ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ ПРОТОКОЛА О
ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА ЕВРОПСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА НУКЛЕАРНА
ИСТРАЖИВАЊА
Члан 1.
Потврђује се Протокол о привилегијама и имунитетима Европске
организације за нуклеарна истраживања, закључен, у оригиналу на енглеском и
француском језику, у Женеви, 18. марта 2004. године.
Члан 2.
Текст Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације
за нуклеарна истраживања, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на
српски језик гласи:
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Protocol
on the privileges and immunities of the European Organization for
Nuclear Research
Preamble
The States Parties to this Protocol,
Considering the Convention for the Establishment of a European
Organization for Nuclear Research (CERN) and the Financial Protocol annexed
thereto, signed on 1st July 1953, entered into force on 29 September 1954 and
amended on 17 January 1971;
Considering that the Organization has its seat in Geneva, Switzerland, and
that its status in Switzerland is defined by the Agreement between the Swiss Federal
Council and the Organization dated 11 June 1955;
Considering that the Organization is also established in France, where its
status is defined by the Agreement between the Government of the French Republic
and the Organization dated 13 September 1965, as revised on 16 June 1972;
Considering also the Convention between the Federal Council of the Swiss
Confederation and the Government of the French Republic dated 13 September
1965 concerning the extension of the Organization’s site to include French territory;
Considering that the Organization’s activities are increasingly extending into
the territory of all the States Parties to the Convention, with a consequent substantial
increase in the mobility of persons and goods assigned to and used for its research
programmes;
Desiring to ensure the efficient performance of the Organization’s functions
assigned to it by the Convention, in particular Article II defining the Organization’s
purposes, and to guarantee it equal treatment on the territory of all the States Parties
to the Convention;
Having resolved to this end, in accordance with Article IX of the Convention,
to grant to the Organization the privileges and immunities necessary for the exercise
of its official activities;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Protocol:
a) the “Convention” refers to the Convention for the Establishment of a
European Organization for Nuclear Research and the Financial Protocol annexed
thereto, signed on 1st July 1953, entered into force on 29 September 1954 and
amended on 17 January 1971;
b) the “Organization” refers to the European Organization for Nuclear
Research;
c) “official activities” refers to the activities of the Organization set out in the
Convention, in particular its Article II, including its activities of an administrative
nature;
d) “officials” refers to the “members of personnel” as defined in the Staff
Rules and Regulations of the Organization;
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e) “Co-operation Agreement” refers to a bilateral agreement, concluded
between the Organization and a non-Member State or a scientific institute
established in that State, defining the conditions governing its participation in the
activities of the Organization;
f) “Association Agreement” refers to a bilateral agreement, concluded
between the Organization and a State ineligible to become a Member State,
establishing a close institutional partnership between that State and the Organization
in order to allow it to be engaged more deeply in the activities of the Organization.
Article 2
International legal personality
1. The Organization shall have international legal personality and legal
capacity on the respective territories of the States Parties to this Protocol.
2. The Organization shall in particular have the capacity to contract, to
acquire and to dispose of movable and immovable property and to participate in legal
proceedings.
Article 3
Inviolability of grounds, buildings and premises
1. The grounds, buildings and premises of the Organization shall be
inviolable.
2. No agent of the public authorities may enter them without the express
consent of the Director-General or his duly authorised representative.
3. In case of fire or other disaster requiring prompt protective action, where
the seeking of such express consent is not practicable, the authorization of the
Director-General may be considered as granted.
4. The Organization shall not allow its buildings or premises to serve as a
refuge to a person wanted for committing, attempting to commit or just having
committed a crime or offence or for whom a warrant of arrest or deportation order
has been issued or who has been convicted of a crime or offence by the competent
authorities.
Article 4
Inviolability of archives and documents
The archives of the Organization and all documents in whatever form held by
the Organization or belonging to it, wherever located and by whomsoever held, shall
be inviolable.
Article 5
Immunity from legal process and from execution
1. In the exercise of its official activities, the Organization shall enjoy
immunity from legal process, except:
a) in so far as such immunity is waived in a particular case by the
Council of the Organization;
b) in respect of a claim by a third party for damage arising from an
accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on
behalf of, the Organization, or in respect of a motor traffic offence
involving such a vehicle
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c) in respect of the enforcement of an arbitration award made under
Article 16 or 18 of this Protocol;
d) in respect of a counter-claim relating directly to and introduced in the
procedural framework of a claim brought by the Organization.
2. The Organization’s property and assets, wherever located, shall enjoy
immunity from every form of requisition, confiscation, expropriation, sequestration
and any other form of seizure or interference whether by executive, administrative,
judicial or legislative action, except:
a) in so far as such immunity is waived in a particular case by the
Council of the Organization;
b) in so far as may be temporarily necessary in connection with the
prevention or investigation of accidents involving motor vehicles
belonging to, or operated on behalf of, the Organization;
c) in the event of an attachment of salary, enforced for a debt of an
official of the Organization, provided that such attachment results from
a final and enforceable decision in accordance with the rules and
regulations in force on the territory of enforcement.
Article 6
Fiscal and customs arrangements
1. Within the scope of its official activities, the Organization, its property and
income shall be exempt from direct taxes.
2. When, in the exercise of its official activities, the Organization makes
purchases of, or uses, goods or services of substantial value, in the price of which
taxes, duties or other charges are included, appropriate measures shall be taken by
the State Party to this Protocol which has levied the taxes, duties or other charges to
remit or reimburse the amount of such taxes, duties or other charges where they are
identifiable.
3. The importation and exportation by or on behalf of the Organization of
goods and materials in the exercise of its official activities shall be exempt from all
import and export taxes, duties and other charges.
4. No exemption or reimbursement shall be granted for duties, taxes or other
charges of any kind which only constitute remuneration for services rendered.
5. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article are not applicable to
the purchase or use of goods or services or the import of goods intended for the
personal use of the officials and of the Director-General of the Organization.
6. Goods and materials belonging to the Organization which have been
acquired or imported in accordance with the provisions of paragraph 2 or 3 of this
Article shall not be sold or donated on the territory of the State which has granted the
exemption except under the conditions laid down by that State.
Article 7
Free disposal of funds
The Organization may freely receive, hold and transfer any kind of funds,
currency and cash; it may dispose of them freely for its official activities and hold
accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.
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Article 8
Official communications
The circulation of publications and other information material, received or sent
by the Organization in whatever form in the exercise of its official activities, shall not
be restricted in any way.
Article 9
Privileges and immunities of the States representatives
1. The representatives of the States Parties to this Protocol shall enjoy, in
the exercise of their functions and in the course of journeys to and from the place of
meetings of the Organization, the following privileges and immunities:
a) immunity from personal arrest, detention and seizure of their personal
effects;
b) immunity from legal process, even after the termination of their
mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by
them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply,
however, in the case of a motor vehicle offence committed by a
representative of a State Party to this Protocol, nor in the case of
damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by her or
him;
c) inviolability of all official documents in whatever form held;
d) the right to use codes and to receive documents and correspondence
by courier or sealed luggage;
e) for them and their spouses, exemption from all measures restricting
entry and aliens’ registration formalities;
f) the same facilities concerning currency and exchange regulations as
those granted to the representatives of foreign Governments on
temporary official missions;
g) the same customs facilities as regards their personal luggage as those
granted to diplomatic agents.
2. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges
and immunities set out in this Article to its own nationals or to persons who, at the
moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.
Article 10
Privileges and immunities of the officials of the Organization
1. The officials of the Organization shall enjoy immunity, even after the
termination of their functions, from legal process in respect of acts, including words
spoken or written done by them in the exercise of their functions and within the limits
of their duties. This immunity shall not apply, however, in the case of a motor vehicle
offence committed by an official of the Organization nor in the case of damage
caused by a motor vehicle belonging to or driven by her or him.
2. The officials of the Organization shall enjoy the following privileges:
a) the right to import free of duty their furniture and personal effects at
the time of taking up their appointment with the Organization in the
State concerned and the right, on the termination of their functions in
that State, to export free of duty their furniture and personal effects,
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subject, in both cases, to the conditions imposed by the laws and
regulations of the State where the right is exercised;
b)
i) subject to the conditions and following the procedures laid down by
the Council of the Organization, the officials and the Director-General
of the Organization shall be subject to a tax, for the benefit of the
Organization, on salaries and emoluments paid by the Organization.
Such salaries and emoluments shall be exempt from national income
tax;
ii) the States Parties to this Protocol shall not be obliged to exempt from
income tax pensions or annuities paid by the Organization to its
former officials and Directors-General in respect of their service with
the Organization;
c) for themselves and the family members forming part of their
household, the same exemption from immigration restrictions and
aliens’ registration formalities as are normally granted to officials of
international organizations;
d) inviolability of all official documents, in whatever form held;
e) for themselves and the family members forming part of their
household, the same repatriation facilities in time of international crisis
as the members of diplomatic missions;
f) in respect of transfers of funds and currency exchange and customs
facilities, the privileges generally granted to the officials of
international organizations.
3. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges
and immunities referred to in paragraphs 2 a), c), e) and f) of this Article to its own
nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State
Party, are permanent residents thereof.
Article 11
Social security
The Organization and the officials employed by the Organization shall be
exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, on the
understanding that such persons are provided with equivalent social protection
coverage by the Organization.
Article 12
Privileges and immunities of the Director-General
1. In addition to the privileges and immunities provided for in Articles 10 and
11 of this Protocol, the Director-General shall enjoy throughout the duration of her or
his functions the privileges and immunities granted by the Vienna Convention on
Diplomatic Relations of 18 April 1961 to diplomatic agents of comparable rank.
2. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges
and immunities referred to in this Article to its own nationals or to persons who, at the
moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.
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Article 13
Object and limits of the immunities
1. The privileges and immunities provided for in Articles 9, 10 and 12 of this
Protocol are granted solely to ensure the unimpeded functioning of the Organization
and the complete independence of the persons to whom they are accorded. They are
not granted for the personal benefit of the individuals concerned.
2. Such immunities may be waived:
a) in the case of the Director-General, by the Council of the Organization;
b) in the case of officials, by the Director-General or the person acting in
her or his stead as provided in Article VI, paragraph 1 b), of the
Convention;
c) in the case of State representatives, by the State Party concerned;
and there is a duty to do so in any particular case where they would impede
the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which
they are accorded.
Article 14
Co-operation with the States
Parties to this Protocol
The Organization shall co-operate with the competent authorities of the
States Parties to this Protocol in order to facilitate the proper administration of justice,
the observance of laws and regulations on police, public health, health and safety at
work and on the environment, and to prevent any abuse of privileges, immunities and
facilities provided for in this Protocol.
Article 15
Security and public order
1. The right of a State Party to this Protocol to take precautionary measures
in the interest of its security shall not be prejudiced by any provision in this Protocol.
2. If a State Party to this Protocol considers it necessary to take measures
for its security or for the maintenance of public order, it shall, except where this is not
practicable, approach the Organization as rapidly as circumstances allow in order to
determine, by mutual agreement, the measures necessary to protect the interests of
the Organization.
3. The Organization shall co-operate with the Government of such State
Party to this Protocol to avoid any prejudice to the security or public order of such
State Party to this Protocol resulting from its activities.
Article 16
Disputes of a private nature
1. The Organization shall make provision for appropriate modes of
settlement of:
a) disputes arising from contracts to which the Organization is a party;
the Organization shall include, in all written contracts into which it enters,
other than those referred to in paragraph 1 d) of this Article, an arbitration clause
under which any disputes arising out of the interpretation or execution of the contract
shall, at the request of either party, be submitted to arbitration or, if so agreed by the
parties, to another appropriate mode of settlement;

8
b) disputes arising out of damages caused by the Organization or
involving any other non-contractual liability of the Organization;
c) disputes involving an official of the Organization who enjoys immunity
from legal process, if such immunity has not been waived in
accordance with the provisions of Article 5 of this Protocol;
d) disputes arising between the Organization and its officials;
the Organization shall submit all disputes arising from the application and
interpretation of contracts concluded with officials of the Organization on the basis of
the Staff Rules and Regulations of the Organization to the jurisdiction of the
International Labour Organization Administrative Tribunal (ILOAT) or to any other
appropriate international administrative tribunal to the jurisdiction of which the
Organization is submitted following a decision by the Council.
2. For disputes for which no particular mode of settlement is specified in
paragraph 1 of this Article, the Organization may resort to any mode of settlement it
deems appropriate, in particular to arbitration or to referral to a national tribunal.
3. Any mode of settlement selected under this Article shall be based on the
principle of due process of law, with a view to the timely, fair, impartial and binding
settlement of the dispute.
Article 17
Disputes between States Parties to this Protocol
1 Any difference of opinion concerning the application or interpretation of
this Protocol which is not settled amicably between the Parties may be submitted by
either Party to an international Arbitration Tribunal, in accordance with Article 19 of
this Protocol.
2. If a State Party to this Protocol intends to submit a dispute to arbitration, it
shall notify the Director-General, who shall immediately inform each State Party to
this Protocol of such notification.
Article 18
Disputes between States Parties to this Protocol and the Organization
1. Any difference of opinion between one or more States Parties to this
Protocol and the Organization concerning the application or interpretation of this
Protocol which is not settled amicably between the Parties (one or more State(s)
Party(ies) to this Protocol constituting one Party to the dispute and the Organization
constituting the other Party) may be submitted by either Party to an international
Arbitration Tribunal, in accordance with Article 19 of this Protocol.
2. The Director-General shall immediately inform the other States Parties to
this Protocol of the notification given by the Party applying for arbitration.
Article 19
International Arbitration Tribunal
1. The international Arbitration Tribunal referred to in Articles 17 and 18 of
this Protocol (“the Tribunal”) shall be governed by the provisions of this Article.
2. Each Party to the dispute shall appoint one member of the Tribunal. The
members thus appointed shall jointly choose a third member, who shall be the
Chairman of the Tribunal. In the event of disagreement between the members of the
Tribunal on the choice of Chairman, the latter shall be appointed by the President of
the International Court of Justice at the request of the members of the Tribunal.
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3. If one of the Parties to the dispute fails to appoint a member of the
Tribunal and has not taken steps to do so within two months following a request by
the other Party, the other Party may request the President of the International Court
of Justice to make the appointment.
4. The Tribunal shall determine its own procedure.
5. There shall be no right of appeal against the award of the Tribunal, which
shall be final and binding on the Parties. In the event of a dispute concerning the
import or scope of the award, it shall be incumbent upon the Tribunal to give an
interpretation at the request of either Party.
Article 20
Implementation of the Protocol
The Organization may, if the Council of the Organization so decides,
conclude additional Agreements with one or more States Parties to this Protocol in
order to implement the provisions of this Protocol.
Article 21
Amendment Procedure
1. Amendments to this Protocol may be proposed by any State Party to the
Convention and shall be communicated by the Director-General of the Organization
to the other States Parties to this Protocol.
2. The Director-General shall convene a meeting of the States Parties to this
Protocol. If the meeting adopts, by a two-thirds majority of the States Parties present
and voting, the proposed text of the amendment, it shall be forwarded by the
Director-General to States Parties to this Protocol for acceptance in accordance with
their respective constitutional requirements.
3. Any such amendment shall come into force on the thirtieth day after all
States Parties to this Protocol have notified the Director-General of their ratification,
acceptance or approval thereof.
Article 22
Particular Agreements
1. The provisions of this Protocol shall not limit or prejudice the provisions of
other international agreements concluded between the Organization and a State
Party to this Protocol by reason of the location in the territory of that State Party of its
headquarters, regional offices, laboratories or other installations. In case of conflict
between the provisions of this Protocol and those of such an international agreement,
the provisions of that international agreement shall prevail.
2. Nothing in this Protocol shall preclude States Parties to this Protocol from
concluding other international agreements with the Organization confirming,
supplementing, extending or amplifying the provisions of this Protocol.
Article 23
Signature, ratification and accession
1. This Protocol shall be open for signature from 19 December 2003 until 19
December 2004 by the States Parties to the Convention and by the States which
have concluded a Co-operation or an Association Agreement with the Organization.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by
signatory States.The instruments of ratification, acceptance or approval shall be
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deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO).
3. This Protocol shall remain open for accession by the States Parties to the
Convention and by the States which have concluded a Co-operation or an
Association Agreement with the Organization. The instruments of accession shall be
deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO).
Article 24
Entry into force
1. This Protocol shall enter into force thirty days after the date on which the
twelfth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by a State Party
to the Convention is deposited.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol
after its entry into force, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day
following the deposit with the Director-General of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
Article 25
Notification
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) shall notify all signatory and acceding States of this
Protocol and the Director-General of the Organization of the deposit of each
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, of the entry into force of
this Protocol, as well as of any notification of its denunciation.
Article 26
Registration
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) shall, upon the entry into force of this Protocol,
register it with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.
Article 27
Denunciation
Any State Party to this Protocol may, at any time, by written notification
addressed to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), denounce this Protocol. The denunciation shall
take effect on the date one year after the date of receipt of such notification, unless
the notification specifies a later date.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, having been duly
authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
Done at Geneva, on 18 March 2004, in the English and French languages,
both texts being equally authoritative and deposited in the archives of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the DirectorGeneral of which shall transmit a certified copy to all signatory and acceding States.
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ПРОТОКОЛ
о привилегијама и имунитетима
Европске организације за нуклеарна истраживања
2004
„Преамбула”
Државе потписнице овог Протокола,
Имајући у виду Конвенцију о оснивању Европске организације за
нуклеарна истраживања (CERN) и Финансијски протокол приложен уз њу,
потписану 1. јула 1953. године, која је ступила на снагу 29. септембра 1954.
године и измењена 17. јануара 1971. године;
Имајући у виду да је седиште Организације у Женеви, Швајцарска, и да
је њен статус у Швајцарској дефинисан Споразумом између Савезног савета
Швајцарске и Организације од 11. јуна 1955. године;
Имајући у виду да је Организација основана и у Француској, где је њен
статус дефинисан Споразумом између Владе Француске Републике и
Организације од 13. септембра 1965. године, који је ревидиран 16. јуна 1972.
године;
Имајући у виду и Конвенцију између Савезног савета Швајцарске
конфедерације и Владе Француске Републике од 13. септембра 1965. године о
проширењу локације Организације на територију Француске;
Имајући у виду да се активности Организације све више шире на
територије свих држава потписница Конвенције, што доводи до значајног
повећања мобилности лица и роба који су јој додељени и које она користи за
своје истраживачке програме;
Желећи да осигурају ефикасно обављање функција Организације, које
су јој додељене Конвенцијом, а посебно чланом II којим се дефинишу сврхе
Организације, и да јој гарантују једнак третман на територијама свих држава
чланица Конвенције;
Одлучивши да у том циљу, у складу са чланом IX Конвенције, доделе
Организацији привилегије и имунитете који су неопходни за обављање њених
званичних активности;
Договориле су се на следећи начин:
Члан 1.
Дефиниције
У сврху овог Протокола:
a) „Конвенција” се односи на Конвенцију о оснивању Европске
организације за нуклеарна истраживања и Финансијски протокол приложен уз
њу, потписана 1. јула 1953. године, која је ступила на снагу 29. септембра 1954.
године и измењена и допуњена 17. јануара 1971. године;
б) „Организација” се односи на Европску организацију за нуклеарна
истраживања;
ц) „званичне активности” се односе на активности Организације
наведене у Конвенцији, посебно члану II, укључујући активности
административне природе;

12
д) „службеници” се односи на „чланове особља”, како је дефинисано у
Правилима и прописима о особљу које примењује Организација;
е) „Споразум о сарадњи” се односи на билатерални споразум, који је
закључен између Организације и државе која није чланица или научног
института основаног у тој држави, а који дефинише услове којима се регулише
његово учешће у активностима Организације;
ф) „Споразум о придруживању” се односи на билатерални споразум,
који је закључен између Организације и државе која нема право да постане
држава чланица, којим се успоставља блиско институционално партнерство
између те државе и Организације, како би се омогућило њено дубље
укључивање у активности Организације.
Члан 2.
Међународни правни субјективитет
1. Организација има међународни правни субјективитет и правну и
пословну способност на територијама држава чланица овог Протокола.
2. Организација нарочито има способност да склапа уговоре, стиче и
располаже покретном и непокретном имовином и да учествује у судским
поступцима.
Члан 3.
Неповредивост земљишта, објеката и просторија
1. Земљиште, објекти и просторије Организације су неповредиви.
2. Ниједан представник јавних власти не може ући без изричитог
пристанка генералног директора или његовог овлашћеног представника.
3. У случају пожара или друге катастрофе која захтева хитну заштитну
акцију, када тражење таквог изричитог пристанка није изводљиво, овлашћење
генералног директора се може сматрати одобреним.
4. Организација неће дозволити да њене зграде или просторије служе
као уточиште лицу које се тражи због извршења, покушаја извршења или које
само што је извршило кривично дело или прекршај, или за које је издат налог за
хапшење или депортацију, или које је осуђено за кривично дело или прекршај
од стране надлежних органа.
Члан 4.
Неповредивост архива и докумената
Архиви Организације и сви документи у било којој форми, који се налазе
у Организацији или који јој припадају, без обзира на то где се налазе и ко их
поседује, су неповредиви.
Члан 5.
Имунитет од судског поступка и извршења
1. У вршењу својих званичних
имунитет од судског поступка, осим:

активности,

Организација

ужива

a) када Савет Организације одустане од позивања на имунитет у
неком одређеном случају;
б) у погледу потраживања треће стране по основу штете настале
услед незгоде проузроковане моторним возилом које припада
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Организацији или је њиме управљано у њено име, или у вези са
саобраћајним прекршајем у коме је учествовало такво возило;
ц) у погледу извршења арбитражне одлуке изречене на основу чл.
16. или 18. овог Протокола;
д) у вези са противпотраживањима која се односе директно на
процедурални оквир одштетног захтева који је поднела
Организација или која су унета у исти.
2. Имовина и средства Организације, где год да се налазе, уживају
имунитет од сваког облика реквизиције, конфискације, експропријације,
секвестрације и било којег другог облика заплене или ометања, било по основу
извршног, управног, судског или законодавног поступка, осим:
a) када Савет Организације одустане од позивања на имунитет у
неком одређеном случају;
б) у случају када је то привремено неопходно у вези са
спречавањем или истрагом саобраћајних незгода које укључују
моторна возила која припадају Организацији или којима је
управљано у њено име;
ц) када је извршено одузимање зараде, и то принудним путем ради
наплате дуга неког службеника Организације, под условом да је
до одузимања дошло по основу коначне и извршне пресуде у
складу са правилима и прописима на снази на територији
извршења.
Члан 6.
Фискални и царински аранжмани
1. У оквиру њених званичних активности, Организација, њена имовина и
приходи се ослобађају од директних пореза.
2. Када, у оквиру својих званичних активности, Организација врши
набавку добара или услуга значајне вредности или исте користи, при чему
њихове цене укључују порезе, дажбине и друге обавезе, држава чланица овог
Протокола која је наплатила ове порезе, дажбине или друге обавезе мора
предузети одговарајуће мере да дозначи или надокнади износ тих пореза,
дажбина и других обавеза када се исте утврде.
3. Увоз и извоз добара и материјала од стране Организације или у
њено име за потребе вршења њених званичних активности изузима се од
пореза на увоз и извоз, дажбина и других обавеза.
4. Не могу се одобрити ослобађања или повраћај пореза, дажбина и
других обавеза било које врсте када представљају накнаду за извршене услуге.
5. Одредбе ст. 2. и 3. овог члана се не могу примењивати на куповину и
употребу добара и услуга или увоз добара која су намењена за личну употребу
службеника и генералног директора Организације.
6. Добра и материјали који припадају Организацији, који су купљени или
увезени у складу са одредбама ст. 2. или 3. овог члана, не могу се продати или
донирати на територији државе која је одобрила ослобађање од пореза, осим
под условима које је утврдила та држава.
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Члан 7.
Слободно располагање средствима
Организација може слободно да прима, држи и преноси било коју врсту
средстава, валуте и готовине; може њима слободно располагати у сврху својих
званичних активности и поседовати рачуне у било којој валути у оној мери у
којој је то потребно за испуњење њених обавеза.
Члан 8.
Званична комуникација
Достављање публикација и другог информативног материјала који је
Организација примила или послала у било којој форми у току обављања својих
званичних активности, не може се ограничити на било који начин.
Члан 9.
Привилегије и имунитети представника држава
1. Представници држава потписница овог Протокола, у вршењу својих
функција и током путовања на места састанка Организације и назад, уживају
следеће привилегије и имунитете:
a) имунитет од личног хапшења, притварања и одузимања личних
ствари;
б) имунитет од судског поступка, чак и након престанка њихове
мисије, у погледу радњи које су извршили у обављању својих
функција, укључујући изговорене или написане речи; међутим,
овај имунитет се не примењује у случају саобраћајног прекршаја
који је починио представник државе потписнице овог Протокола,
нити у случају штете коју је проузроковало моторно возило које
припада њему или га је он возио;
ц) неповредивост свих службених докумената у било којем облику;
д) право да користе шифре и да примају документе
кореспонденцију путем курира или запечаћеног пртљага;

и

е) за њих и њихове супружнике, изузеће од свих мера које
ограничавају улазак и формалности за регистрацију страних
држављана;
ф) исте олакшице које се односе на валутне и девизне прописе као и
оне које се дају представницима страних Влада на привременим
службеним мисијама;
г) исте царинске олакшице у вези са њиховим личним пртљагом као
и оне које се одобравају дипломатским представницима.
2. Ниједна држава потписница овог Протокола није дужна да призна
привилегије и имунитете наведене у овом члану својим држављанима или
лицима која, у тренутку преузимања дужности, имају стално пребивалиште у тој
држави потписници.
Члан 10.
Привилегије и имунитети службеника Организације
1. Службеници Организације, чак и после престанка њихових функција,
уживају имунитет од судских поступака у вези са радњама, укључујући
изговорене или написане речи, које су починили у току вршења својих функција
и у оквиру граница својих надлежности. Међутим, овај имунитет се не односи на
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саобраћајни прекршај који је службеник Организације починио моторним
возилом, као ни на штету проузроковану моторним возилом које му припада или
које је возио.
2. Службеници Организације уживају следеће привилегије:
a) право да без царине увезу свој намештај и личне ствари у
тренутку преузимања функције у Организацији у дотичној држави,
као и право, након престанка њихових функција у тој држави, да
без царине извезу свој намештај и личне ствари, у оба случаја у
складу са условима који су наметнути законима и прописима
државе у којој се то право остварује;
б)
i) у складу са условима и процедурама које је утврдио Савет
Организације, службеници и генерални директор Организације
подлежу плаћању пореза, у корист Организације, на личне
дохотке и приходе које плаћа Организација. Ови лични дохоци и
приходи се изузимају од плаћања националног пореза на
доходак;
ii) Државе потписнице овог Протокола нису у обавези да од
обавезе плаћања пореза на доходак изузму пензије и годишње
приходе које Организација плаћа својим бившим службеницима
и генералним директорима у вези са њиховим радом у
Организацији;
ц) за себе и чланове породице који чине део њиховог домаћинства,
исто ослобађање од имиграционих рестрикција и формалности
око регистрације страних држављана које се обично одобрава
службеницима међународних организација;
д) неповредивост свих службених докумената у било којем облику;
е) за себе и чланове породице који чине део њиховог домаћинства,
исте могућности за повратак у земљу у време међународне кризе
као да су у питању чланови дипломатских мисија;
ф) у вези са преносом средстава и девизним курсевима и царинским
олакшицама, привилегије које се обично дају службеницима
међународних организација.
3. Ниједна држава потписница овог Протокола није дужна да призна
привилегије и имунитете наведене у ст. 2 a), ц), e) и ф) овог члана, својим
држављанима или лицима која, у тренутку преузимања дужности, имају стално
пребивалиште у тој држави потписници.
Члан 11.
Социјална заштита
Организација и службеници који су запослени у Организацији изузимају
се од обавезе плаћања свих обавезних доприноса за национално социјално
осигурање, с обзиром да се подразумева да та лица имају еквивалентну
социјалну заштиту коју им обезбеђује Организација.
Члан 12.
Привилегије и имунитети генералног директора
1. Поред привилегија и имунитета предвиђених чл. 10. и 11. овог
Протокола, генерални директор ће за време трајања своје функције уживати
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привилегије и имунитете који се дипломатским представницима истог ранга дају
Бечком конвенцијом о дипломатским односима од 18. априла 1961. године.
2. Ниједна држава потписница овог Протокола није дужна да призна
привилегије и имунитете наведене у овом члану својим држављанима или
лицима која, у тренутку преузимања дужности, имају стално пребивалиште у тој
држави потписници.
Члан 13.
Предмет и границе имунитета
1. Привилегије и имунитети који се предвиђају у чл. 9, 10. и 12. овог
Протокола дају се искључиво у циљу неометаног функционисања Организације
и потпуне самосталности лица коме се исти одобравају. Не дају се ради личне
користи појединаца о којима је реч.
2. Ове имунитете могу укинути:
a) Савет Организације, када се ради о генералном директору;
б) генерални директор или лице које га мења према члану VI, став 1
b) Конвенције, када је реч о службеницима;
ц) Држава потписница о којој се ради, када је реч о државним
представницима;
а дужност да се имунитет укине постоји у посебним случајевима када би
исти ометао извршење правде и када се може укинути без утицаја на циљ због
кога је дат.
Члан 14.
Сарадња са државама потписницама овог Протокола
Организација ће сарађивати са надлежним органима држава потписница
овог Протокола у циљу омогућавања задовољења правде, поштовања закона и
прописа о полицији, јавном здрављу, здрављу и безбедности на раду и
животној средини, и ради спречавања злоупотребе датих привилегија,
имунитета и олакшица предвиђених овим Протоколом.
Члан 15.
Безбедност и јавни ред
1. Ни једна од одредаба овог Протокола не угрожава право државе
потписнице овог Протокола да предузима мере предострожности ради заштите
своје безбедности.
2. У случају да држава потписница овог Протокола сматра да је
неопходно да предузме мере за заштиту своје безбедности или одржавање
јавног реда, обратиће се Организацији, осим када то није практично изводљиво,
у што краћем року који дозвољавају околности, да би се заједничким договором
утврдиле мере неопходне за заштиту интереса Организације.
3. Организација ће сарађивати са Владом такве државе потписнице
овог Протокола да би се избегло свако угрожавање безбедности или јавног
реда те државе потписнице овог Протокола због њених активности.
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Члан 16.
Спорови приватне природе
1. Организација ће предвидети одговарајуће начине решавања:
a) спорова који проистичу из споразума у којима је Организација
једна од страна;
Организација ће у све писане уговоре које закључи, осим у оне о којима
је реч у ставу 1 д) овог члана, унети клаузулу о арбитражи према којој ће се
спорови који настану у тумачењу или спровођењу уговора, на захтев једне
стране, решавати арбитражом или на други одговарајући начин ако се стране
тако договоре;
б) спорова који настану у вези са штетом за коју је крива
Организација или у које је укључена нека одговорност
Организације која није садржана у уговору;
ц) спорова у које су укључени службеници Организације који уживају
имунитет од судских поступака, када тај имунитет није одузет у
складу са одредбама члана 5 овог Протокола;
д) спорова између Организације и њених службеника;
Организација ће за све спорове у вези са спровођењем и тумачењем
уговора закључених са службеницима Организације на основу Правила и
прописа о особљу које примењује Организација, прихватити надлежност
Административног суда Међународне организације рада (ILОАТ) или неког
другог одговарајућег међународног административног суда чијој надлежности
подлеже и Организација по одлуци Савета.
2. За спорове чији одређени начин решавања није утврђен у ставу 1.
овог члана, Организација може применити било који начин решавања по свом
нахођењу, а посебно арбитражу или неки национални суд.
3. Сваки начин решавања спорова према овом члану се заснива на
начелу прописаног законског поступка, са циљем да решење спора буде
благовремено, фер, непристрасно и обавезујуће.
Члан 17.
Спорови између држава потписница овог Протокола
1. У случају разлике у мишљењу која се односи на спровођење или
тумачење овог Протокола, а коју стране не реше споразумно, свака страна
може тражити решење на неком међународном арбитражном суду, у складу са
чланом 19. овог Протокола.
2. Ако држава потписница овог Протокола намерава да тражи решење
спора арбитражом, она ће о томе обавестити генералног директора, који ће
одмах обавестити сваку државу потписницу овог Протокола о таквом
обавештењу.
Члан 18.
Спорови између држава потписница овог Протокола и Организације
1. У случају разлике у мишљењу између једне или више држава
потписница овог Протокола и Организације, која се односи на спровођење или
тумачење овог Протокола, а коју стране не реше споразумно (једна или више
држава потписница овог Протокола чине једну страну у спору и Организација
чини другу страну), свака страна може тражити решење на неком
међународном арбитражном суду, у складу са чланом 19. овог Протокола.
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2. Генерални директор ће одмах обавестити остале државе потписнице
овог Протокола о обавештењу које је дала страна која се пријављује за
арбитражу.
Члан 19.
Међународни арбитражни суд
1. Међународни арбитражни суд на који се позива у чл. 17. и 18. овог
Протокола („Суд”) се уређује одредбама овог члана.
2. Свака страна у спору одређује једног члана Суда. Тако именовани
чланови Заједнички бирају трећег члана, који ће бити председавајући Суда. У
случају неслагања чланова Суда у избору председавајућег члана, истог ће
одредити председник Међународног суда правде на захтев чланова Суда.
3. Ако једна страна у спору не одреди члана Суда и не предузме кораке
да то учини у року Од два месеца од захтева друге стране, друга страна има
право да затражи од председника Међународног суда правде да он одреди тог
члана.
4. Суд сам утврђује процедуру свог рада.
5. Против пресуде Суда се не може уложити жалба, и иста је коначна и
обавезујућа за стране. У случају спора који се односи на значење и подручје
примене пресуде, Суд ће бити дужан да изда тумачење на захтев било које
стране.
Члан 20.
Спровођење Протокола
Организација може, ако Савет Организације тако одлучи, да закључи
додатне споразуме с једном или више држава потписница овог Протокола како
би се спровеле одредбе овог Протокола.
Члан 21.
Поступак измена и допуна
1. Свака држава потписница Конвенције може предложити измене и
допуне овог Протокола, а генерални директор Организације обавештава остале
државе потписнице овог Протокола о томе.
2. Генерални директор сазива састанак држава потписница овог
Протокола. Ако се на Састанку усвоји, двотрећинском већином држава
потписница које су присутне и гласају, предложени текст амандмана, генерални
директор га прослеђује државама потписницама овог Протокола ради
прихватања, у складу са њиховим уставним захтевима.
3. Свака таква измена и допуна ступа на снагу тридесетог дана након
што су све државе Потписнице овог Протокола обавестиле генералног
директора о својој ратификацији, прихватању или одобрењу истих.
Члан 22.
Посебни споразуми
1. Одредбе овог Протокола не могу да ограничавају или доводе у
питање одредбе других међународних споразума закључених између
Организације и државе потписнице овог Протокола због локације на територији
државе потписнице овог Протокола на коме се налазе њене просторије,
регионалне канцеларије, лабораторије или други објекти. У случају да су
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одредбе овог Протокола у супротности са одредбама неког међународног
споразума, важе одлуке тог међународног споразума.
2. Ни један елеменат овог Протокола не може да спречи државе
потписнице овог Протокола да закључују друге међународне споразуме са
Организацијом који потврђују, допуњују, проширују или оснажују одредбе овог
Протокола.
Члан 23.
Потписивање, ратификација и приступање
1. Овај Протокол ће, од 19. децембра 2003. године до 19. децембра
2004. године, бити отворен за потписивање држава чланица Конвенције и
држава које су са Организацијом закључиле Споразум о сарадњи или
придруживању.
2. Овај Протокол подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу
држава потписница. Инструменти ратификације, прихватања или одобравања
се депонују код генералног директора Организације Уједињених нација за
образовање, науку и културу (УНЕСКО).
3. Овај Протокол остаје отворен за приступање држава чланица
Конвенције и држава које су са Организацијом закључиле Споразум о сарадњи
или придруживању. Инструменти приступања се депонују код генералног
директора Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу
(УНЕСКО).
Члан 24.
Ступање на снагу
1. Овај Протокол ступа на снагу тридесет дана након датума
депоновања дванаестог инструмента ратификације, прихватања, одобравања
или приступања државе чланице Конвенције.
2. За сваку државу која ратификује, прихвати, одобри овај Протокол или
му приступи након његовог ступања на снагу, овај Протокол ступа на снагу
тридесетог дана након депоновања код генералног директора Организације
Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) њеног
инструмента ратификације, прихватања, одобравања или приступања.
Члан 25.
Обавештења
Генерални директор Организације Уједињених нација за образовање,
науку и културу (УНЕСКО) обавештава све државе потписнице и државе које
приступају овом Протоколу, као и генералног директора Организације, о
депоновању сваког инструмента ратификације, прихватања или приступања, о
ступању на снагу овог Протокола, као и о сваком обавештењу о његовом отказу.
Члан 26.
Регистрација
Генерални директор Организације Уједињених нација за образовање,
науку и културу (УНЕСКО), након ступања на снагу овог Протокола, региструје
Протокол код Генералног секретара Уједињених нација, у складу са чланом 102
Повеље Уједињених нација.
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Члан 27.
Отказ
Свака држава потписница овог Протокола може, у било које време,
писменим обавештењем упућеним генералном директору Организације
Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО), отказати овај
Протокол. Отказ ступа на снагу на дан након годину дана од дана пријема
таквог обавештења, осим ако у обавештењу није наведен каснији датум.
У ЗНАК САГЛАСНОСТИ СА НАВЕДЕНИМ, доле потписани
представници, који су за то прописно овлашћени од стране својих Влада,
потписали су овај Протокол.
Сачињено у Женеви, 18. марта 2004. године, на енглеском и француском
језику, при чему су оба текста једнако веродостојна и депонована у архиви
Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО),
чији ће генерални директор доставити оверену копију свим државама
потписницама и државама које приступају.
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. став 1.
тачка 4. Устава, према коме Народна скупштина потврђује међународне
уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања.
II.

РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА

Стицањем својства пуноправног члана Европске организације за нуклеарна
истраживања - ЦЕРН, Република Србија у пуном капацитету стиче права и
обавезе предузимања тзв. званичних активности те међународне владине
организације, како су наведене у Конвенцији о оснивању Европске организације
за нуклеарна истраживања и Финансијском протоколу приложеном уз њу, а
посебно члану II те Конвенције, укључујући активности административне
природе. Имајући у виду међународни правни субјективитет и правну и
пословну способност на територијама држава чланица, ЦЕРН нарочито има
способност да склапа уговоре, стиче и располаже покретном и непокретном
имовином и да учествује у судским поступцима, те капацитет да уговара
привилегије и имунитете у складу са међународним правом. Приступањем
Републике Србије у чланство ЦЕРН-а, та организације се шири и на територију
наше државе у пуном капацитету, што доводи до значајног повећања
мобилности лица и роба који су додељени тој организацији и које она користи
за своје истраживачке програме. Да би се осигурало ефикасно обављање
функција ЦЕРН-а које су јој додељене Конвенцијом, а посебно чланом II којим
се дефинише сврха те међународне организације и дају гаранције за једнак
третман на територијама свих држава чланица, ЦЕРН-у су, у складу са чланом
IX Конвенције, Протоколом о привилегијама и имунитетима Европске
организације за нуклеарна истраживања, закљученим у Женеви, 18. марта
2004. године, додељене привилегије и имунитете који су неопходни за
обављање њених званичних активности.
Давање привилегија и имунитета ЦЕРН-у је за време статуса Републике Србије
као придруженог члана те међународне организације било уређено споразумом
ратификованим Законом o потврђивању Споразума између Републике Србије и
Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) у вези са давањем
статуса придруженог чланства као етапе која претходи чланству у ЦЕРН-у („
Службени гласник РС- Међународни уговори”, број 1/12-148). У одредби члана
III.2 Давање привилегија и имунитета, тај споразум, у циљу обезбеђивања
неометаног функционисања ЦЕРН, утврђује једнак третман од стране и између
држава које су укључене у њене активности, као и независност запослених.
Република Србија је као придружени члан ЦЕРН-а дала привилегије и
имунитете које су наведене у анексу тог споразума и прихватила с њима
повезане обавезе, а у интересу и за корист те организације. С друге стране, та
одредба прописује да се у случају приступања Србије у пуноправно чланство
ЦЕРН-а, подразумева истовремено стицање својства „Стране” Протокола о
привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна
истраживања, којим даном се одредбе билатералног споразума које се односе
на привилегије и имунитете између ЦЕРН-а и Републике Србије поништавају и
замењују одредбама Протокола о привилегијама и имунитетима Европске
организације за нуклеарна истраживања, којим се у односу на привилегије и
имунитете, преузимају права и обавезе Републике Србије као пуноправне
чланице.
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Одредбама чл. 23. и 24. Протокола о привилегијама и имунитетима Европске
организације за нуклеарна истраживања је прописано да је отворен за
приступање држава чланица Конвенције ЦЕРН, да подлеже ратификацији, да
се инструменти ратификације и приступања депонују код генералног директора
Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО), а
да ступа на снагу тридесетог дана након тог депоновања.
III.

ДА ЛИ СЕ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ СТВАРАЈУ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ У ЊЕГОВОМ ИЗВРШАВАЊУ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА ЊЕГОВО ИЗВРШАВАЊЕ

Извршавањем Протокола не стварају се финансијске обавезе за Републику
Србију и за његово извршавање није потребно обезбеђивати додатна средства
у буџету Републике Србије.
IV.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167.
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 –
пречишћен текст), из разлога што је у питању потврђивање међународних
обавеза које произилазе билатералног споразума ратификованог Законом o
потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске организације за
нуклеарна истраживања (ЦЕРН) у вези са давањем статуса придруженог
чланства као етапе која претходи чланству у ЦЕРН-у („Службени гласник РС –
Међународни уговори”, број 1/12), који у одредби члана III.2 Давање
привилегија и имунитета, прописује да се у случају приступања Србије у
пуноправно чланство ЦЕРН-а, подразумева истовремено стицање својства
Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна
истраживања, којим даном се одредбе билатералног споразума које се односе
на привилегије и имунитете између ЦЕРН-а и Републике Србије поништавају и
замењују одредбама Протокола о привилегијама и имунитетима Европске
организације за нуклеарна истраживања, којим се у односу на привилегије и
имунитете, преузимају права и обавезе Републике Србије као пуноправне
чланице.

