce ding pro vi si ons of this Ar tic le, re mu
ne ra tion de ri ved in re spect of an em ployment exer ci sed abo ard a ship 
or air craft ope ra ted in in ter na ti o nal traf fic by an en ter pri se of a Con
trac ting Sta te may be ta xed in that Sta te.

4. Not withstan ding the pre ce ding pro vi si ons of this Ar tic le, re mu
ne ra tion de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te shall be ta xa ble 
only in that Sta te if the re mu ne ra tion is paid in re spect of an em ployment 
exer ci sed in the ot her Con trac ting Sta te in con nec tion with a bu il ding 
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si te, a con struc tion, as sembly or in stal la tion pro ject in con nec tion the
re with, for the pe riod of 18 months du ring which such si te, pro ject or 
ac ti vi ti es do not con sti tu te a per ma nent esta blis hment in that ot her Sta te.

Ar tic le 16 
Di rec tors’ Fe es

Di rec tors’ fe es and ot her si mi lar payments de ri ved by a re si dent 
of a Con trac ting Sta te in his ca pa city as a mem ber of the bo ard of di
rec tors or ot her si mi lar or gan of a com pany, which is a re si dent of the 
ot her Con trac ting Sta te, may be ta xed in that ot her Sta te.

Ar tic le 17 
Ar tists and Spor tsmen

1. Not withstan ding the pro vi si ons of Ar tic les 14 and 15, in co me 
de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te as an en ter ta i ner, such as a 
the a tre, mo tion pic tu re, ra dio or te le vi sion ar ti ste, or a mu si cian, or as 
a spor tsman, from his per so nal ac ti vi ti es as such exer ci sed in the ot her 
Con trac ting Sta te , may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Whe re in co me in re spect of per so nal ac ti vi ti es exer ci sed by an 
en ter ta i ner or a spor tsman in his ca pa city as such ac cru es not to the en
ter ta i ner or spor tsman him self but to anot her per son, that in co me may, 
not withstan ding the pro vi si ons of Ar tic les 7, 14 and 15 be ta xed in the 
Con trac ting Sta te in which the ac ti vi ti es of the en ter ta i ner or spor tsman 
are exer ci sed. 

3. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 of this 
Ar tic le, in co me de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te from per
so nal ac ti vi ti es as an en ter ta i ner or as a spor tsman shall be ta xa ble only 
in that Con trac ting Sta te if the ac ti vi ti es are wholly or ma inly sup por
ted by pu blic funds of one or both of the Con trac ting Sta tes or po li ti cal 
sub di vi si ons or lo cal aut ho ri ti es the re of or the ac ti vi ti es are exer ci sed 
wit hin the fra me work of a cul tu ral or sports ex chan ge pro gram ar ran
ged by both Con trac ting Sta tes. 

Ar tic le 18 
Pen si ons and An nu i ti es

1. Su bject to the pro vi si ons of pa ra graph 2 of Ar tic le 19, pen si
ons and ot her si mi lar re mu ne ra tion and an nu i ti es paid to a re si dent of a 
Con trac ting Sta te in con si de ra tion of past em ployment shall be ta xa ble 
only in that Con trac ting Sta te.

2. The term “an nu ity” me ans a sta ted sum payable pe ri o di cally at 
sta ted ti mes du ring li fe, or du ring a spe ci fied or ascer ta i na ble pe riod of 
ti me, un der an obli ga tion to ma ke the payments in re turn for ade qu a te 
and full con si de ra tion in mo ney or mo ney’s worth.

Ar tic le 19 
Go vern ment Ser vi ces

1. 1) Sa la ri es, wa ges and ot her si mi lar re mu ne ra tion paid by a 
Con trac ting Sta te or a po li ti cal sub di vi sion or a lo cal aut ho rity the re of 
to an in di vi dual in re spect of ser vi ces ren de red to that Sta te or sub di vi
sion or aut ho rity shall be ta xa ble only in that Sta te.

2) Ho we ver, such sa la ri es, wa ges and ot her si mi lar re mu ne ra tion 
shall be ta xa ble only in the ot her Con trac ting Sta te if the ser vi ces are 
ren de red in that Sta te and the in di vi dual is a re si dent of that Sta te who:  

(1) is a na ti o nal of that Sta te;
(2) did not be co me a re si dent of that Sta te so lely for the pur po se 

of ren de ring  the ser vi ces. 
2. 1) Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graph 1, pen si ons and 

ot her si mi lar re mu ne ra tion paid by, or out of funds cre a ted by, a Con
trac ting Sta te or a po li ti cal sub di vi sion or a lo cal aut ho rity the re of to an 
in di vi dual in re spect of ser vi ces ren de red to that Sta te or sub di vi sion or 
aut ho rity shall be ta xa ble only in that Sta te.

2) Ho we ver, such pen si ons and ot her si mi lar re mu ne ra tion shall 
be ta xa ble only in the ot her Con trac ting Sta te if the in di vi dual is a re si
dent of, and a na ti o nal of that Sta te.

3. The pro vi si ons of Ar tic les 15,16,17 and 18 shall apply to sa la ri
es, wa ges, pen si ons,  and ot her si mi lar re mu ne ra tion in re spect of ser vi
ces ren de red in con nec tion with a bu si ness car ried on by a Con trac ting 
Sta te or a po li ti cal sub di vi sion or a lo cal aut ho rity the re of.

Ar tic le 20 
Stu dents and Tra i ne es

Payments which a stu dent or bu si ness tra i nee who is or was im
me di a tely be fo re vi si ting a Con trac ting Sta te a re si dent of the ot her 
Con trac ting Sta te and who is pre sent in the firstmen ti o ned Sta te so lely 
for the pur po se of his edu ca tion or tra i ning re ce i ves for the pur po se of 
his ma in te nan ce, edu ca tion or tra i ning shall not be ta xed in that Sta te, 
pro vi ded that such payments ari se from so ur ces out si de that Sta te.

Ar tic le 21 
Te ac hers, Pro fes sors and Re se ar chers

1. An in di vi dual who is or was im me di a tely be fo re vi si ting a Con
trac ting Sta te a re si dent of the ot her Con trac ting Sta te and who at the 
in vi ta tion of the Go vern ment of the firstmen ti o ned Con trac ting Sta te 
or of a uni ver sity col le ge, school, mu se um or ot her cul tu ral in sti tu tion 
in that firstmen ti o ned Con trac ting Sta te or un der an of fi cial pro gram
me of cul tu ral ex chan ge is pre sent in that Con trac ting Sta te for a pe riod 
not ex ce e ding two con se cu ti ve years so lely for .the pur po se of te ac
hing gi ving lec tu res or ca rrying out re se arch at such in sti tu tion shall 
be exempt from tax in that Sta te on his re mu ne ra tion for such ac ti vity, 
pro vi ded that such re mu ne ra tion ari se from so ur ces out si de that Sta te.

2. The pro vi si ons of pa ra graph 1 of this Ar tic le shall not apply to 
re mu ne ra tion from re se arch if such re se arch is not un der ta ken in the 
pu blic in te rest, but pri ma rily for the pri va te be ne fit of a spe ci fic per son 
or per sons.   

Ar tic le 22 
Ot her In co me

1. Items of in co me of a re si dent of a Con trac ting Sta te, whe re ver 
ari sing, not de alt with in the fo re go ing Ar tic les of this Agre e ment shall 
be ta xa ble only in that Sta te.

2. The pro vi si ons of pa ra graph 1 shall not apply to in co me, ot her 
than in co me from im mo va ble pro perty as de fi ned in pa ra graph 2 of Ar
tic le 6, if the re ci pi ent of such in co me, be ing a re si dent of a Con trac ting 
Sta te, car ri es on bu si ness in the ot her Con trac ting Sta te thro ugh a per ma
nent esta blis hment si tu a ted the rein and the right or pro perty in re spect of 
which the in co me is paid is ef fec ti vely con nec ted with such per ma nent 
esta blis hment. In such ca se the pro vi si ons of Ar tic le 7 or 14 shall apply.

Ar tic le 23 
Eli mi na tion of Do u ble Ta xa ti on

1. Whe re a re si dent of a Con trac ting Sta te de ri ves in co me or owns 
ca pi tal which, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this Agre e ment, 
may be ta xed in the ot her Con trac ting Sta te, the firstmen ti o ned Sta te 
shall al low as a de duc tion from the tax on the in co me of that re si dent, 
an amo unt equ al to the in co me tax paid in that ot her Sta te.

Such de duc tion shall not, ho we ver, ex ce ed that part of the in co me 
tax, as com pu ted be fo re the de duc tion is gi ven, which is at tri bu ta ble to 
the in co me which may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Whe re in ac cor dan ce with any pro vi sion of this Agre e ment in
co me de ri ved by a re si dent of a Con trac ting Sta te is exempt from tax in 
that Sta te, such Sta te may ne vert he less, in cal cu la ting the amo unt of tax 
on the re ma i ning in co me of that re si dent, ta ke in to ac co unt the exemp
ted in co me.

Ar tic le 24 
Mu tual Agre e ment Pro ce du re

1. Whe re a per son con si ders that the ac ti ons of one or both of the 
Con trac ting Sta te re sult or will re sult for him in ta xa ti on not in ac cor
dan ce with the pro vi si ons of this Agre e ment, he may, ir re spec ti ve of 
the re me di es pro vi ded by the do me stic law of tho se Sta te, pre sent his 
ca se to the com pe tent aut ho rity of the Con trac ting Sta te of which he is 
a re si dent. The ca se must be pre sen ted wit hin three years from the first 
no ti fi ca tion of the ac tion re sul ting in ta xa ti on not in ac cor dan ce with 
the pro vi si ons of this Agre e ment.

2. The com pe tent aut ho rity shall en de a vor, if the ob jec tion ap pe
ars to it to be ju sti fied and if it is not it self able to ar ri ve at a sa tis fac tory 
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so lu tion, to re sol ve the ca se by mu tual agre e ment with the com pe tent 
aut ho rity of the ot her Con trac ting Sta te, with a vi ew to the avo i dan ce 
of ta xa ti on which is not in ac cor dan ce with Agre e ment. Any agre e ment 
re ac hed shall be im ple men ted not withstan ding any ti me li mits in the 
do me stic law of the Con trac ting Sta te.

3. The com pe tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta te shall en de
a vor to re sol ve by mu tual agre e ment any dif fi cul ti es or do ubts ari sing 
as to the in ter pre ta tion or ap pli ca tion of this Agre e ment. They may al so 
con sult to get her for the eli mi na tion of do u ble ta xa ti on in ca ses not pro
vi ded for in this Agre e ment. 

4. The com pe tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta te may com
mu ni ca te with each ot her di rectly for the pur po se of re ac hing an agre e
ment in the sen se of the pre ce ding pa ra graphs.

Ar tic le 25 
Ex chan ge of In for ma tion

1. The com pe tent aut ho ri ti es of the Con trac ting Sta tes shall ex
chan ge such in for ma tion as is fo re se e ably re le vant for ca rrying out the 
pro vi si ons of this Agre e ment or to the ad mi ni stra tion or en for ce ment 
of the do me stic laws con cer ning ta xes of every kind and de scrip tion 
im po sed on be half of the Con trac ting Sta tes, or of the ir po li ti cal sub
di vi si ons or lo cal aut ho ri ti es, in so far as the ta xa ti on the re un der is not 
con trary to this Agre e ment. The ex chan ge of in for ma tion is not re stric
ted by Ar tic les 1 and 2.

2. Any in for ma tion re ce i ved un der pa ra graph 1 by a Con trac ting 
Sta te shall be tre a ted as sec ret in the sa me man ner as in for ma tion ob ta
i ned un der the do me stic laws of that Sta te and shall be di sclo sed only 
to per sons or aut ho ri ti es (in clu ding co urts and ad mi ni stra ti ve bo di es) 
con cer ned with the as ses sment or col lec tion of, the en for ce ment or pro
se cu tion in re spect of, the de ter mi na tion of ap pe als in re la tion to the 
ta xes re fer red to in pa ra graph 1, or the over sight of the abo ve. Such 
per sons or aut ho ri ti es shall use the in for ma tion only for such pur po ses. 
They may di sclo se the in for ma tion in pu blic co urt pro ce e dings or in 
ju di cial de ci si ons.

3. In no ca se shall the pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 be con
strued so as to im po se on a Con trac ting Sta te the obli ga tion: 

1) to ca rry out ad mi ni stra ti ve me a su res at va ri an ce with the laws 
and ad mi ni stra ti ve prac ti ce of that or of the ot her Con trac ting Sta te; 

2) to supply in for ma tion which is not ob ta i na ble un der the laws or 
in the nor mal co ur se of the ad mi ni stra tion of that or of the ot her Con
trac ting Sta te; 

3) to supply in for ma tion which wo uld di sclo se any tra de, bu si
ness, in du strial, com mer cial or pro fes si o nal sec ret or tra de pro cess, or 
in for ma tion the di sclo su re of which wo uld be con trary to pu blic po licy 
(or dre pu blic). 

4. If in for ma tion is re qu e sted by a Con trac ting Sta te in ac cor dan
ce with this Ar tic le, the ot her Con trac ting Sta te shall use its in for ma tion 
gat he ring me a su res to ob tain the re qu e sted in for ma tion, even tho ugh 
that ot her Sta te may not need such in for ma tion for its own tax pur po
ses. The obli ga tion con ta i ned in the pre ce ding sen ten ce is su bject to the 
li mi ta ti ons of pa ra graph 3 but in no ca se shall such li mi ta ti ons be con
strued to per mit a Con trac ting Sta te to dec li ne to supply in for ma tion 
so lely be ca u se it has no do me stic in te rest in such in for ma tion.

5. In no ca se shall the pro vi si ons of pa ra graph 3 be con strued to 
per mit a Con trac ting Sta te to dec li ne to supply in for ma tion so lely be ca
u se the in for ma tion is held by a bank, ot her fi nan cial in sti tu tion, no mi
nee or per son ac ting in an agency or a fi du ci ary ca pa city or be ca u se it 
re la tes to ow ner ship in te rests in a per son.

Ar tic le 26 
Mem bers of Di plo ma tic Mis si ons and Con su lar Posts

Not hing in this Agre e ment shall af fect the fi scal pri vi le ges of 
mem bers of di plo ma tic mis si ons or con su lar posts un der the ge ne ral 
ru les of in ter na ti o nal law or un der the pro vi si ons of spe cial agre e ments.

Ar tic le 27 
En try in to For ce

1. The Con trac ting Sta tes shall no tify each ot her in wri ting, thro
ugh di plo ma tic chan nels, that the pro ce du res re qu i red by the ir do me stic 

laws for en try in to for ce of this Agre e ment ha ve been com plied with. 
2. This Agre e ment shall en ter in to for ce on the da te of the la ter of 

the se no ti fi ca ti ons and its pro vi si ons shall ha ve ef fect in re spect of the 
ta xes on in co me de ri ved on or af ter the first day of the month next fol
lo wing the month in which this Agre e ment en ters in to for ce. 

Ar tic le 28 
Ter mi na tion

This Agre e ment shall re main in for ce un til ter mi na ted by a Con
trac ting Sta te. Eit her Con trac ting Sta te may ter mi na te this Agre e ment, 
thro ugh di plo ma tic chan nels, by gi ving writ ten no ti ce of ter mi na tion at 
le ast six months be fo re the end of any ca len dar year af ter the ten years 
from the da te of en try in to for ce of this Agre e ment. In such event, this 
Agre e ment shall ce a se to ha ve ef fect in re spect of the ta xes on in co me 
de ri ved in each fi scal year be gin ning on or af ter the first of Ja nu ary in 
the ca len dar year next fol lo wing the year in which the no ti ce of ter mi
na tion has been gi ven.

IN WIT NESS WHE RE OF, the un der sig ned, be ing duly aut ho
ri zed the re to by the ir re spec ti ve Go vern ments, ha ve sig ned this Agre e
ment.

Do ne at Abu Dha bi on Sun day 13 Ja nu ary 2013 in in the Ara bic, 
Ser bian and En glish lan gu a ges, and both ori gi nals be ing equ ally aut
hen tic. In ca se of any di ver gen ce of in ter pre ta tion, the En glish text shall 
pre vail.  

FOR THE GO VERN MENT
OF THE UNITED ARAB 

EMIRATES

FOR THE GO VERN MENT
OF THE REPUBLIC OF 

SERBIA
Obaid Hu maid Al Tayer, s.r. 

Minister of State for Financial 
Affairs

Mla đan Din kić, s.r.
Minister of Finance and 

Economy

PRO TO COL 

At the mo ment of sig ning the Agre e ment bet we en the Go vern
ment of the Uni ted Arab Emi ra tes and the Go vern ment of the Re pu blic 
of Ser bia for the Avo i dan ce of Do u ble Ta xa ti on with re spect to Ta xes 
on In co me, the un der sig ned be ing duly aut ho ri zed the re to ha ve agreed 
upon the fol lo wing pro vi si ons which shall be an in te gral part of this 
Agre e ment: 

1. In co me from hydro car bons:
With re spect to the en ti re Agre e ment, it is un der stood that not hing 

in this Agre e ment shall af fect the right of eit her of the Con trac ting Sta
te, or any of its lo cal Go vern ments or lo cal aut ho ri ti es the re of to apply 
the ir do me stic laws and re gu la ti ons re la ted to the ta xa ti on of in co me 
and pro fits de ri ved from hydro car bons and its as so ci a ted ac ti vi ti es car
ried on in the ter ri tory of the re spec ti ve Con trac ting Sta te, as the ca se 
may be.

2. In the ca se of the Uni ted Arab Emi ra tes, and with re spect to 
Ar tic le 4 pa ra graph 2. subpa ra graphs 1) , 2) and 3), it is un der stood 
that the fol lo wing in sti tu ti ons are qu a li fi ed re si dents of the Uni ted Arab 
Emi ra tes:

1) Abu Dha bi In vest ment Aut ho rity;
2) Abu Dha bi In vest ment Co un cil;
3) Emi ra tes In vest ment Aut ho rity;
4) Mu ba da la De ve lop ment Com pany;
5) In ter na ti o nal Pe tro le um In vest ment Com pany;
6) Du bai World;
7) In vest ment Cor po ra tion of Du bai;
8) Re cog ni zed pen sion funds;
9) Da hra Hol ding Com pany. 
It is furt her un der stood that the abo ve men ti o ned in sti tu ti ons qu

a lify for the ex clu si ve ta xa ti on in the Sta te of re si den ce as pro vi ded in 
Ar tic le 10 pa ra graph 3 and Ar tic le 11 pa ra graph 3.

It is furt her un der stood that the Con trac ting Sta tes will no tify 
each ot her thro ugh the ex chan ge of let ters by the com pe tent aut ho ri ti es 
abo ut the new en tity that qu a lify for the ex clu si ve ta xa ti on in the Sta te 
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of re si den ce as pro vi ded in Ar tic le 10 pa ra graph 3 and Ar tic le 11 pa ra
graph 3.

3. Mi scel la ne o us ru les:
It is un der stood that the pro vi si ons of this Agre e ment shall not 

re strict in any man ner any exemp ti on, de duc tion, cre dit, or ot her al lo
wan ce now or he re af ter ac cor ded:

1) by the laws of a Con trac ting Sta te in the de ter mi na tion of the 
tax im po sed by that Con trac ting Sta te;

2) by any ot her ar ran ge ment bet we en the Con trac ting Sta tes.
IN WIT NESS WHE RE OF, the un der sig ned, be ing duly aut ho ri

zed the re to by the ir re spec ti ve Go vern ments, ha ve sig ned this pro to col.
Do ne at Abu Dha bi on Sun day 13 Ja nu ary 2013 in two ori gi nals 

in the Ara bic, Ser bian and En glish lan gu a ges, and both ori gi nals be ing 
equ ally aut hen tic. In ca se of any di ver gen ce of in ter pre ta tion, the En
glish text shall pre vail.  

FOR THE GO VERN MENT
OF THE UNITED ARAB 

EMIRATES

FOR THE GO VERN MENT
OF THE REPUBLIC OF 

SERBIA
Obaid Hu maid Al Tayer, s.r. 

Minister of State for Financial 
Affairs

Mla đan Din kić, s.r.
Minister of Finance and 

Economy

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”.

24
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ује ди ње них Арап ских Еми ра та  

о уза јам ном под сти ца њу и за шти ти ула га ња

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу
бли ке Ср би је и Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о уза јам ном под
сти ца њу и за шти ти ула га ња, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре
пу бли ке Ср би је на Првој седници Првог редовног заседања у 2013. 
години, 15. марта 2013. године.

ПР број 35
У Бе о гра ду, 15. марта 2013. го ди не

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

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ује ди ње них Арап ских Еми ра та о уза јам ном  

под сти ца њу и за шти ти ула га ња

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

них Арап ских Еми ра та о уза јам ном под сти ца њу и за шти ти ула га
ња, са чи њен у Абу Да би ју, 17. фе бру а ра 2013. го ди не, у два ори ги
на ла на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ује ди ње них 

Арап ских Еми ра та о уза јам ном под сти ца њу и за шти ти ула га ња на 
срп ском и ен гле ском је зи ку гла си:

СПОРАЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ  
АРАП СКИХ ЕМИ РА ТА О УЗА ЈАМ НОМ ПОД СТИ ЦА ЊУ  

И ЗА ШТИ ТИ УЛА ГА ЊА

Ре пу бли ка Ср би ја и Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти (у да љем 
тек сту: „Стра не уго вор ни це”);

У на ме ри да про мо ви шу ве ћу ме ђу соб ну еко ном ску са рад њу, 
у по гле ду ин ве сти ци ја учи ње них од стра не ула га ча јед не Стра не 
уго вор ни це на те ри то ри ји дру ге Стра не уго вор ни це;

Пре по зна ју ћи да ће спо ра зум о уза јам ном под сти ца њу и за
шти ти ула га ња пру жи ти та квим ин ве сти ци ја ма сти му ланс за про
ток ка пи та ла и еко ном ски раз вој Стра на уго вор ни ца;

Са гла ша ва ју ћи се да ће ста би лан оквир за ула га ња мак си ма
ли зо ва ти ефи ка сно ко ри шће ње еко ном ских ре сур са и по бољ ша ти 
жи вот ни стан дард;

Раз у ме ју ћи да про мо ци ја та квих ула га ња зах те ва за јед нич ки 
на пор ула га ча јед не Стра не уго вор ни це и дру ге Стра не уго вор ни це,

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

Де фи ни ци је

Члан 1.

У сми слу овог спо ра зу ма:
1. Из раз „ула гач” озна ча ва у од но су на би ло ко ју Стра ну уго

вор ни цу:
(а) фи зич ко ли це ко је има др жа вљан ство јед не Стра не уго

вор ни це, у скла ду са ње ним за ко ни ма и про пи си ма и ко је ула же на 
те ри то ри ји дру ге Стра не уго вор ни це; 

(б) прав но ли це уста но вље но, осно ва но или на дру ги на чин 
пра во ва ља но ор га ни зо ва но у скла ду са ва же ћим за ко ни ма и про
пи си ма те Стра не уго вор ни це, ко је има се ди ште на те ри то ри ји те 
Стра не уго вор ни це и ко је ула же на те ри то ри ји дру ге Стра не уго
вор ни це. Вла да Стра не уго вор ни це. 

2. Из раз „ула га ње” озна ча ва сва ку вр сту уло же не, ство ре не 
или при ба вље не имо ви не од стра не ула га ча јед не Стра не уго вор
ни це на те ри то ри ји дру ге Стра не уго вор ни це, у скла ду са ње ним 
за ко ни ма и про пи си ма и об у хва та на ро чи то, ма да не и ис кљу чи во 
сле де ће об ли ке имо ви не:

(а) пра во сво ји не на по крет ним и не по крет ним ства ри ма и 
дру га ствар на пра ва, као што су хи по те ка, за ло га, пло до у жи ва ње 
и слич на пра ва;

(б) ак ци је, об ве зни це, као и дру ге вр сте хар ти ја од вред но сти 
са пра вом уче шћа;

(в) ре ин ве сти ра на до бит, об ве зни це, нов ча на по тра жи ва ња 
или дру га пра ва на за ко ни ту рад њу ко ја има фи нан сиј ску им пли
ка ци ју на ула га ње;

(г) пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, укљу чу ју ћи аутор ска пра ва 
и оста ла срод на пра ва, ин ду стриј ска имо вин ска пра ва, тр го вач ки 
зна ци, па тен ти, ин ду стриј ски ди зајн и тех нич ки про це си, пра во у 
ра зно вр сно сти по стро је ња, know how, по слов не тај не, по слов на 
име на и go od will;

(д) пра во на ан га жо ва ње у еко ном ским и ко мер ци јал ним ак
тив но сти ма по твр ђе ним за ко ном, управ ним ак том или уго во ром. 
При род на бо гат ства ни су пред мет овог спо ра зу ма.

Про ме на об ли ка у ко ме се ула же или ре ин ве сти ра имо ви на 
не ће ути ца ти на њи хов ка рак тер као ула га ња, уко ли ко та ква про ме
на ни је у су прот но сти са одо бре њи ма да тим за ини ци јал но уло же
ну имо ви ну, ако та ква одо бре ња по сто је.

3. Из раз „при хо ди” озна ча ва нов ча не из но се ко је до но си ула
га ње и об у хва та, на ро чи то, али не и ис кљу чи во, про фит, ди ви ден
де, ка пи тал ну до бит, ка ма те, на кна де за пра ва ин те лек ту ал не сво
ји не и слич не на кна де.

4. Из раз „кон вер ти бил на ва лу та” озна ча ва би ло ко ју ва лу ту 
ко ја је у ши ро кој упо тре би у ме ђу на род ним тран сак ци ја ма и ко јом 
се тр гу је на при мар ном тр жи шту ва лу та.
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5. Из раз „те ри то ри ја” озна ча ва:
(а) Ре пу бли ка Ср би ја: озна ча ва про стор над ко јим Ре пу бли

ка Ср би ја вр ши су ве ре на пра ва и ју рис дик ци ју, у скла ду са сво јим 
на ци о нал ним за ко но дав ством и ме ђу на род ним пра вом, а ка да је 
упо тре бље на у ге о граф ском сми слу озна ча ва те ри то ри ју Ре пу бли
ке Ср би је.

(б) Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти: те ри то ри ју Ује ди ње них 
Арап ских Еми ра та, ње ну мор ску те ри то ри ју, ва зду шни про стор и 
под вод ни про стор на ко јој Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти у скла ду 
са ме ђу на род ним пра вом и сво јим  за ко но дав ством вр ше су ве ре
на пра ва, укљу чу ју ћи Екс клу зив не Еко ном ске Зо не, као и коп но и 
остр ва под њи хо вом ју рис дик ци јом у по гле ду ак тив но сти ко је се 
спро во де у ње ним во да ма, мор ском дну, под зе мљу у ве зи са ис тра
жи ва њем и екс пло а та ци јом при род них бо гат ста ва на осно ву ње них 
за ко на и ме ђу на род ног пра ва.

Про мо ци ја и под сти ца ње ула га ња

Члан 2.

1. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће под сти ца ти ула га ња из дру
ге Стра не уго вор ни це и ства ра ти по вољ не усло ве за ула га че дру ге 
Стра не уго вор ни це да ула жу на ње ној те ри то ри ји и до зво ља ва ти 
та ква ула га ња у скла ду са сво јим ва же ћим за ко но дав ством.

У ци љу под сти ца ња ме ђу соб них ин ве сти ци о них то ко ва, сва
ка Стра на уго вор ни ца ће у ме ри у ко јој је то мо гу ће учи ни ти на пор 
да ин фор ми ше дру гу Стра ну уго вор ни цу, на зах тев би ло ко је од 
Стра на уго вор ни ца о мо гућ но сти ма за ула га ња на сво јој те ри то
ри ји.

За шти та ула га ња

Члан 3.

1. Ула га ња и по врат ула га ња ула га ча сва ке Стра не уго вор ни
це ко ји су учи ње ни у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма ће, у сва ко 
до ба, на те ри то ри ји дру ге Стра не уго вор ни це, ужи ва ти пра ви чан и 
јед нак трет ман и пу ну за шти ту и без бед ност. 

2. Ни јед на од Стра на уго вор ни ца не ће ар би трер ним или дис
кри ми на тор ним ме ра ма оме та ти раз вој, упра вља ње, ко ри шће ње, 
екс пан зи ју, про да ју и, ако је то слу чај, ли кви да ци ју та квог ула га ња.

3. У скла ду са за ко ни ма и про пи си ма, сва ка Стра на уго вор ни
ца ће у ме ри у ко јој је то мо гу ће, учи ни ти јав но до ступ ним, сво је 
за ко не, про пи се ко ји се од но се на ула га ња. Сва ка Стра на уго вор
ни ца ће у скла ду са сво јим за ко ни ма и про пи си ма обез бе ди ти ула
га чи ма дру ге Стра не уго вор ни це пра во при сту па сво јим су до ви ма, 
управ ним су до ви ма и аген ци ја ма, као и свим дру гим пра во суд ним 
ор га ни ма.

4. Ре ин ве сти ра ње до би ти оства ре не по осно ву ула га ња ко је се 
вр ши у скла ду са за ко ном Стра не уго вор ни це на чи јој те ри то ри ји 
је пр во бит но ула га ње из вр ше но, ужи ва ће исту за шти ту као и пр во
бит но ула га ње.

5. У слу ча ју ли кви ди ра ња ула га ња, ли кви да ци о ним сред стви
ма ће би ти до де ље на иста за шти та и трет ман.

На ци о нал ни трет ман и трет ман нај по вла шће ни је на ци је

Члан 4.

1. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће на сво јој те ри то ри ји обез бе ди
ти ула га њи ма и по вра ти ма ула га ња ула га ча дру ге Стра не уго вор
ни це, трет ман ко ји је јед на ко по во љан као трет ман ко ји се обез
бе ђу је ула га њи ма соп стве них ула га ча или ула га њи ма и по вра ти ма 
ула га ња ула га ча тре ћих др жа ва, за ви сно од то га ко ји је по вољ ни ји.

2. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће га ран то ва ти, на сво јој те ри то
ри ји, ула га чи ма дру ге Стра не уго вор ни це, у по гле ду ку по ви не, раз
во ја, упра вља ња, одр жа ва ња, ко ри шће ња, екс пан зи је, про да је или 
дру гог оту ђе ња њи хо вих ула га ња, трет ман ко ји је јед на ко по во љан 
као трет ман ко ји до де љу је соп стве ним ула га чи ма или ула га чи ма 
тре ћих зе ма ља, за ви сно од то га ко ји је по вољ ни ји. 

3. Ни јед на Стра на уго вор ни ца не ће на сво јој те ри то ри ји на
мет ну ти оба ве зне ме ре за ула га ња ула га ча дру ге Стра не уго вор ни
це у по гле ду на бав ке ма те ри ја ла, сред ста ва за про из вод њу, по сло
ва ње, тран спорт, мар ке тинг сво јих про из во да или слич них на ло га 
ко ји има ју без раз ло жан или дис кри ми на тор ни ефе кат. Овај став се 
не при ме њу је на ме ре пред у зе те у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма 
у де лу др жав них на бав ки ро бе и услу га на би ло ком ни воу вла сти 
Стра не уго вор ни це. 

4. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не ће се ту ма чи ти као оба ве за 
Стра не уго вор ни це да се под врг не би ло ка квом дру гом ме ха ни зму 
ре ша ва ња спо ро ва са ула га чем дру ге Стра не уго вор ни це осим оног 
ко ји је из ри чи то пред ви ђен у чла ну 9. овог спо ра зу ма.

5. Не за ви сно од дру гих би ла те рал них спо ра зу ма о ула га њи ма 
ко је је Стра на  уго вор ни ца пот пи са ла са дру гим др жа ва ма пре или 
на кон сту па ња на сна гу  овог спо ра зу ма, трет ман нај по вла шће ни је 
на ци је се не ће при ме њи ва ти на  про це ду рал на и суд ска пи та ња.

6. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на не ће се ту ма чи ти као оба ве
за Стра не  уго вор ни це да ула га чи ма дру ге Стра не уго вор ни це да је 
би ло ка кву пред ност  у трет ма ну, пре фе рен ци јал или при ви ле ги је 
ко је пр ва Стра на уго вор ни ца да је  ула га чи ма из не ке тре ће др жа ве 
у окви ру:

(а) свог са да шњег или бу ду ћег члан ства у ца рин ској уни ји 
или еко ном ској и мо не тар ној уни ји, сло бод ној тр го вин ској зо ни, 
или у слич ном ме ђу на род ном спо ра зу му у ко ји ма је Стра на уго
вор ни ца јед на или ће би ти јед на од стра на.

(б) би ло ка квог ме ђу на род ног спо ра зу ма или аран жма на ко ји 
се у це ло сти или де ли мич но од но си на опо ре зи ва ње.

На кна да ште те или гу бит ка

Члан 5.

1. Ка да ула га ње из вр ше но од стра не ула га ча би ло ко је Стра не 
уго вор ни це пре тр пи ште ту или гу би так услед ра та или дру гог ору
жа ног су ко ба, ци вил них  не ми ра, ван ред ног ста ња, по бу не, устан
ка и слич них до га ђа ја на те ри то ри ји  дру ге Стра не уго вор ни це, та 
Стра на уго вор ни ца ће обез бе ди ти, у по гле ду  на кна де, по вра ћа ја, 
обе ште ће ња или дру гог на чи на на кна де ште те, ула га чи ма  дру ге 
Стра не уго вор ни це, трет ман ко ји је јед на ко по во љан као трет ман 
ко ји  та Стра на уго вор ни ца да је соп стве ним ула га чи ма или ула га
чи ма би ло ко је  тре ће др жа ве, ко ји год трет ман је по вољ ни ји. 

2. Без об зи ра на од ред бе ста ва 1. овог чла на, ула га чи ма јед не 
Стра не  уго вор ни це ко ји, у би ло ко јој од си ту а ци ја на ве де них у том 
ста ву, пре тр пе  ште ту или гу би так на те ри то ри ји дру ге Стра не уго
вор ни це, ко ја је по сле ди ца:

(а) за пле не имо ви не ко ја им при па да, од стра не ор га на вла сти 
дру ге Стра не уго вор ни це, или

(б) уни шта ва ња њи хо ве имо ви не од стра не ор га на вла сти 
дру ге Стра не уго вор ни це ко је ни је по сле ди ца ору жа ног су ко ба и 
ни је би ло нео п ход но услед на ста ле си ту а ци је,

обез бе ди ће се без од ла га ња пра вич на и од го ва ра ју ћа на кна
да пре тр пље не ште те на ста ле за пле ном или уни шта ва њем њи хо ве 
имо ви не. Та ква пла ћа ња ће би ти из вр ше на у ва лу ти ко ја се мо же 
сло бод но кон вер то ва ти и сло бод но и без од ла га ња тран сфе ри са ти.

Екс про при ја ци ја

Члан 6.

1. Ула га ња ула га ча би ло ко је Стра не уго вор ни це не ће би ти 
на ци о на ли зо ва на, екс про при са на, ни ти под врг ну та дру гим ме ра
ма по деј ству јед на ким на ци о на ли за ци ји или екс про при ја ци ји (у 
да љем тек сту: екс про при ја ци ја) на те ри то ри ји дру ге Стра не уго
вор ни це, осим у сле де ћим слу ча је ви ма ко ји су ис пу ње ни ку му ла
тив но:

(а) за свр ху за ко ју је утвр ђен јав ни ин те рес,
(б) на не ди скри ми на тор ној осно ви,
(в) у скла ду са за ко ном и уз при ме ну за ко на,
(г) уз аде кват ну, ефи ка сну на кна ду ко ја ће се из вр ши ти без 

од ла га ња. 
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2. Ова ква на кна да ће од го ва ра ти фер тр жи шној вред но сти 
екс про при са ног ула га ња ка ква је би ла не по сред но пре екс про при
ја ци је или пре не го што је екс про при ја ци ја по ста ла оп ште по зна та 
чи ње ни ца, у за ви сно сти од то га шта је би ло пре.

3. Ка да фер тр жи шна вред ност не мо же да се утвр ди, на кна да 
ће би ти утвр ђе на на од го ва ра ју ћи на чин, узи ма ју ћи у об зир све ре
ле вант не фак то ре и окол но сти, као што су уло же ни ка пи тал, при
ро да и тра ја ње ула га ња, за ме не, књи го вод стве ну вред ност и go od
will.

4. На кна да ће би ти пла ће на без од ла га ња, ефи ка сна за ре а ли
за ци ју и сло бод на за тран сфе ри са ње.

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

6. Ка да Стра на уго вор ни ца екс про при ше имо ви ну прав ног 
ли ца осно ва ног на ње ној те ри то ри ји у скла ду са ње ним за ко ни ма 
и про пи си ма и у ко ји ма ула гач дру ге Стра не уго вор ни це уче ству је, 
она ће обез бе ди ти да се од ред бе овог чла на при ме њу ју на на чин да 
га ран ту је та квом ула га чу аде кват ну и ефи ка сну на кна ду.

Тран сфе ри

Члан 7.

1. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће, у скла ду са сво јим ва же ћим 
за ко ни ма и про пи си ма, га ран то ва ти ула га чи ма дру ге Стра не уго
вор ни це, на кон пла ћа ња свих фи скал них и дру гих оба ве за ула га ча 
дру ге Стра не уго вор ни це, сло бо дан тран сфер нов ча них из но са ко
ји се од но се на њи хо ва ула га ња, а на ро чи то, ма да не и ис кљу чи во:

(а) уло же ни ка пи тал и до дат на сред ства за одр жа ва ње или по
ве ћа ње ула га ња;

(б) при хо де од ула га ња;
(в) при хо де од укуп не или де ли мич не про да је или ли кви да

ци је ула га ња;
(г) из но се на кна да ис пла ће них на осно ву чл. 5. и 6. овог спо

ра зу ма;
(д) из но се на кна да на осно ву чла на 8. овог спо ра зу ма;
(ђ) пла ћа ња на осно ву ре ша ва ња ин ве сти ци о них спо ро ва;
(е) за ра де и оста ле на кна де ан га жо ва них ли ца из ино стран

ства у ве зи са ула га њем;
(ж) про фит и до бит од на ци о нал не авио ком па ни је.
2. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће обез бе ди ти да се тран сфе ри 

из ста ва 1. овог чла на вр ше без не по треб ног од ла га ња, у кон вер
ти бил ној ва лу ти, ко ји ће би ти из вр шен по зва нич ном кур су ко ји 
се при ме њу је на дан тран сфе ра на те ри то ри ји Стра не уго вор ни це 
где се ула га ње ре а ли зу је. У слу ча ју не по сто ја ња тр жи шта стра не 
ва лу те, курс ко ји ће би ти ко ри шћен је по след њи курс пред ви ђен за 
кон вер зи ју ва лу та у По себ ним Пра ви ма Ву че ња. 

3. Не за ви сно од ст. 1. и 2. овог чла на, Стра на уго вор ни ца, у 
скла ду са сво јим за ко ни ма и про пи си ма мо же, у до број на ме ри и 
по прин ци пи ма јед на ко сти и не ди скри ми на тор но сти, при вре ме но 
оне мо гу ћи ти тран сфер и при ме ни ти за ко не и про пи се ве за не за:

(а) за шти ту по ве ри ла ца у сте чај ном по ступ ку; и
(б) кри вич на де ла.

Пре нос пра ва (Су бро га ци ја)

Члан 8.

1. Ако Стра на уго вор ни ца или ње на овла шће на ин сти ту ци ја 
(за свр хе овог чла на у да љем тек сту: га рант) из вр ши пла ћа ње на
кна де ште те соп стве ном ула га чу на осно ву га ран ци је ко ју је да ла 
за ула га ње на те ри то ри ји дру ге Стра не уго вор ни це, дру га Стра на 
уго вор ни ца ће при зна ти:

(а) пре нос на га ран та свих пра ва и по тра жи ва ња обе ште ће ног 
ула га ча, до ко га до ла зи би ло на осно ву за ко на или на осно ву прав
ног по сла; и 

(б) да је га рант на осно ву су бро га ци је овла шћен да оства ру
је та ква пра ва или ре а ли зу је та ква по тра жи ва ња у ис тој ме ри као 
обе ште ће ни ула гач и да је ду жна да пре у зме оба ве зе ко је се од но се 
на ула га ње.

2. Га рант је овла шћен у свим слу ча је ви ма на:
(а) исти трет ман у по гле ду пра ва, по тра жи ва ња и при ба вље

них оба ве за, по осно ву пре но са; и
(б) све при мље не ис пла те у скла ду са тим пра ви ма и по тра

жи ва њи ма ко је је обе ште ће на стра на има ла пра во да при ми по 
осно ву овог спо ра зу ма, у ве зи са од го ва ра ју ћим ула га њем и ње го
вим од го ва ра ју ћим по вра том.

3. Пра ва и по тра жи ва ња ко ја су пре не та су бро га ци јом не мо гу 
би ти ве ћа од пр во бит них пра ва и по тра жи ва ња ула га ча.

4. Не за ви сно од ста ва 1. овог чла на, су бро га ци ја ће би ти из вр
ше на у Стра ни уго вор ни ци тек на кон одо бре ња над ле жног те ла те 
Стра не уго вор ни це.

Ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу Стра на уго вор ни ца и ула га ча дру ге 
Стра не уго вор ни це 

Члан 9.

1. Ула гач ко ји има спор са Стра ном уго вор ни цом ће ини ци
јал но по ку ша ти да га ре ши пу тем пре го во ра.

2. Да би от по чео пре го во ре, ин ве сти тор ће до ста ви ти Стра ни 
уго вор ни ци пи сме но зах тев. Пи сме ни зах тев са др жи:

а) име и адре су ула га ча у спо ру;
б) од ред бу Спо ра зу ма за ко ју се твр ди да је пре кр ше на;
в) чи ње нич ни и прав ни основ за по тра жи ва ње/тврд њу; и
г) тра же ни прав ни лек и из нос ште те ко ју по тра жу је.
3. Ка да је тра же но од Стра не уго вор ни це, у слу ча ју да спор не 

мо же би ти ре шен у ро ку од шест ме се ци од мо мен та при је ма пи сме
ног зах те ва, спор ће би ти под нет над ле жним те ли ма те Стра не уго
вор ни це или од го ва ра ју ћим ар би тра жним цен три ма, ра ди ми ре ња. 

4. Ако се спо ро ви не мо гу мир но ре ши ти у ро ку од шест ме
се ци од пи сме ног зах те ва или од по чет ка ми ре ња из ста ва 3. овог 
чла на, ула гач спор мо же под не ти на ре ша ва ње:

(а) од стра не над ле жног су да или дру гог овла шће ног те ла 
Стра не уго вор ни це на чи јој је те ри то ри ји из вр ше но ула га ње; или

(б) ако спор не мо же би ти ре шен у ро ку од шест ме се ци  од 
да на под но ше ња над ле жном су ду или дру гом овла шће ном те лу, 
би ло ко ја стра на у спо ру мо же под не ти зах тев Ме ђу на род ном цен
тру за ре ша ва ње ин ве сти ци о них спо ро ва, у слу ча ју да су обе Стра
не уго вор ни це чла ни це Кон вен ци је о ре ша ва њу ин ве сти ци о них 
спо ро ва из ме ђу др жа ва и др жа вља на дру гих др жа ва, отво ре не за 
пот пи си ва ње у Ва шинг то ну 18. мар та 1965. го ди не, или аd hoc ар
би тра жном су ду, осно ва ном у скла ду са Ар би тра жним пра ви ли ма 
Ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за Тр го вин ско пра во (UN CI TRAL), 
чи је ће се ди ште би ти у др жа ви ту же ног, а ор ган име но ва ња у сми
слу чла на 6. став 2. Ар би тра жних пра ви ла, би ће Ме ђу на род ни ар
би тра жни суд Ме ђу на род не тр го вин ске ко мо ре, или Ме ђу на род
ном ар би тра жном су ду Ме ђу на род не тр го вин ске ко мо ре (ICC) са 
се ди штем у Па ри зу/Же не ви.

в) У сва кој фа зи ми ро ва ња по ступ ка пред су до ви ма, стра не у 
спо ру мо гу по ву ћи ту жбу у слу ча ју да по стиг ну до го вор о ре ша ва
њу спо ра мир ним пу тем.

5. Ар би тра жна од лу ка би ће ко нач на и оба ве зу ју ћа за обе стра
не у спо ру. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће обез бе ди ти ње но из вр ше
ње на сво јој те ри то ри ји, у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством.

6. Aко су ула гач и овла шће но те ло дру ге Стра не уго вор ни це 
или њен ор ган ло кал не вла сти за кљу чи ли уго вор о ула га њу у ко ме 
су пред ви де ли по сту пак за ре ша ва ње спо ро ва, при ме њу је се по
сту пак ре ша ва ња спо ро ва пред ви ђен тим уго во ром.

Ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу Стра на уго вор ни ца

Члан 10.

1. Спо ро ви Стра на уго вор ни ца у ве зи са ту ма че њем или при
ме ном овог спо ра зу ма ре ша ва ће се, по мо гућ но сти пре го во ри ма.
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2. Ако се спор из ме ђу Стра на уго вор ни ца из ста ва 1. овог чла
на не мо же ре ши ти на овај на чин у ро ку од шест ме се ци од да на 
за по чи ња ња пре го во ра он ће, на зах тев јед не Стра не уго вор ни це, 
би ти под нет ар би тра жи од три чла на.

3. Ар би тра жни суд ће се кон сти ту и са ти на аd hoc осно ви. 
Сва ка Стра на уго вор ни ца ће име но ва ти по јед ног чла на су да, а ова 
два чла на ће ода бра ти тре ћег чла на – др жа вља ни на тре ће зе мље, 
ко ји ће, уз са гла сност обе Стра не уго вор ни це, би ти име но ван за 
пред сед ни ка ар би тра жног су да. На ве де ни чла но ви, би ће име но ва
ни у ро ку од два ме се ца од мо мен та ка да је јед на Стра на уго вор ни
ца оба ве сти ла дру гу о сво јој на ме ри да под не се спор на ре ша ва ње 
ар би тра жи.

4. Ако се у ро ко ви ма утвр ђе ним у ста ву 3. овог чла на не кон
сти ту и ше ар би тра жни суд, сва ка Стра на уго вор ни ца мо же, у од
су ству не ког дру гог спо ра зу ма, за тра жи ти од Пред сед ни ка Ме
ђу на род ног су да прав де да оба ви  по треб на име но ва ња. Ако је 
Пред сед ник Ме ђу на род ног су да прав де др жа вља нин би ло јед не 
или дру ге Стра не уго вор ни це, или ако је на дру ги на чин спре чен 
да оба ви ову функ ци ју, за тра жи ће се од пот пред сед ни ка да у скла
ду са Пра ви ли ма Су да под истим усло ви ма оба ви по треб на име но
ва ња, или у слу ча ју ње го ве спре че но сти, од чла на Ме ђу на род ног 
су да прав де, сле де ћег по ран гу. Име но ва ни су ди ја тре ба да бу де др
жа вља нин зе мље са ко јом Стра не уго вор ни це има ју ди пло мат ске 
од но се.

5. Ар би тра жни суд ће ус по ста ви ти соп стве на пра ви ла по
ступ ка осим ако Стра не уго вор ни це не од лу че дру га чи је.

6. Ар би тра жни суд ће од лу чи ва ти на осно ву од ре да ба овог 
спо ра зу ма, као и оп ште при хва ће них прин ци па и пра ви ла ме ђу
на род ног пра ва. Ар би тра жни суд до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва; 
ове од лу ке су ко нач не и оба ве зу ју ће за обе Стра не уго вор ни це. 

7. Сва ка Стра на уго вор ни ца ће сно си ти тро шко ве уче шћа 
свог ар би тра и сво јих прав них за ступ ни ка у ар би тра жном по
ступ ку. Тро шко ве Пред сед ни ка и пре о ста ле тро шко ве под јед на ко 
ће сно си ти обе Стра не уго вор ни це. Ар би тра жни суд мо же, ипак, 
сво јом од лу ком од ре ди ти на дру ги на чин рас по де лу тро шко ва по
ступ ка.

При ме на дру гих од ре да ба

Члан 11.

Без об зи ра на члан 4, ако за ко ни би ло ко је од Стра на уго вор
ни ца, или са да шње или бу ду ће на ста ле оба ве зе из ме ђу Стра на уго
вор ни ца у скла ду са ме ђу на род ним пра вом, по ред овог спо ра зу ма, 
до дат но са др же од ред бе, би ло оп ште или по је ди нач не, ко ји ма се 
ула га њи ма ула га ча дру ге Стра не уго вор ни це, да је трет ман ко ји је 
по вољ ни ји од трет ма на ко ји се обез бе ђу је овим спо ра зу мом, та ква 
пра ви ла ће, у ме ри у ко јој су по вољ ни ји, има ти пред ност над овим 
спо ра зу мом. 

При ме на Спо ра зу ма

Члан 12.

Од ред бе овог спо ра зу ма од но се се на ула га ња ко ја су ула га чи 
јед не Стра не уго вор ни це ре а ли зо ва ли на те ри то ри ји дру ге Стра не 
уго вор ни це пре као и по сле сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, с 
тим што се не ће при ме њи ва ти на спо ро ве или по тра жи ва ња ко ја 
су на ста ла пре ње го вог сту па ња на сна гу, али ће се спо ро ви ко ји су 
у то ку у мо мен ту сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма би ти ре ша ва ни 
по овом спо ра зу му.

Кон сул та ци је

Члан 13.

Стра не уго вор ни це ће одр жа ти кон сул та ци је, на зах тев јед не 
од њих, у ве зи са пи та њи ма ко ја се од но се на при ме ну овог спо ра
зу ма. Кон сул та ци је ће се одр жа ти на пред лог јед не Стра не уго вор
ни це у ме сту и у вре ме ко је ће се уго во ри ти ди пло мат ским пу тем.

Огра ни че ње при ви ле ги ја

Члан 14.

1. При ви ле ги је овог спо ра зу ма не ће би ти до ступ не ула га чу 
ко ји до би је др жа вљан ство тре ће стра не, у ци љу оства ри ва ња при
ви ле ги ја по овом спо ра зу му, ко је му у дру гом слу ча ју не би би ле 
до ступ не.

2. Пре не го се ус кра те при ви ле ги је по овом спо ра зу му, Стра
на уго вор ни ца ко ја по ри че та кво пра во, оба ве сти ће дру гу Стра ну 
уго вор ни цу.

Сту па ње на сна гу, из ме не, тра ја ње и пре ста нак ва же ња  
Спо ра зу ма

Члан 15.

1. Спо ра зум сту па на сна гу на дан при је ма ка сни јег оба ве
ште ња ди пло мат ским пу тем ко јим сва ка Стра на уго вор ни ца оба ве
шта ва дру гу Стра ну уго вор ни цу о ис пу ње њу за ко ном пред ви ђе них 
усло ва ко ји се мо ра ју ис пу ни ти ра ди сту па ња на сна гу овог спо ра
зу ма. 

2. Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти пи сме ним пу тем уз са
гла сност обе Стра не уго вор ни це. Те из ме не ће сту пи ти на сна гу у 
истом по ступ ку као и овај спо ра зум.

3. Овај спо ра зум се за кљу чу је на пе ри од од де сет го ди на и 
ауто мат ски ће на ста ви ти да ва жи у сук це сив ним пе ри о ди ма од по 
де сет го ди на, осим ако јед на Стра на уго вор ни ца пи сме но не оба
ве сти дру гу Стра ну уго вор ни цу, нај ма ње го ди ну да на пре ис те ка 
ини ци јал ног или на ред ног пе ри о да ва же ња ро ка, о сво јој на ме ри 
да рас ки не Спо ра зум. У том слу ча ју, пре ста нак ће сту пи ти на сна
гу по ис те ку тре нут ног пе ри о да од де сет го ди на.

4. Ка да се ра ди о ула га њи ма ре а ли зо ва ним пре ис те ка ро ка 
ва же ња овог спо ра зу ма од ред бе овог спо ра зу ма и да ље ће ва жи ти 
у пе ри о ду од на ред них де сет го ди на од да ту ма сту па ња на сна гу 
рас ки да спо ра зу ма.

5. Овај спо ра зум ће ва жи ти не за ви сно од по сто ја ња ди пло
мат ских и кон зу лар них од но са из ме ђу Стра на уго вор ни ца.

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

Пот пи са но у Абу Да би ју да на 17. фе бру а ра 2013. го ди не у два 
ори ги на ла, 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 би ло ка кве 
раз ли ке у ту ма че њу, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ
Алек сан дар Ву чић, с.р.

Пр ви пот пред сед ник Вла де и  
ми ни стар од бра не

ЗА УЈЕ ДИ ЊЕ НЕ АРАП СКЕ 
ЕМИ РА ТЕ

Ab dul lah bin Zayed Al Nahyan, с.р.
Ми ни стар спољ них по сло ва

AGRE E MENT

bet we en

THE RE PU BLIC OF SER BIA

AND

THE UNI TED ARAB EMI RA TES 

ON

THE PRO MO TION AND RE CI PRO CAL  PRO TEC TION OF 
IN VEST MENTS

The Re pu blic of Ser bia and the Uni ted Arab Emi ra tes (he re i naf ter 
the “Con trac ting Par ti es”);
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De si ring to pro mo te gre a ter eco no mic coope ra tion bet we en 
them, with re spect to in vest ments ma de by in ve stors of one Con trac ting 
Party in the ter ri tory of the ot her Con trac ting Party;

Re cog ni sing that agre e ment on the pro mo tion and re ci pro cal pro
tec tion to be ac cor ded to such in vest ment will sti mu la te the flow of ca
pi tal and the eco no mic de ve lop ment of the Con trac ting Par ti es;

Agre e ing that a sta ble fra me work for in vest ments will ma xi mi
se ef fec ti ve uti li sa tion of eco no mic re so ur ces and im pro ve li ving stan
dards;

Un der stan ding that pro mo tion of such in vest ment re qu ests co
ope ra ti ve ef forts of the in ve stors of one Con trac ting Party and the ot her 
Con trac ting Party;

Ha ve agreed as fol lows:

AR TIC LE 1 
De fi ni ti ons

For the pur po ses of  this Agre e ment:
1. The  term “in ve stor” me ans in re spect of eit her Con trac ting 

Party:
a. a na tu ral per son, who is a na ti o nal of a Con trac ting Party in ac

cor dan ce with its laws and re gu la ti ons and who ma kes an in vest ment in 
the ter ri tory of the ot her Con trac ting Party;

b. a le gal en tity which is in cor po ra ted, con sti tu ted and ot her wi se 
duly or ga ni se un der the laws and re gu la ti ons of that Con trac ting Party 
ha ving its he a dqu ar ters in the ter ri tory of that Con trac ting Party and 
ma king in vest ments in the ter ri tory of the ot her Con trac ting Party. Go
vern ment of Con trac ting party.

2. The term “in vest ment” me ans every kind of as set in ve sted, 
esta blis hed or ac qu i red by an in ve stor of one Con trac ting Party in the 
ter ri tory of the ot her Con trac ting Party in ac cor dan ce with the laws and 
re gu la ti ons of the lat ter and in par ti cu lar, tho ugh not ex clu si vely, shall 
in clu de: .

a. mo va ble and im mo va ble pro perty as well as any ot her rights, 
such as mort ga ges, pled ges, usu fructs and si mi lar rights;

b. stocks, sha res and ot her forms of par ti ci pa tion in com pa ni es;
c. re turns re in ve sted, de ben tu res, cla ims to mo ney or any ot her 

rights to le gi ti ma te per for man ce ha ving fi nan cial va lue re la ted to an 
in vest ment;

d. in tel lec tual pro perty rights,in clu ding copyrights and re la ted 
rights, in du strial pro perty rights, tra de marks, pa tents, in du strial de signs 
and tec hni cal pro ces ses, rights in plants va ri e ti es, knowhow, tra de sec
rets, tra de na mes and go od will;

e. rights to en ga ge in eco no mic and com mer cial ac ti vi ti es con
fer red by law, by ad mi ni stra ti ve act or by vir tue of a con tract. Na tu ral 
re so ur ces shall not be co ve red by this Agre e ment.

Any chan ge of the form in which as sets are in ve sted or re in ve
sted shall not af fect the ir cha rac ter as an in vest ment, pro vi ded that such 
chan ge is not con trary to the ap pro vals gran ted, if any, to the as sets 
ori gi nally in ve sted.

3. The term “re turns” me ans in co me de ri ving from an in vest ment 
and in clu des, in par ti cu lar, but not ex clu si vely pro fits, di vi dends, ca pi
tal ga ins, in te rests, royal ti es and any ot her fe es.

4. The term “freely con ver ti ble cur rency” shall mean any cur
rency that is any wi dely used in in ter na ti o nal tran sac ti ons and is tra ded 
in pri ni ci pal ex chan ge mar kets.

5. The term “ter ri tory” me ans in re spect to: 
a. The Re pu blic of Ser bia: me ans the area over which the Re pu

blic of Ser bia exer ci ses, in ac cor dan ce with its na ti o nal laws and re
gu la ti ons and in ter na ti o nal law, so ve re ign rights and ju ris dic tion, and 
when used in a ge o grap hi cal sen se it me ans the ter ri tory of the Re pu
blic of Ser bia;

b. The Uni ted Arab Emi ra tes: the ter ri tory of the Uni ted Arab 
Emi ra tes, its ter ri to rial sea, air spa ce and sub ma ri ne are as over which 
the Uni ted Arab Emi ra tes exer ci ses in ac cor dan ce with in ter na ti o nal 
law and the law of Uni ted Arab Emi ra tes so ve re ign rights; in clu ding 
the Ex clu si ve Eco no mic Zo ne and the ma in land and islands un der its 
ju ris dic tion in re spect of any ac ti vity car ried on in its wa ter, se a bed and 
sub soil in  con nec tion with the ex plo ra ti on for or the ex plo i ta ti on of the 
na tu ral re so ur ces by vir tue of its law and in ter na ti o nal law.

AR TIC LE 2 
Pro mo tion and en co ur ge ment of in vest ments

1. Each Con trac ting Party shall en co u ra ge and cre a te fa vo u ra ble 
con di ti ons for in ve stors of the ot her Con trac ting Party to ma ke in vest
ments in its ter ri tory and shall ad mit such in vest ments in ac cor dan ce 
with its laws and re gu la ti ons.

In or der to en co u ra ge mu tual in vest ment flows, each Con trac ting 
Party shall en de a vo ur as far as pos si ble to in form the ot her Con trac ting 
Party, at the re qu est of eit her Con trac ting Party of the in vest ment op
por tu ni ti es in its ter ri tory.

AR TIC LE 3 
Pro tec tion of in vest ments

1. In vest ments and re turns of in ve stors of eit her Con trac ting party 
ma de in ac cor dan ce with its laws and re gu la ti ons shall at all ti mes be 
ac cor ded fa ir and equ i ta ble tre at ment  and shall enjoy full pro tec tion 
and se cu rity in the ter ri tory of the ot her Con trac ting Party.  

2. Ne it her Con trac ting party Shall ham per, by ar bi trary or di scri
mi na tory me a su res, the de ve lop ment, ma na ge ment, usem ex pa na si on 
sa le and if it’s the ca se, the li qu i da ti on of such in vest ments. 

3. In ac cor dan ce with its laws and re gu la ti ons, each Con trac ting 
Party shall as far as pos si ple ma ke pu blicly ava i la ble, its laws, re gu la
ti ons that per ta ins to in vest ments.Each Con trac ting Party shall in ac
cor dan ce with its laws and re gu la ti ons en su re to in ve stors of the ot her 
Con trac ting Party the right of ac cess to its co urts of ju sti ce, ad mi ni stra
ti ve tri bu nals and agen ci es and all ot her ju di cial aut ho ri ti es. 

4. Re in vest ment of a pro fit ga i ned from an in vest ment per for med 
in ac cor dan ce with law of a Con trac ting Party in which ter ri tory ini tial 
in vest ment had been per for med, shall enjoy the sa me pro tec tion as well 
as the ini tial in vest ment.

5. In ca se of li qu i da ti on of an in vest ment, the pro ce eds from li qu i
da ti on shall be ac cor ded the sa me pro tec tion and tre at ment.

AR TIC LE 4 
Na ti o nal and most fa vo u red na tion tre at ment

1. Each Con trac ting Party shall ac cord in its ter ri tory to in vest
ments and re turns of in ve stors of the ot her Con trac ting Party a tre at
ment no less fa vo u ra ble than that which it ac cords to in vest ments and 
re turns of its own in ve stors, or to in vest ments and re turns of in ve stors 
of any third Sta te, whic he ver is mo re fa vo u ra ble to the in ve stors con
cer ned.

2. Each Con trac ting Party shall ac cord in its ter ri tory to the in ve
stors of the ot her Con trac ting Party with re gard to ac qu i si ti on, de ve lop
ment, ma na ge ment, ma in te nan ce, use, ex pan si on, sa le or ot her dis po sal 
of the ir in vest ment, a tre at ment which is no less fa vo u ra ble than that 
which it ac cords to its own in ve stors or to in ve stors of any third Sta te, 
whic he ver is mo re fa vo u ra ble to the in ve stors con cer ned.

3. Ne it her Con trac ting Party shall in its ter ri tory im po se man
da tory me a su res on in vest ments by in ve stors of the ot her Con trac ting 
Party, con cer ning the pur cha se of ma te ri als, me ans of pro duc tion, ope
ra tion, tran sport, mar ke ting of its pro ducts or si mi lar or ders ha ving un
re a so na ble or di scri mi na tory ef fects. This pa ra graph shall not apply to 
me a su res ta ken in ac cor dan ce with the laws and re gu la ti ons in the co ur
se of go vern ment pro cur ment of go ods and ser vi ces at any le vel of the 
go vern ment of the Con trac ting Party.

4. The pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 of this Ar tic le shall not 
be con strued so as to obli ge one Con trac ting Party to be sub mit ted to 
any ot her mec ha nism of dis pu te set tle ment with in ve stor of ot her Con
trac ting Party ex cept tho se ex pli citly pro vi ded in the Ar tic le 9 of this 
Agre e ment.

5. Not withstan ding any ot her bi la te ral in vest ment agre e ment the 
Con trac ting par ti es ha ve sig ned with ot her Sta tes be fo re or af ter the 
en try in to for ce of this Agre e ment, the most fa vo u red na tion tre at ment 
shall not apply to pro ce du ral or ju di cial mat ters. 

6. The pro vi si ons of pa ra graph 1 and 2 of this Ar tic le shall not 
be con strued so as to obli ge one Con trac ting Party to ex tend to the 
in ve stors of the ot her Con trac ting Party the be ne fit of any tre at ment, 
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pre fe ren ce or pri vi le ge which may be ex ten ded by the for mer Con trac
ting Party by vir tue of:

a. any exi sting or fu tu re cu stoms union or eco no mic or mo ne tary 
union, free tra de area or si mi lar in ter na ti o nal agre e ments to which eit
her of the Con trac ting Party is or may be co me a party in the fu tu re;

b. any in ter na ti o nal agre e ment or ar ran ge ment, wholly or par ti ally 
re la ted to ta xa ti on.

AR TIC LE 5 
Com pen sa tion for da ma ge or loss 

1. When in vest ments ma de by in ve stors of eit her Con trac ting 
Party suf fer loss or da ma ge owing to war or ot her ar med con flict, ci
vil dis tur ban ces, sta te of na ti o nal emer gency, re vo lu tion, ri ot or si mi lar 
events in the ter ri tory of the ot her Con trac ting Party they shall be ac
cor ded by the lat ter Con trac ting Party tre at ment, as re gards re sti tu tion, 
com pen sa tion or ot her set tle ment, not less fa vo u ra ble than the tre at
ment that the lat ter Con trac ting Party ac cords to its own in ve stors or to 
in ve stors of any third Sta te, whic he ver is mo re fa vo u ra ble to the in ve
stors con cer ned. 

2.  Wit ho ut pre ju di ce to pa ra graph 1 of this Ar tic le, in ve stors of 
one Con trac ting Party who in any of the events re fer red to in that pa
ra graph suf fer da ma ge or loss in the ter ri tory of the ot her Con trac ting 
Party re sul ting from: 

a) re qu i si ti o ning of the ir pro perty or part the re of by its for ces or 
aut ho ri ti es; 

b) de struc tion of the ir pro perty or part the re of by its for ces or aut
ho ri ti es which was not ca u sed in com bat or was not re qu i red by the 
ne ces sity of the si tu a tion, 

shall be ac cor ded, prompt, ade qu a te and ef fec ti ve com pen sa tion 
or re sti tu tion for the da ma ge or loss su sta i ned du ring the pe riod of re
qu i si ti o ning or as a re sult of de struc tion of the ir pro perty. Re sul ting 
payments shall be ma de in freely con ver ti ble cur rency and be freely 
tran sfe ra ble wit ho ut de lay.

AR TIC LE 6 
Ex pro pri a ti on

1. A Con trac ting Party shall not ex pro pri a te or na ti o na li se di rectly 
or in di rectly in its ter ri tory an in vest ment of an in ve stor of the ot her 
Con trac ting Party or ta ke any me a su res ha ving equ i va lent ef fect (he re i
naf ter re fer red to as “ex pro pri a ti on”) ex cept if the fol lo wing con di ti ons 
oc cur si mul ta ne o usly:

a. for a pur po se which is in the pu blic in te rest,
b. on a nondi scri mi na tory ba sis,
c. in ac cor dan ce with due pro cess of law, and
d. ac com pa nied by payment of, prompt, ade qu a te and ef fec ti ve 

com pen sa tion.
2. Com pen sa tion shall amo unt to the fa ir mar ket va lue of the in

vest ment ex pro pri a ted im me di a tely be fo re the ex pro pri a ti on or im pen
ding ex pro pri a ti on be ca me known, whic he ver is the ear li er. 

3. Whe re the fa ir mar ket va lue can not be ascer ta i ned, the com
pen sa tion shall be de ter mi ned in equ i ta ble man ner ta king in to ac co unt 
all re le vant fac tors and cir cum stan ces, such as the ca pi tal in ve sted, the 
na tu re and du ra tion of the in vest ment, re pla ce ment, bo ok va lue and go
od will. 

4. Com pen sa tion shall be paid wit ho ut de lay, be ef fec ti vely re a li
za ble and freely tran sfe ra ble.

5. An in ve stor of a Con trac ting Party af fec ted by the ex pro pri a
ti on car ried out by the ot her Con trac ting Party shall ha ve the right to 
prompt re vi ew of its ca se, in clu ding the va lu a tion of its in vest ment and 
the payment of com pen sa tion in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this 
Ar tic le, by a ju di cial aut ho rity or anot her com pe tent and in de pen dent 
aut ho rity of the lat ter Con trac ting Party. 

6. Whe re a Con trac ting Party ex pro pri a tes the as sets of a le gal 
en tity that is con sti tu ted in its ter ri tory ac cor ding to its laws and re gu la
ti ons and in which in ve stors of the ot her Con trac ting Party par ti ci pa te, 
it shall en su re that the pro vi si ons of this Ar tic le are ap plied in a way 
that it gu a ran te es such in ve stors ade qu a te and ef fec ti ve com pen sa tion.

AR TIC LE 7 
Tran sfers

1. In ac cor dan ce with its laws and re gu la ti ons in for ce in the 
ter ri tory of the Con trac ting Party, each Con trac ting Party shall, upon 
payment of all fi scal and ot her fi nan cial obli ga ti ons of in ve stors of the 
ot her Con trac ting Party, gu a ran tee to the in ve stors of the ot her Con trac
ting Party, free tran sfers of amo unts to mo ney re la ted to the ir in vest
ments in clu ding in par ti cu lar, tho ugh not ex clu si vely:

a. ini tial ca pi tal and ad di ti o nal amo unts to ma in tain or in cre a se an 
in vest ment;

b. re turns;
c. pro ce eds from the sa le or li qu i da ti on of all or any part of an 

in vest ment;
d. payments of com pen sa tion un der Ar tic les 5 and 6 of this Agre

e ment;
e. payments un der Ar tic le 8 of this Agre e ment;
f. payments ari sing out of the set tle ment of an in vest ment dis pu te;
g. ear nings and ot her re mu ne ra tion of per son nel en ga ged from 

abroad in con nec tion with an in vest ment.
h. Pro fits and re turns of na ti o nal air li nes.
2. Each Con trac ting Party shall en su re that the tran sfers un der pa

ra graph 1 of this Ar tic le are ma de wit ho ut un re a so na ble de lay and in a 
freely con ver ti ble cur rency, at the mar ket ra te of ex chan ge pre va i ling 
on the da te of tran sfer and un der the laws and re gu la ti ons in for ce in 
the ter ri tory of the Con trac ting Party whe re in vest ments ha ve been ma
de. In the ab sen ce of a mar ket for fo re ign ex chan ge, the ra te to be used 
shall be the most re cent ex chan ge ra te for the con ver si ons of cur ren ci es 
in to Spe cial Dra wing Rights.

3. Not withstan ding pa ra graph 1 and 2 of this Ar tic le, a Con trac
ting Party may in ac cor dan ce with its laws and re gu la ti ons, in good 
fa ith and in equ i ta ble and nondi scri mi na tory man ner tem po ra rily pre
vent the tran sfers to apply its laws and re gu la ti ons re la ting to: 

apro tec tion of cre di tors in ban kruptcy pro ce e dings; and 
bcri mi nal of fen ces. 

AR TIC LE 8 
Su bro ga tion

1. If one Con trac ting Party or its de sig na ted agency (for the pur
po se of this Ar tic le: the “gu a ran tor”) ma kes a payment un der an in
dem nity gi ven in re spect of an in vest ment in the ter ri tory of the ot her 
Con trac ting Party, the lat ter Con trac ting Party shall re cog ni se:

a. the as sig nment to the gu a ran tor by law or by le gal tran sac tion 
of all the rights and cla ims of the party in dem ni fied; and

b. that the gu a ran tor is en ti tled to exer ci se such rights and en for
ce such cla ims by vir tue of su bro ga tion, to the sa me ex tent as the party 
in dem ni fied, and shall as su me the obli ga ti ons re la ted to the in vest ment.

2. The gu a ran tor shall be en ti tled in all cir cum stan ces to:
a. the sa me tre at ment in re spect of the rights, cla ims and obli ga ti

ons ac qu i red by it, by vir tue of the as sig nment; and
b. any payments re ce i ved in pur su an ce of tho se rights and cla ims
as the party in dem ni fied was en ti tled to re ce i ve it by vir tue of this 

Agre e ment, in re spect of the in vest ment con cer ned and its re la ted re
turns.

3. The su bro ga ted rights or cla ims shall not ex ce ed the ori gi nal 
rights or cla ims of the in ve stor.

4. Not withstan ding pa ra graph 1 of this Ar tic le, su bro ga tion shall 
ta ke pla ce in the Con trac ting Party only af ter the ap pro val of the com
pe tent aut ho rity of that Con trac ting Party. 

AR TIC LE 9 
Set tle ment of dis pu tes bet we en a Con trac ting Party  

and an in ve stor of the ot her Con trac ting Party

1. An in ve stor that has a dis pu te with a Con trac ting Party sho uld 
ini ti ally at tempt to set tle it thro ugh ne go ti a ti ons.

2. To start ne go ti a ti ons, the in ve stor shall de li ver to the Con trac
ting Party a writ ten no ti ce. The no ti ce shall spe cify:

a. the na me and ad dress of the dis pu ting in ve stor; 
b. the pro vi si ons of this Agre e ment al le ged to ha ve been bre ac hed;
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c. the fac tual and le gal ba sis for the cla im; and
d. the re medy so ught and the amo unt of da ma ges cla i med.
3. When re qu i red by the Con trac ting Party, if the dis pu te can not 

be set tled ami cably wit hin six months from the mo ment of re ce ipt of 
the writ ten no ti ce, it shall be sub mit ted to the com pe tent aut ho ri ti es of 
that Con trac ting Party or ar bi tra tion cen ters the re of, for con ci li a tion. 

4. If the dis pu te can not be set tled ami cably wit hin six months 
from the mo ment of re ce ipt of the writ ten no ti ce or from the start of the 
con ci li a tion re fer red to in pa ra graph 3 of this Ar tic le, the dis pu te shall 
upon the re qu est of the in ve stor be set tled as fol lows:

a by a com pe tent co urt or ot her aut ho ri sed body of the Con trac
ting Party in who se ter ri tory the in vest ment is ma de; or

b If the dis pu te can not be set tled wit hin six months from the da te 
of sub mis sion to the com pe tent co urt or ot her aut ho ri sed body, eit her 
party to the dis pu te may sub mit the cla im to the In ter na ti o nal cen tre for 
the set tle ment of In vest ment Dis pu tes (IC SID), in ac cor dan ce with the 
Con ven tion on the Set tle ment of In vest ment Dis pu tes bet we en Sta tes 
and Na ti o nals of Ot her Sta tes, open for sig na tu re sin ce 18.March.1965 
in Was hing ton DC, or ad hoc ar bi tral tri bu nal esta blis hed in ac cor dan ce 
to the Ar bi tra tion Ru les of the Uni ted Na ti ons Com mis sion on In ter na
ti o nal Tra de Law (UN CI TRAL), with a he a dqu ar ters esta blis hed in the 
Sta te of re spon dent, de sig na tion aut ho rity in ac cor dan ce with the pa ra
graph 2 of Ar tic le 6 of the Ar bi tra tion ru les, shall be Co urt of Ar bi tra
tion of the In ter na ti o nal Cham ber of Com mer ce, or Co urt of Ar bi tra tion 
of the In ter na ti o nal Cham ber of Com mer ce (ICC), with the pla ce of 
ar bi tra tion in Pa ris/Ge ne va.

c At any sta ge du ring the co o ling off pe riod or the pro ce e ding of 
the tri bu nals, the par ti es to the dis pu te shall wit hdraw the ca se if they 
co me to an agre e ment for set tle ment of the dis pu te ami cably.    

5. The ar bi tra tion de ci si ons shall be fi nal and bin ding for the Par
ti es to the dis pu te. Each Con trac ting Party un der ta kes to exe cu te the 
de ci si ons in ac cor dan ce with its na ti o nal law.

6. When the in ve stor and any de sig na ted en tity of a Con trac ting 
Party or its lo cal go vern ment ha ve con clu ded an agre e ment con cer ning 
the in vest ments of the in ve stor, the dis pu te set tle ment pro ce du re sti pu
la ted the rein shall apply.

AR TIC LE 10 
Set tle ment of dis pu tes bet we en the Con trac ting Par ti es

1. Dis pu tes bet we en the Con trac ting Par ti es con cer ning the in ter
pre ta tion or ap pli ca tion of this Agre e ment shall be set tled as far as pos
si ble by ne go ti a ti ons.

2. If a dis pu te un der pa ra graph 1 of this Ar tic le can not be set tled 
wit hin six months it shall upon the re qu est of eit her Con trac ting Party 
be sub mit ted to an ar bi tral tri bu nal of three mem bers.

3. Such ar bi tral tri bu nal shall be con sti tu ted ad hoc. Each Con
trac ting Party shall ap po int one mem ber and the se two mem bers shall 
agree upon a na ti o nal of a third Sta te as the ir cha ir man. Such mem bers 
shall be ap po in ted wit hin two months from the da te one Con trac ting 
Party has in for med the ot her Con trac ting Party of its in ten tion to sub
mit the dis pu te to an ar bi tral tri bu nal, the cha ir man of which shall be 
ap po in ted wit hin two furt her months.

4. If the pe ri ods spe ci fied in pa ra graph 3 of this Ar tic le are not 
ob ser ved, eit her Con trac ting Party may, in the ab sen ce of any ot her re
le vant ar ran ge ment, in vi te the Pre si dent of the In ter na ti o nal Co urt of 
Ju sti ce to ma ke the ne ces sary ap po int ments. If the Pre si dent of the In
ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce is a na ti o nal of eit her of the Con trac ting 
Par ti es or if he is ot her wi se pre ven ted from dischar ging the said fun
ction, the Vi cepre si dent or in ca se of his ina bi lity the mem ber of the 
In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce next in se ni o rity ac cor ding to the Ru les 
of the Co urt sho uld be in vi ted un der the sa me con di ti ons to ma ke the 
ne ces sary ap po int ments. The ap po in ted jud ge sho uld be a na ti o nal of a 
Sta te that has di plo ma tic re la ti ons with the Con trac ting par ti es.

5. The ar bi tral tri bu nal shall esta blish its own ru les of pro ce du re 
un less the Con trac ting Par ti es de ci de ot her wi se.

6. The ar bi tral tri bu nal shall re ach its de ci sion in vir tue of this 
Agre e ment and pur su ant to the ru les of in ter na ti o nal law. It shall re ach 
its de ci sion by a ma jo rity of vo tes; the de ci sion shall be fi nal and bin
ding.

7. Each Con trac ting Party shall be ar the costs of its own mem ber 
and of its le gal re pre sen ta tion in the ar bi tra tion pro ce e dings. The costs 
of the cha ir man and the re ma i ning costs shall be bor ne in equ al parts by 
both Con trac ting Par ti es. The tri bu nal may, ho we ver, in its award de ter
mi ne anot her di stri bu tion of costs.

AR TIC LE 11 
Ap pli ca tion of ot her ru les

Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 4, if the le gi sla tion of eit her Con trac
ting Party or obli ga ti ons bet we en the Con trac ting Par ti es un der in ter na
ti o nal law exi sting at pre sent or esta blis hed he re af ter bet we en the Con
trac ting Par ti es, in ad di tion to this Agre e ment, con tain ru les whet her 
ge ne ral or spe ci fic, en ti tling in vest ments ma de by in ve stors of the ot her 
Con trac ting Party to a tre at ment mo re fa vo u ra ble than is pro vi ded for 
by this Agre e ment, such ru les shall to the ex tent that they are mo re fa
vo u ra ble to the in ve stor, pre vail over this Agre e ment. 

AR TIC LE 12 
Ap pli ca tion of the Agre e ment

This Agre e ment shall apply to in vest ments ma de pri or to or af ter 
the en try in to for ce of this Agre e ment, but shall not apply to any in vest
ment dis pu te that may ha ve ari sen nor any cla im that was set tled be fo re 
its en try in to for ce  , ho we ver the on go ing dis pu te be for the en try in to 
of this Agre e ment shall be sttled by this Agre e ment.

AR TIC LE 13 
Con sul ta ti ons

The Con trac ting Par ti es shall, on the re qu est of eit her, hold con
sul ta ti ons on any mat ter re la ting to the im ple men ta tion or ap pli ca tion 
of this Agre e ment. The se con sul ta ti ons shall be held on the pro po sal of 
one of the Con trac ting Par ti es at a pla ce and a ti me to be agreed upon 
thro ugh di plo ma tic chan nels. 

AR TIC LE 14 
Li mi ta tion of be ne fits

1. Be ne fits of this Agre e ment shall not be ava i la ble to an in ve stor  
who ob ta ins a na ti on la lity of a third party, for the pur po se of ob ta i ning 
the be ne fits un der this Agre e ment that wo uld not ot her wi se be ava i la ble 
to him. 

2. Pri or to denying the be ne fits of this Agre e ment, the denying 
Con trac ting Party shall no tify the ot her Con trac ting Party. 

AR TIC LE 15 
En try in to for ce, amend ments, du ra tion and ter mi na tion

1. This Agre e ment shall en ter in to for ce on the da te of re ce ipt 
of the lat ter no ti fi ca tion thro ugh di plo ma tic chan nels by which eit her 
Con trac ting Party no ti fi es the ot her Con trac ting Party that its in ter nal 
le gal re qu i re ments for the en try in to for ce of this Agre e ment ha ve been 
ful fil led.

2. This Agre e ment may be amen ded in wri ting by the mu tual con
sent of the Con trac ting Par ti es. Such amend ments shall en ter in to for ce 
ac cor ding to the sa me pro ce du re as the Agre e ment.

3. This Agre e ment shall re main in for ce for a pe riod of ten years 
and shall be ex ten ded the re af ter for fol lo wing ten years pe ri ods un less, 
one year be fo re the ex pi ra ti on of the ini tial or any sub se qu ent pe riod, 
eit her Con trac ting Party no ti fi es the ot her Con trac ting Party of its in
ten tion to ter mi na te the Agre e ment. In that ca se, the ter mi na tion shall 
be co me ef fec ti ve by the ex pi ra ti on of cur rent pe riod of ten years.

4. In re spect of in vest ments ma de pri or to the da te when the ter
mi na tion of this Agre e ment be co mes ef fec ti ve, the pro vi si ons of this 
Agre e ment shall con ti nue to be ef fec ti ve for a pe riod of ten years from 
the da te the ter mi na tion of this Agre e ment be ca me ef fec ti ve.

5. This Agre e ment shall apply ir re spec ti ve of the exi sten ce of di
plo ma tic or con su lar re la ti ons bet we en the Con trac ting Par ti es.

In wit ness whe re of, the un der sig ned duly aut ho ri sed ha ve sig ned 
this Agre e ment.
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Do ne at Abu Dha bi on 17/2/2013  in du pli ca te, in the Ser bian, Ara bic and En glish lan gu a ges, all three texts be ing equ ally aut hen tic. In a ca se 
of di ver gen ce of in ter pre ta tion, the En glish text shall pre vail.

FOR THE RE PU BLIC OF SER BIA
Alek san dar Vu cic, s.r.

First Vice President of the Government & Minister of Defense

FOR THE UNI TED ARAB EMI RA TES
Ab dul lah bin Zayed Al Nahyan, s.r.

Minister of Foreign Affairs

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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Према Законику из 2011. године
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СА Д РЖ А Ј

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 Ру ске Фе де ра ци је  
о ис по ру ка ма при род ног га са из Ру ске Фе де ра ци је у Ре пу бли ку Ср би ју – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
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 Ру ске Фе де ра ци је  
о одо бре њу др жав ног из во зног кре ди та Вла ди Ре пу бли ке Ср би је  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2
Закон о по твр ђи ва њу Уго во ра о га ран ци ји из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ку вај тског фон да  
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