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З А К О Н  

О ПОТВРЂИВАЊУ ДОДАТНОГ ПРОТОКОЛА 6 О 
ТРГОВИНИ УСЛУГАМА СПОРАЗУМА О ИЗМЕНИ И 

ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМУ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У 
ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ 

Члан 1. 

Потврђује се Додатни протокол 6 о трговини услугама Споразума о измени и 
приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи, сачињен у Тирани, 18. 
децембра 2019. године, у оригиналу на енглеском језику. 

Члан 2.  

Текст Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и 
приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи, у оригиналу на 
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи: 
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ADDITIONAL PROTOCOL 6 ON TRADE IN SERVICES 

TO THE AGREEMENT ON AMENDMENT OF AND ACCESSION TO  
THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT 

Preamble 

The Parties to the Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free 
Trade Agreement" (hereinafter called "the Parties") 

Bearing in mind the Preamble, the objectives, as set out in Article 1, and Chapter VI (Articles 
26 to 29) of the Central European Free Trade Agreement 2006 (CEFTA 2006) relating to trade 
in services, including electronic commerce, the Parties will gradually achieve a progressive 
liberalization of their services markets in accordance with Article V of the General Agreement 
on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization (WTO);  

Recognising that the liberalization of both goods and services in the framework of CEFTA 
2006 shall act as avenue for achieving the objectives of economic development and growth in 
the region by expanding intra-regional investment and production opportunities; 

Desiring to create favourable conditions for the development and diversification of trade 
between the Parties and for the promotion of commercial and economic co-operation in 
services; 

Considering that the services sector plays an increasing role in the economies and trade of the 
Parties, with great potential to enhance intra-regional trade in services in a mutually beneficial 
manner; 

No provision of this Protocol may be interpreted as exempting the Parties from their respective 
rights and obligations under their international agreements, including their existing regional 
and bilateral trade agreements and the WTO Agreement; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Definitions 

1. For the purposes of this Protocol: 

(a) "measure" means any measure by a Party, whether in the form of a law, 
regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form; 

(b) "supply of a service" includes the production, distribution, marketing, sale and 
delivery of a service;  

(c) "measures by Parties affecting trade in services" includes measures in respect 
of: 

(i) the purchase, payment or use of a service; 

(ii) the access to and use of, in connection with the supply of a service, 
services which are required by those Parties to be offered to the public 
generally; 

(iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Party for 
the supply of a service in the territory of another Party; 
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(d) "commercial presence" means any type of business or professional 
establishment, including through: 

(i) the constitution, acquisition1 or maintenance of a juridical person, or 

(ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office,  

within the territory of a Party for the purpose of supplying a service; 

(e) "sector" of a service means: 

(i) with reference to a specific commitment, one or more, or all, subsectors 
of that service, as specified in a Party's Schedule,  

(ii) otherwise, the whole of that service sector, including all of its 
subsectors; 

(f) "service of another Party" means a service which is supplied: 

(i) from or in the territory of that other Party, or in the case of maritime 
transport, by a vessel registered under the laws of that other Party, or by 
a person of that other Party which supplies the service through the 
operation of a vessel and/or its use in whole or in part; or 

(ii) in the case of the supply of a service through commercial presence or 
through the presence of natural persons, by a service supplier of that 
other Party; 

(g) "service supplier" means any natural or juridical person that supplies a service;2 

(h) "monopoly supplier of a service" means any person, public or private, which in 
the relevant market of the territory of a Party is authorized or established formally 
or in effect by that Party as the sole supplier of that service; 

(i) "service consumer" means any person that receives or uses a service; 

(j) "person" means either a natural person or a juridical person; 

(k) "natural person” means a national of a Party according to its domestic legislation; 

(l) "natural person of another Party" means a natural person who resides in the 
territory of that other Party or any other Party, and who under the law of that other 
Party: (i) is a national of that other Party; or (ii) has the right of permanent 
residence in that other Party. 

(m) "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organized 
under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-
owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, 
joint venture, sole proprietorship or association;  

(n) "juridical person of a Party" means:  

                                                
1
 The term "acquisition" shall be understood as including capital participation in a juridical person with a 

view to establishing or maintaining lasting economic links. 
2
 Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial 

presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, 
nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided for service suppliers under this 
Protocol. Such treatment shall be extended to the presence through which the service is supplied and 
need not be extended to any other parts of the supplier located outside the territory where the service is 
supplied. 
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a juridical person set up in accordance with the laws of a Party, and having its 
registered office, central administration, or principal place of business in the 
territory of that Party. Should the juridical person have only its registered office or 
central administration in the territory of a Party it shall not be considered as a 
juridical person of that Party, unless it engages in substantive business 
operations in that Party;  

a juridical person is: 

(i) "owned" by persons of a Party if more than 50 per cent of the equity 
interest in it is beneficially owned by persons of that Party; 

(ii) "controlled" by persons of a Party if such persons have the power to 
name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions; 

(iii) "affiliated" with another person when it controls, or is controlled by, that 
other person; or when it and the other person are both controlled by the 
same person; 

(o) “subsidiary” of a juridical person of a Party means a juridical person which is 
effectively controlled by another juridical person of that Party;  

(p) "branch" of a juridical person of a Party means a place of business not having 
legal personality which has the appearance of permanency, such as the 
extension of a parent body, has a management and is materially equipped to 
negotiate business with third parties so that the latter, although knowing that 
there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of 
which is abroad, does not have to deal directly with such parent body but may 
transact business at the place of business constituting the extension; 

(q) "direct taxes" comprises all taxes on total income, on total capital or on elements 
of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of property, 
taxes on estates, inheritances and gifts, and taxes on the total amounts of wages 
or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation; 

(r) “Schedule” means the Schedule referred to in Article 6 and contained in Annex 
III; 

(s) “specific commitment” means a specific commitment set out in the Schedule 
referred to in Article 6; 

(t) "aircraft repair and maintenance services" means such activities when 
undertaken on an aircraft or a part thereof while it is withdrawn from service and 
do not include so-called line maintenance; 

(u) "selling and marketing of air transport services" means opportunities for the air 
carrier concerned to sell and market freely its air transport services including all 
aspects of marketing such as market research, advertising and distribution; these 
activities do not include the pricing of air transport services nor the applicable 
conditions; 

(v) "computer reservation system (CRS) services" means services provided by 
computerised systems that contain information about air carriers' schedules, 
availability, fares and fare rules, through which reservations can be made or 
tickets may be issued; 

(w) "air traffic rights" means the right for scheduled and non-scheduled air transport 
services to operate and/or to carry passengers, cargo and mail for remuneration 
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or hire from, to, within, or over the territory of a Party, including points to be 
served, routes to be operated, types of traffic to be carried, capacity to be 
provided, tariffs to be charged and their conditions, and criteria for designation of 
airlines, including such criteria as number, ownership, and control. 

Article 2 

Scope and Coverage 

1. This Protocol applies to measures adopted or maintained by the Parties affecting trade 
in services. It applies to all services sectors, except as indicated in paragraph 4. 

2. For the purposes of this Protocol, trade in services is defined as the supply of a service: 

(a) from the territory of one Party into the territory of any other Party; 

(b) in the territory of one Party to the service consumer of any other Party; 

(c) by a service supplier of one Party, through commercial presence in the territory 
of any other Party; 

(d) by a service supplier of one Party, through presence of natural persons of a Party 
in the territory of any other Party. 

3. For the purposes of this Protocol: 

(a) "measures by Parties" means measures taken by: 

(i) central, regional or local governments and authorities; and  

(ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by 
central, regional or local governments or authorities; 

In fulfilling its obligations and commitments under the Protocol, each Party shall take such 
reasonable measures as may be available to it to ensure their observance by regional and local 
governments and authorities and non-governmental bodies within its territory; 

(b) "services" includes any service in any sector except services supplied in the 
exercise of governmental authority; 

(c) "a service supplied in the exercise of governmental authority" means any service 
which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or 
more service suppliers. 

4. In respect of air transport services, this Protocol shall not apply to measures affecting air 
traffic rights or measures affecting services directly related to the exercise of air traffic rights. 
This Protocol applies to aircraft repair and maintenance services, selling and marketing of air 
transport services and computer reservation system (CRS) services.  

5. This Protocol shall not apply to laws, regulations or requirements governing the 
procurement by governmental agencies of services purchased for governmental purposes and 
not with a view to commercial resale or with a view to use in the supply of services for 
commercial sale. 

6. This Protocol shall not apply to any subsidies or grants provided by a Party, including 
government-supported loans, guarantees and insurance. 
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Article 3 

Most-Favoured-Nation Treatment 

1. Each Party shall accord immediately and unconditionally to services and service 
suppliers of any other Party treatment no less favourable than the treatment it accords to like 
services and service suppliers of any non-Party. 

2. If a Party accords treatment to services and service suppliers under an existing or future 
international agreement with a non-Party, the Party concerned shall, upon request by another 
Party, enter into negotiations so as to incorporate into this Protocol treatment no less favourable 
than that accorded to services and service suppliers under the international agreement 
concerned.  

3. Treatment accorded to services and service suppliers from the EU under a Stabilisation 
and Association Agreement with the EU, or under the Association Agreement between the 
Republic of Moldova and the EU, shall be exempted from the obligations provided for in 
paragraphs 1 and 2. Treatment accorded to services and service suppliers from the EU under 
the domestic legislation that a Party enacted for purposes of its accession to the EU shall be 
exempted from the obligations provided for in paragraphs 1 and 2. 

4. This Article shall not be construed to prevent any Party from conferring or according 
advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier 
zones of services that are both locally produced and consumed. 

Article 4 

Market Access 

1. With respect to market access through the modes of supply identified in Article 2 
paragraph 2, each Party shall accord services and service suppliers of any other Party 
treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions 
agreed and specified in its part of the Schedule. 

2. In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a 
Party shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of 
its entire territory, unless otherwise specified in its part of the Schedule, are defined as: 

(a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical 
quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirement of an 
economic needs test; 

(b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of 
numerical quotas or the requirement of an economic needs test; 

(c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of 
service output expressed in terms of designated numerical units in the form of 
quotas or the requirement of an economic needs test;3 

(d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a 
particular service sector or that a service supplier may employ and who are 
necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form 
of numerical quotas or the requirement of an economic needs test; 

(e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture 
through which a service supplier may supply a service; and 

                                                
3
 Subparagraph 2(c) does not cover measures of a Party which limit inputs for the supply of services. 
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(f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage 
limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign 
investment. 

3. No Party shall introduce in its territory any new restrictions on the supply of services, as 
defined by Article 2 paragraph 2, except as otherwise provided for in this Protocol.  

Article 5 

National Treatment 

1. In the sectors inscribed in its part of the Schedule, and subject to any conditions and 
qualifications set out therein, each Party shall accord to services and service suppliers of any 
other Party, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less 
favourable than that it accords to its domestic like services and service suppliers.4 

2. A Party may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service 
suppliers of any other Party, either formally identical treatment or formally different treatment to 
that it accords to its domestic like services and service suppliers. 

3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less 
favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of 
the Party compared to like services or service suppliers of any other Party. 

Article 6 

Schedule of Specific Commitments 

1. Each Party shall set out in a consolidated Schedule the specific commitments it 
undertakes under this Protocol. With respect to sectors where such commitments are 
undertaken, the Schedule shall specify: 

(a) terms, limitations and conditions on market access; 

(b) conditions and qualifications on national treatment; 

(c) where appropriate, the time-frame for the implementation of such commitments; 
and 

(d) where appropriate, the date of entry into force of such commitments. 

2. The Parties’ Schedule of specific commitments is set out in Annex III and shall form an 
integral part of this Protocol. 

Article 7 

Modification of Schedules 

The Parties shall, upon written request by a Party notified to the Subcommittee on Trade 
in Services, hold consultations to consider any request to modify a specific commitment of the 
requesting Party. The consultations shall be held within three months after the requesting Party 
notified its request to the Subcommittee on Trade in Services. In the consultations, the Parties 
shall aim to maintain a general level of mutually advantageous commitments no less favourable 
to trade than that provided for in the Schedule of specific commitments prior to such 
consultations. Any modification of specific commitments is subject to the procedures set out in 
Article 47 of the CEFTA 2006. 

                                                
4
 Specific commitments assumed under this Article shall not be construed to require any Party to 

compensate for any inherent competitive disadvantages which result from the foreign character of the 
relevant services or service suppliers. 



8 
 

Article 8 

Movement of Natural Persons 

1. The rights and obligations of the Parties in respect of the movement of natural persons 
supplying services in a Party shall be governed by Annex I to this Protocol. Natural persons 
covered by a specific commitment of a Party shall be allowed to supply the service in that Party 
in accordance with the terms of that commitment. 

2. This Protocol shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to 
the employment market of a Party, nor shall it apply to measures regarding citizenship, 
residence or employment on a permanent basis. 

3. Nothing in this Protocol shall prevent the Parties from applying measures to regulate the 
entry of natural persons into, or their temporary stay in, their territory, including those measures 
necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons 
across their borders, provided that such measures are not applied in such a manner as to nullify 
or impair the benefits accruing to any Party under the terms of a specific commitment. 

Article 9 

Transparency 

1. Each Party shall publish promptly and, except in emergency situations, at the latest by 
the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or 
affect the operation of this Protocol. International agreements pertaining to or affecting trade in 
services to which a Party is a signatory shall also be published. 

2. Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such information shall 
be made otherwise publicly available. 

3. Each Party shall establish a Contact Point for Services as provided for in Article 44 of 
CEFTA 2006.  

4. Each Party shall promptly and at least annually inform the Subcommittee on Trade in 
Services of the introduction of any new, or any changes to existing, laws, regulations or 
administrative guidelines which significantly affect trade in services covered by its specific 
commitments under this Protocol. 

5. Each Party shall, to the extent practicable, provide in advance information on any 
relevant measure of general application that the Party proposes to adopt in order to allow an 
opportunity for other Parties to comment on the measure. The information shall be provided to 
the other Parties through the Subcommittee on Trade in Services and the Contact Points for 
Services shall be the means for such communications.  

6. Any Party may notify to the Subcommittee on Trade in Services any measure by any 
other Party, which it considers to affect the operation of this Protocol. 

Article 10 

Domestic Regulation 

1. Consistent with the provisions of this Protocol, the Parties retain the right to regulate, 
and to adopt new regulations, to meet legitimate policy objectives. 

2. In sectors where specific commitments are undertaken, each Party shall ensure that all 
measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, 
objective and impartial manner. 
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3. (a) each Party shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or 
administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected 
service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for, 
administrative decisions affecting trade in services. Where such procedures are not 
independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the 
Party shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial 
review. 

(b) the provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a Party to 
institute such tribunals or procedures where this would be inconsistent with its 
constitutional structure or the nature of its legal system.  

4. Where authorization is required for the supply of a service on which a specific 
commitment has been made, the competent authorities of a Party shall, within a reasonable 
period of time after the submission of an application considered complete under domestic laws 
and regulations, inform the applicant of the decision concerning the application. At the request 
of the applicant, the competent authorities of the Party shall provide, without undue delay, 
information concerning the status of the application. 

5. With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements and 
procedures, technical standards and licensing requirements and procedures do not constitute 
unnecessary barriers to trade in services, the Subcommittee on Trade in Services shall, through 
appropriate bodies it may establish, develop any necessary disciplines. Such disciplines shall 
aim to ensure that such requirements are, inter alia: 

(a) based on objective and transparent criteria, such as competence and the ability 
to supply the service; 

(b) not more burdensome than necessary to ensure the quality of the service; 

(c) in the case of licensing procedures, not in themselves a restriction on the supply 
of the service. 

6. (a) in sectors in which a Party has undertaken specific commitments, pending the 
entry into force of disciplines developed in these sectors pursuant to paragraph 5, the 
Party shall not apply licensing and qualification requirements and technical standards 
that nullify or impair its specific commitments in a manner which: 

(i) does not comply with the criteria outlined in subparagraphs 5(a), (b) or 
(c); and 

(ii) could not reasonably have been expected of that Party at the time it 
made the specific commitments in those sectors. 

(b) in determining whether a Party is in conformity with the obligation under 
paragraph (a), account shall be taken of international standards of relevant international 
organizations5 applied by that Party. 

7. In sectors where specific commitments regarding professional services are undertaken, 
each Party shall provide for adequate procedures to verify the competence of professionals of 
any other Party. 

8. The Parties will review issues of domestic regulation within two years of the entry into 
force of this Protocol. Upon the request of one or more Parties, the Parties will enter into 

                                                
5
 The term "relevant international organizations" refers to international bodies whose membership is open 

to the relevant bodies of at least all Members of the World Trade Organization (WTO). 
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negotiations on domestic regulation disciplines to be incorporated into this Protocol, as an 
Annex or otherwise.  

Article 11 

Recognition 

1. For the purpose of the fulfilment of its relevant standards or criteria for the authorisation, 
licensing or certification of service suppliers, each Party shall give due consideration to any 
requests by another Party to recognise the education or experience obtained, requirements met, 
or licences or certifications granted in that other Party. Such recognition may be based upon an 
agreement or arrangement with that other Party, or be accorded autonomously.  

2. Where a Party recognises, by agreement or arrangement, the education or experience 
obtained, requirements met, or licences or certifications granted, in the territory of a non-party, 
that Party shall afford adequate opportunity for the other Parties to negotiate their accession to 
such an agreement or arrangement, whether existing or future, or to negotiate a comparable 
agreement or arrangement with it. Where a Party accords recognition autonomously, it shall 
afford adequate opportunity for any other Party to demonstrate that the education or experience 
obtained, requirements met, or licences or certifications granted in the territory of that other 
Party should also be recognised.  

3. A Party shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of 
discrimination between the Parties in the application of its standards or criteria for the 
authorization, licensing or certification of services suppliers, or a disguised restriction on trade in 
services. 

4.  The Parties shall conclude the necessary processes to develop mutual recognition 
agreements or arrangements for the regulated professions after the entry into force of this 
Protocol. 

Article 12 

Monopolies and Exclusive Service Suppliers 

1. Each Party shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory does not, 
in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with 
that Party's obligations under Article 3 and its specific commitments. 

2. Where a Party's monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated 
company, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is 
subject to that Party's specific commitments, the Party shall ensure that such a supplier does 
not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner inconsistent with such 
commitments. 

3. The Subcommittee on Trade in Services may, at the request of a Party which has a 
reason to believe that a monopoly supplier of a service of any other Party is acting in a manner 
inconsistent with paragraph 1 or 2, request the Party establishing, maintaining or authorizing 
such supplier to provide specific information concerning the relevant operations. 

4.  The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, 
where a Party, formally or in effect, (a) authorizes or establishes a small number of service 
suppliers and (b) substantially prevents competition among those suppliers in its territory. 
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Article 13 

Business Practices 

1. The Parties recognize that certain business practices of service suppliers, other than 
those falling under Article 12, may restrain competition and thereby restrict trade in services. 

2.  Each Party shall, at the request of any other Party, enter into consultations with a view to 
eliminating practices referred to in paragraph 1. The Party addressed shall accord full and 
sympathetic consideration to such a request and shall cooperate through the supply of publicly 
available non-confidential information of relevance to the matter in question. The Party addressed 
shall also provide other information to the requesting Party, subject to its domestic law and to the 
conclusion of satisfactory agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the 
requesting Party. 

Article 14 

Payments and Transfers 

1. Except under the circumstances envisaged in Article 15, a Party shall not apply 
restrictions on international transfers and payments for current transactions with another Party 
relating to its specific commitments. 

2. If a Party undertakes a market access commitment in relation to the supply of a service 
through a mode of supply referred to in Article 2 paragraph 2, and if the cross-border movement 
of capital is an essential part of the service itself, that Party is thereby committed to allow such 
movement of capital. If a Party undertakes a market access commitment in relation to the 
supply of a service through a mode of supply referred to in Article 2 paragraph 2, it is thereby 
committed to allow related transfers of capital into its territory. 

3. Nothing in this Protocol shall affect the rights and obligations of the Parties under the 
Articles of Agreement of the International Monetary Fund (hereinafter referred to as the “IMF”), 
including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of 
the IMF, provided that a Party shall not impose restrictions on capital transactions inconsistently 
with its specific commitments regarding such transactions, except under Article 15 or at the 
request of the IMF. 

Article 15 

Restrictions to Safeguard the Balance of Payments 

1. The Parties shall endeavour to avoid the imposition of restrictions on the supply of 
services to safeguard the balance of payments. 

2. Any restriction to safeguard the balance of payments adopted or maintained by a Party 
under and in conformity with Article XII of the GATS shall be deemed to be compatible with this 
Protocol.  

Article 16 

General Exceptions 

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would 
constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Parties where like 
conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Protocol shall be 
construed to prevent the adoption or enforcement by any Party of measures:  
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(a) necessary to protect public morals or to maintain public order;6 

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health; 

(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not 
inconsistent with the provisions of this Protocol including those relating to: 

(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the 
effects of a default on services contracts; 

(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing 
and dissemination of personal data and the protection of confidentiality 
of individual records and accounts; 

(iii) safety; 

(d) inconsistent with Article 5 provided that the difference in treatment is aimed at 
ensuring the equitable or effective7 imposition or collection of direct taxes in 
respect of services or service suppliers of other Parties; 

(e) inconsistent with Article 3, provided that the difference in treatment is the result of 
an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the 
avoidance of double taxation in any other international agreement or 
arrangement by which the Party is bound. 

Article 17  

Security Exceptions 

1. Nothing in this Protocol shall be construed: 

(a) to require any Party to furnish any information, the disclosure of which it 
considers contrary to its essential security interests; or 

                                                
6
 The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed 

to one of the fundamental interests of society. 
7
 Measures that are aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes 

include measures taken by a Party under its taxation system which: 
(i) apply to non-resident service suppliers in recognition of the fact that the tax obligation of non-
residents is determined with respect to taxable items sourced or located in the Party's territory; or 
(ii) apply to non-residents in order to ensure the imposition or collection of taxes in the Party's 
territory; or  
(iii) apply to non-residents or residents in order to prevent the avoidance or evasion of taxes, 
including compliance measures; or 
(iv) apply to consumers of services supplied in or from the territory of another Party in order to ensure 
the imposition or collection of taxes on such consumers derived from sources in the Party's territory; or 
(v) distinguish service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other service 
suppliers, in recognition of the difference in the nature of the tax base between them; or 
(vi) determine, allocate or apportion income, profit, gain, loss, deduction or credit of resident persons 
or branches, or between related persons or branches of the same person, in order to safeguard the 
Party's tax base. 
Tax terms or concepts within the meaning of paragraph (d) and this footnote are determined according to 
tax definitions and concepts, or equivalent or similar definitions and concepts, under the domestic law of 
the Party adopting the measure. 
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(b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the 
protection of its essential security interests: 

(i) relating to the supply of services as carried out directly or indirectly for 
the purpose of provisioning a military establishment; 

(ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from 
which they are derived; 

(iii) taken in time of war or other emergency in international relations;  

or 

(c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under 
the United Nations Charter for the maintenance of international peace and 
security. 

2. The Subcommittee on Trade in Services shall be informed to the fullest extent possible 
of measures taken under paragraphs 1(b) and (c) and of their termination. 

Article 18 

Cooperation on Electronic Commerce 

1. The Parties, recognising that electronic commerce increases trade opportunities in many 
sectors, agree to promote the development of electronic commerce between them, in particular 
by cooperating on the issues raised by electronic commerce under the provisions of this 
Protocol. 

2. The Parties agree that the development of electronic commerce must be fully compatible 
with the highest international standards of data protection, in order to ensure the confidence of 
users of electronic commerce. 

3. The Parties agree that deliveries by electronic means shall be considered as the supply 
of services, within the meaning of Article 2 paragraph 2(a), and shall not be subject to customs 
duties. 

4. The Parties shall maintain a dialogue on regulatory issues raised by electronic 
commerce, which will, inter alia, address the following issues: 

(a) the recognition of certificates of electronic signatures issued to the public and the 
facilitation of cross-border certification services; 

(b) the liability of intermediary service providers with respect to the transmission, or 
storage of information; 

(c) the treatment of unsolicited electronic commercial communications; 

(d) the protection of consumers in the ambit of electronic commerce; 

(e) any other issue relevant for the development of electronic commerce.  

5. Such cooperation can take the form of exchange of information on the respective 
domestic legislation of the Parties on these issues as well as on the implementation of such 
legislation. 

Article 19 

Denial of Benefits 

A Party may deny the benefits of this Protocol to a service supplier of another Party if it 
establishes that the service is being supplied in that Party by a juridical person which is owned 
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or controlled by persons of a non-Party who have no substantive business operations in the 
territory of any Party. 

Article 20 

Review 

1. With the objective of further liberalising trade in services between them, in particular 
eliminating substantially all discrimination between and among them within a period of five 
years, the Parties shall regularly review their Schedule of specific commitments, taking into 
account in particular any autonomous liberalisation and on-going work under the auspices of the 
WTO. The first such review shall take place no later than three years after the entry into force of 
this Protocol. 

2. The regular reviews of the level of liberalisation pursuant to paragraph 1 shall take into 
account the assessment of the degree of restrictiveness of measures affecting trade in services 
by using the methodologies established by the World Bank and the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD). 

Article 21 

Subcommittee on Trade in Service 

The Subcommittee on Trade in Services established pursuant to Article 41 paragraph 5 
of the CEFTA 2006 shall facilitate and supervise the implementation and application of this 
Protocol by the Parties.  

Article 22 

According to Article 47 paragraph 1 of CEFTA 2006, this Protocol is an integral part of 
CEFTA 2006. 

Article 23 

Annexes 

The following Annexes form an integral part of this Protocol: 

Annex I - Temporary Entry and Stay of Natural Persons for Business Purposes; 

Annex II - Regulatory Principles Regarding Telecommunications; 

Annex III - Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of 
CEFTA Parties. 

Article 24 

Entry into force 

1. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval in accordance with the 
requirements foreseen by the domestic legislation of the Parties. The instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.  

2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon depositing of the third 
instrument of ratification, acceptance or approval. 

3. For each Party depositing its instrument of ratification, acceptance or approval after 
the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval, this 
Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon that Party depositing its instrument of 
ratification, acceptance or approval. 
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4. If its domestic legal requirements allow, a Party may apply this Protocol provisionally 
until that Party has deposited its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance 
with paragraph 1. Any provisional application of this Protocol shall be notified to the Depositary. 

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries of all CEFTA Parties, being duly 
authorized thereto, have adopted this Protocol. 

Done in Tirana on 18 December 2019, in a single authentic copy in the English 
language, which shall be deposited with the Depositary of the CEFTA 2006, which shall transmit 
certified copies to all CEFTA Parties". 
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ANNEX I 

Temporary Entry and Stay of Natural Persons for Business Purposes  

This Annex applies to measures by the Parties concerning the temporary entry and stay in 
their territories of key personnel, trainees, business services sellers, contractual services 
suppliers, independent professionals and short term visitors for business purposes.  

Section I 

Key Personnel, Trainees, Business Service Sellers, Contractual Service Suppliers, and 
Independent Professionals 

1. In accordance with the objectives of this Protocol, the Parties undertake to allow the 
temporary entry and stay in their territories of the following categories of natural persons subject 
to the conditions listed below: (a) key personnel; (b) trainees; (c) business service sellers; (d) 
contractual service suppliers; and (e) independent professionals.  

2. For every sector liberalised in accordance with Article 4 of this Protocol and subject to 
any reservations listed in Annex III the Parties shall allow the temporary entry and stay of the 
following categories of natural persons. 

3. “Key personnel” means natural persons employed within a juridical person of a Party, 
other than a non-profit organisation, who are responsible for the setting up or the proper control, 
administration and operation of an establishment.  

 Key personnel comprises business visitors responsible for setting up an establishment 
and intra-corporate transferees. The temporary entry and stay of key personnel shall be allowed 
for a period of six months in any 12-month period for business visitors; and three years, in the 
first instance, for intra-corporate transferees. Temporary entry and stay for intra-corporate 
transferees shall be extended for up to two additional years for a total period not exceeding five 
years. 

(a) “Business visitors” (BV) means natural persons working in a senior position within a 
juridical person who are responsible for setting up an establishment. They do not engage 
in direct transactions with the general public and do not receive remuneration from a 
source located within the host Party; and 

(b) “Intra-corporate transferees” (ICT) means natural persons who have been employed 
by a juridical person of a Party or have been partners in it for at least one year and who 
are temporarily transferred to an establishment (including subsidiaries, affiliates or 
branches) in the territory of another Party. The natural persons concerned shall belong to 
one of the following categories: 

(i) Managers are natural persons working in a senior position within a juridical 
person, receiving general supervision or direction of the business, who primarily 
direct the management of the establishment, including: 

(a) directing the establishment, or a department or subdivision thereof; 

(b) supervising and controlling the work of other supervisory, professional or 
managerial employees; and 

(c) having the authority to personally recruit and dismiss or recommend 
recruiting, dismissing or other personnel actions. 

(ii) Specialists are natural persons working within a juridical person who possess 
specialized knowledge essential to the establishment’s production, research 
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equipment, techniques or management. In assessing such knowledge, account 
will be taken not only of knowledge specific to the establishment, but also of 
whether the person has a high level of qualification referring to a type of work or 
trade requiring specific technical knowledge, including membership of an 
accredited profession.  

4. “Trainees” means natural persons who have been employed by a juridical person of a 
Party for at least one year, who possess a university degree and who are temporarily 
transferred to an establishment in the territory of another Party, for career development 
purposes or to obtain training in business techniques or methods. The recipient establishment 
may be required to submit a training programme covering the duration of stay for prior approval, 
demonstrating that the purpose of the stay is for training corresponding to the level of a 
university degree.  

The temporary entry and stay for trainees shall be allowed for up to one year. 

5. “Business service sellers” (BSS) means natural persons who are representatives of a 
service supplier of a Party seeking temporary entry into the territory of another Party for the 
purpose of negotiating the sale of services or goods or entering into agreements to sell services 
for that service supplier. They do not engage in making direct sales to the general public and do 
not receive remuneration from a source located within the host Party.  

The temporary entry and stay of business service sellers shall be allowed for up to six 
months in any 12-month period. 

6. “Contractual service suppliers” (CSS) means natural persons employed by a juridical 
person of a Party which has no establishment in the territory of another Party and which has 
concluded a bona fide contract to supply services with a consumer in that other Party requiring 
the presence on a temporary basis of its employees in that Party in order to fulfil the contract to 
provide services. The service contract hereby referred to shall comply with the laws, regulations 
and requirements of the Party where the contract is executed.  

Contractual services suppliers that are allowed temporary entry and stay in a Party to 
supply services in that Party shall be subject to the conditions specified below: 

(a) The natural persons must be engaged in the supply of a service on a temporary 
basis as employees of a juridical person, which has obtained a service contract 
in another Party. 

(b) The natural persons should have at least two years experience in the particular 
sector of activity that is the subject of the service contract.  

(c) The natural persons must possess professional qualifications if this is required to 
exercise an activity pursuant to the laws, regulations or requirements of the Party 
where the service is supplied.  

(d) The natural persons shall not receive remuneration for the supply of services 
other than the remuneration paid by their employers during their stay in another 
Party. 

(e) The temporary entry and stay of natural persons within another Party shall be for 
a period of not more than six months in any twelve-month period or for the 
duration of the service contract, whichever is less. 

(f) The number of persons covered by the service contract shall not be greater than 
necessary to fulfil the contract, in accordance with the laws, regulations and 
requirements of the Party where the service is supplied.  
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7. “Independent professionals” (IP) means natural persons engaged in the supply of a 
service and registered as self-employed in the territory of a Party, who have concluded a bona 
fide contract to supply services with a consumer in another Party, requiring their presence on a 
temporary basis in that other Party in order to fulfil the contract to provide services.  

Independent professionals that are allowed temporary entry and stay in a Party to supply 
services in that Party shall be subject to the conditions specified below: 

(a) The natural persons must be engaged in the supply of a service on a temporary 
basis as self-employed persons registered in another Party and must have 
obtained a service contract for a period not exceeding twelve months. 

(b) The natural persons must possess, at the date of submission of an application for 
entry into a Party, at least three years professional experience in the sector of 
activity which is the subject of the service contract. 

(c) The natural persons must possess professional qualifications if this is required to 
exercise an activity pursuant to the laws, regulations or requirements of the Party 
where the service is supplied. 

(d) The temporary entry and stay of natural persons in a Party shall be for a period 
of not more than six months in any twelve-month period or for the duration of the 
service contract, whichever is less.  

8. A Party shall not maintain or adopt any limitations on the total number of natural persons 
that a juridical person of another Party may transfer as key personnel or trainees in a specific 
sector in the form of numerical quotas, or a requirement of an economic needs test or labour 
market test or any discriminatory limitations. A Party shall not require that an establishment 
appoint to senior management positions natural persons of any particular nationality. 

Section II 

Short term visitors for business purposes 

1. The Parties shall facilitate, in conformity with their respective legislation, the temporary 
entry and stay in their territories of short-term visitors for business purposes from any other 
Party with a view to carrying out the following activities: 

(a) Research and Design: Technical, scientific and statistical researchers on behalf 
of a juridical person established in the territory of another Party; 

(b) Marketing research: Personnel conducting research or analysis, including market 
research, on behalf of a juridical person established in the territory of another 
Party; 

(c) Training seminars: Personnel of a juridical person in a Party who enter the 
territory of another Party to receive training in techniques and work practices 
employed by juridical persons or organisations in that other Party, provided that 
the training received is confined to observation, familiarisation and classroom 
instruction only; 

(d) Trade Fairs and Exhibitions: Personnel attending a trade fair for the purpose of 
promoting their juridical person or its products or services in another Party; 

(e) Sales: Sales representatives and agents taking orders or negotiating contracts 
for goods for a juridical person located in the territory of another Party, but not 
delivering goods; 



19 
 

(f) Purchasing: Buyers purchasing for a juridical person or management and 
supervisory personnel engaging in a commercial transaction carried out in the 
territory of another Party. 

(g) Meetings and consultations: Natural persons attending meetings or conferences 
or engaged in consultations with business associates.  

2. Persons engaging in the activities listed in paragraph 1 may be granted temporary entry 
and stay in a Party as short term visitors for business purposes, provided that they:  

(i) are not engaged in selling their goods or services to the general public or in supplying their 
goods or services themselves; (ii) do not on their own behalf receive any remuneration from a 
source located within the Party where they are staying temporarily; and (iii) are not engaged in 
the supply of a service in the framework of a contract concluded between a juridical person who 
has no commercial presence in the Party where the short-term visitors for business purposes 
are staying temporarily and a consumer in that Party. 

3. The temporary entry and stay of short term visitors for business purposes in the 
territories of the Parties, when allowed, shall be for a period of up to six months in any twelve-
month period. 
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ANNEX II 

Regulatory Principles Regarding Telecommunications 

The following are definitions and principles on the regulatory framework for telecommunications 
networks and services.  

Definitions 

"Telecommunications" means the transmission and reception of signals by any 
electromagnetic means. 

“Public telecommunications transport service" means any telecommunications transport 
service required, explicitly or in effect, by a Party to be offered to the public generally. Such 
services may include, inter alia, telegraph, telephone, telex, and data transmission typically 
involving the real-time transmission of customer-supplied information between two or more 
points without any end-to-end change in the form or content of the customer's information. 

"Public telecommunications transport network" means the public telecommunications 
infrastructure which permits telecommunications between and among defined network 
termination points. 

“User” means service consumer and service supplier. 

“Essential facilities” means facilities of a public telecommunications transport network or 
service that: 

(a) are exclusively or predominantly provided by a single or limited number of suppliers; 
and 

(b) cannot feasibly be economically or technically substituted in order to provide a 
service. 

A “major supplier” means a supplier, which has the ability to materially affect the terms of 
participation (having regard to price and supply) in the relevant market for telecommunications 
networks and services as a result of: (a) control over essential facilities; or (b) use of its position 
in the market. 

1. Competitive safeguards 

Prevention of anti-competitive practices in telecommunications 

Appropriate measures shall be maintained or adopted for the purpose of preventing 
suppliers who, alone or together, are a major supplier from engaging in or continuing anti-
competitive practices. These anti-competitive practices shall include in particular: 

(a) engaging in anti-competitive cross-subsidization;  

(b) using information obtained from competitors with anti-competitive results; and 

(c) not making available to other services suppliers on a timely basis technical 
information about essential facilities and commercially relevant information, which are 
necessary for them to provide services.  

2. Interconnection 

2.1 Interconnection refers to linking with suppliers providing public telecommunications 
transport networks or services in order to allow the users of one supplier to communicate 
with users of another supplier and to access services provided by another supplier, 
where specific commitments are undertaken. 
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2.2 Interconnection to be ensured 

Interconnection with a major supplier shall be ensured at any technically feasible point in 
the network. Such interconnection shall be provided8 : 

(a) under non-discriminatory terms, conditions (including technical standards and 
specifications) and rates and of a quality no less favourable than that provided for its 
own like services or for like services of non-affiliated service suppliers or for its 
subsidiaries or other affiliates;9  

(b) in a timely fashion, on terms, conditions (including technical standards and 
specifications) and cost-oriented rates that are transparent, reasonable, having regard to 
economic feasibility, and sufficiently unbundled so that the supplier need not pay for 
network components or facilities that it does not require for the service to be provided; 
and 

(c) upon request, at points in addition to the network termination points offered to the 
majority of users, subject to charges that reflect the cost of construction of necessary 
additional facilities. 

2.3 Public availability of the procedures for interconnection negotiations 

The procedures applicable for interconnection to a major supplier shall be made publicly 
available. 

2.4 Transparency of interconnection arrangements 

Each Party shall ensure that a major supplier makes publicly available either its 
interconnection agreements or a reference interconnection offer. 

2.5 Interconnection: dispute settlement 

A service supplier requesting interconnection with a major supplier shall have recourse, 
either: 

(a) at any time; or 

(b) after a reasonable period of time which has been made publicly known  

to an independent domestic body, which may be a regulatory body as referred to in paragraph 5 
below, to resolve disputes regarding appropriate terms, conditions and rates for interconnection 
within a reasonable period of time, to the extent that these have not been established 
previously. 

3. Universal service 

Any Party has the right to define the kind of universal service obligation it wishes to 
maintain. Such obligations shall not be regarded as anti-competitive per se, provided they are 
administered in a transparent, non-discriminatory and competitively neutral manner and are not 
more burdensome than necessary for the kind of universal service defined by the Party. 

                                                
8
 Suppliers of services or networks not generally available to the public, such as closed user groups, have 

guaranteed rights to connect with the public telecommunications transport network or services on terms, 
conditions and rates which are non-discriminatory, transparent and cost oriented. Such terms, conditions 
and rates may, however, vary from the terms, conditions and rates applicable to interconnection between 
public telecommunication networks and services. 
9
 Different terms, conditions and rates may be set for operators in different market segments, on the basis 

of non-discriminatory and transparent licensing provisions, where such differences can be objectively 
justified because these services are not considered "like services". 
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4. Public availability of licensing criteria 

Where a licence is required, the following shall be made publicly available: 

(a) all the licensing criteria and the period of time normally required to reach a decision 
concerning an application for a licence; and 

(b) the terms and conditions of individual licences. 

The reasons for the denial of a licence shall be made known to the applicant upon 
request. 

5. Independent regulators 

The regulatory body in each Party shall be separate from, and not accountable to, any 
supplier of telecommunications networks and services. The decisions of, and the procedures 
used by regulators shall be impartial with respect to all market participants. 

6. Allocation and use of scarce resources 

Any procedures for the allocation and use of scarce resources, including frequencies, 
numbers and rights of way, shall be carried out in an objective, timely, transparent and non-
discriminatory manner. The current state of allocated frequency bands shall be made publicly 
available, but detailed identification of frequencies allocated for specific government uses is not 
required. 



23 
 

ANNEX III 
 

Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in 
Services of CEFTA Parties 
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Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties   

CONSOLIDATED SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS ON TRADE IN SERVICES OF CEFTA PARTIES 
 

EXPLANATORY NOTES 
 
This “Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties” is based on the United Nations Central Product Classification (CPC) 
list used in services negotiations in the World Trade Organization, but it also includes some services as described by the CPC Version 2 (United Nations Publication 
ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2). 
 
This Schedule is consistent with the GATS scheduling practice and indicates only those services sectors and subsectors in which the Parties are undertaking 
commitments. With respect to market access and national treatment commitments, the different modes of supply indicated in the Schedule are as follows: 
 

Mode 1: from the territory of one Party into the territory of any other Party; 
Mode 2: in the territory of one Party to a service consumer of any other Party; 
Mode 3: by a service supplier of one Party, through commercial presence in the territory of any other Party; and 
Mode 4: by a service supplier of one Party, through presence of natural persons of a Party in the territory of any other Party. 

 
For the purpose of this Schedule, when commitments are undertaken by all the Parties to CEFTA 2006, this is indicated by the notation “All CEFTA Parties”. 
Otherwise, commitments by individual Parties are indicated by the following abbreviations below, in the order as listed in the preamble of CEFTA 2006, but excluding 
the Parties that have withdrawn from the Agreement in accordance with Article 51. 
 
Party 1 – PI  
Party 2 – PII  
Party 3 – PIII  
Party 4 - PIV  
Party 5 – PV  
Party 6 – PVI  
Party 7 – PVII  
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Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties   

A. HORIZONTAL COMMITMENTS 
 

1. Acquisition of land and real estate  
 
PI – Natural and juridical persons of another Party may not acquire natural resources and agricultural land, State-owned forestry and forestry land or land in frontier 
and military areas in PI. The natural and juridical persons of another Party are entitled to buy State-owned, non-agricultural land provided that the value of investment 
in the land concerned is three times higher than the value of non–agricultural land in PI. 
 
PII –Natural and juridical persons of another Party may not acquire and own real estate in PII except if the acquired property is related to the supply of a service and 
upon condition of reciprocity between PII and the Party where the natural or juridical person resides or is duly constituted. Agricultural land may not be owned by 
natural or juridical persons of another Party. 
 
PIII – A natural or juridical person of another Party may, upon condition of reciprocity between PIII and the Party where the natural or juridical person resides or is 
duly constituted, acquire the right to ownership of flat, building and business premises, and the right to ownership or long-term lease of construction land in the 
territory of the PIII. A natural or juridical person of another Party may obtain a right to long-term lease of agricultural land in the territory of the PIII, upon condition of 
reciprocity between PIII and the Party where the natural or juridical person resides or is duly constituted. Long-term leases may not exceed ninety-nine (99) years. All 
acquisitions require the approval of the competent Ministries. 
 
PIV – Land lease not exceeding ninety-nine (99) years is permitted. Natural or juridical persons of another Party may purchase land in PIV except land for agriculture 
or for forestry. 
 
PV – Natural and juridical persons of another Party may own real estate in PV other than agricultural land and real estate within restricted areas. 
 
PVI – Agricultural land may not be owned by natural or juridical persons of another Party. Natural and juridical persons of another Party may not acquire and own 
real estate in the PVI except if the acquired property is related to the provision of a service and upon condition of reciprocity between PVI and the Party where the 
natural or juridical person resides or is duly constituted. Land leases may not exceed ninety-nine (99) years. 
 
PVII – Natural and juridical persons of another Party may acquire rights in real estate in PVII, unless otherwise provided by law (non-discriminatory restrictions). 
Limitations apply to agricultural land and forestry land. 
 
2. Capital movements 
 
PIII – PIII retains the right to maintain limitations regarding resident deposit operations, and resident capital operations related to investment in real estate and 
securities abroad.  
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Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties   

 
3. Registration of companies 
 
All CEFTA Parties– A representative office is a part of a company without having the status of a juridical person. Such offices may only engage in market 
research, promotional, or representational activities. They may not perform commercial activities.  
 
PII – In areas of media, (television, radio, newspapers), trade and production of arms, explosives, and military equipment the percentage of foreign capital shall 
not be more than forty-nine (49) percent.  
 
PVI - A natural or juridical person of another Party may not have majority ownership in enterprises dealing with trade of weapons and ammunition, or in enterprises 
established in restricted areas (such as frontier strip, national parks, military areas) and must have the approval of the competent ministry for investments in such 
cases. Natural or juridical persons of another Party may establish or invest in such enterprises only with a domestic person upon meeting the aforementioned 
requirement. 
 
4. Public utilities 
 
All CEFTA Parties: 
Services considered as public utilities at a national or local level may be subject to public monopolies or to exclusive rights granted to private operators. These 
may exist in the following areas: energy services; water; public transport services and services auxiliary to all modes of transport; scientific and technical 
consulting services; research and development services on social sciences and humanities; technical testing and analysis services; environmental services; 
public health and public social services; communication services and public education services. Exclusive rights on such services may be granted to national or 
local private operators on a preferential basis. 
 
5. The presence of natural persons 
 
All CEFTA Parties except PV: 
Unbound except for measures concerning the entry into and temporary stay of the following categories of natural persons providing services: key personnel 
(business visitors, intra-corporate transferees); trainees; business service sellers; contractual services suppliers; independent professionals; and short-term 
visitors for business purposes, as defined in the Annex 1 to the Additional Protocol 6 on Trade in Services. 
 
 
PV: 
In order to implement its commitments under Annex 1 to the Additional Protocol 6 on Trade in Services, PV may not invoke its rights and obligations during a 
transition period of eighteen (18) months from the date of entry into force of this Protocol for PV. During that transition period, PV will extend the following 
commitments on the presence of natural persons to all CEFTA Parties on a reciprocal basis. 
 
PV undertakes to allow the temporary entry and stay in its territory of the following categories of natural persons: 
 
(i) Intra-corporate transferees (ICT) 
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Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties   

 
Entry and stay for a maximum of 3 years shall be granted to persons transferred within a corporation and its subsidiaries and branches who: 
 

(a) Have been employed by a juridical person established in another Party for at least one year immediately preceding the date of entry; 
(b) Are temporarily transferred in the context of the provision of a service in PV to a subsidiary or branch that is providing services in PV; and 
(c) Are Managers, Executives or Specialists, as defined below. 

 
Managers: are persons working in a senior position who primarily direct the juridical person, including (a) directing the establishment or a department or 
sub-division of the establishment; (b) supervising and controlling the work of other supervisory, professional or managerial employees; and (c) having the 
authority personally to hire and dismiss or recommend hiring, dismissing or other personnel actions (such as promotion or leave authorization), and exercise 
discretionary authority over day-to-day operations. Does not include first-line supervisors, unless the employees supervised are professionals, nor does it include 
employees who primarily perform tasks necessary for the provision of the service. An economic needs test will not be required. 
 
Executives: are persons within the juridical person, who primarily direct the management of the juridical person, establish the goals and policies of the juridical 
person, exercise wide latitude in decision-making, and receive only general supervision or direction from higher-level executives, the board of directors, or 
shareholders of the juridical person. Executives would not directly perform tasks related to the actual provision of a service or services. An economic needs test 
will not be required. 
 
Specialists: are persons who possess uncommon knowledge essential to an establishment's service, research equipment, techniques or management. 
In assessing such knowledge, account will be taken not only of knowledge specific to the establishment, but also of whether the person has a high level of 
qualification referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge, including membership of an accredited profession. An economic needs 
test will not be required. 
 
(ii) Business Visitors (BV) 
 
Entry and temporary stay of the following categories is permitted without application of an economic needs test for a period of up to 90 days in any twelve month-
period: 
 

(a) Service sellers - persons not residing in PV who are representatives of a service supplier and are seeking temporary entry for the purpose of negotiating 
and contracting for the sale of services but are not engaged in making direct sales to the general public or in supplying services themselves; and 

 
(b) Persons responsible for setting up a commercial presence - managers who are responsible for setting up in PV a commercial presence of a service 

provider of another Party and who are not engaged in making direct sales or in supplying services if the service provider has no other commercial 
presence in PV. 

 
(iii) Contractual Service Suppliers (CSS) 
 
Entry will be granted to natural persons engaged in the supply of a service on a temporary basis as employees of a legal person with no commercial presence in 
PV, subject to the following conditions: 
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Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties   

 
a) The legal person has obtained a service contract, for a period not exceeding 12 months from a final consumer in PV, through a procedure which 

guarantees the bona fide character of the contract; 
b) The service contract complies with the laws of PV; 
c) The natural person seeking entry should be offering such services as an employee of the legal person supplying the service for at least a year 

immediately preceding such entry; 
d) The temporary entry and stay shall be for a cumulative period of not more than 90 days in any 12-month period or for the duration of the contract, 

whatever is less; 
e) The natural person must possess (a) a university degree or a technical qualification demonstrating knowledge of an equivalent level

1
; (b) professional 

qualifications where this is required to exercise an activity in the sector concerned pursuant to the laws, regulations or requirements of PV; and (c) at 
least 3 years professional experience in the sector; 

f) The commitment relates only to the service activity which is the subject of the contract; it does not confer entitlement to exercise a profession in PV; 
g) The number of the persons covered by the service contract shall not be larger than necessary to fulfil the contract; 
h) An economic needs test will not be required; and 
i) The service contract has to be obtained in one of the activities below: 

 
Legal services; 
Accounting and bookkeeping services; 
Architectural services, urban planning and landscape architectural services; 
Engineering services, integrated engineering services; 
Computer and related services; 
Advertising; 
Management consulting services; 
Services related to management consulting; 
Technical testing and analysis services; 
Related scientific and technical consulting services; 
Translation services; 
Environmental services; and 
Installation and maintenance of machinery or equipment. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Where the degree or qualification has not been obtained in PV, the latter may evaluate whether this is equivalent to a university degree acquired in PV. 
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Consolidated Schedule of Specific Commitments on Trade in Services of CEFTA Parties   

 
 
B. SPECIFIC COMMITMENTS 
 

SECTOR OR SUBSECTOR LIMITATIONS ON MARKET ACCESS 
LIMITATIONS ON NATIONAL 
TREATMENT 

1. BUSINESS SERVICES 

Legal Services (CPC 861)   

Legal services (861) - Consultancy on home 
jurisdiction, foreign and international law (part of CPC 
861) (except notaries, private bailiffs and legal 
documentation and certification services provided by 
service suppliers entrusted with public functions) 
 PII, PIII, PV, PVI, PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Legal services (861) (except notaries, private bailiff 
and legal documentation and certification services) 
PI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None except that lawyers of another party  
must be accompanied in court by an PI lawyer. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Legal services (861) – Except consultancy on home 
jurisdiction, foreign and international law 
PIV 

Mode 1 - Unbound, except for drafting of legal documents; 
Mode 2 - None; 
Mode 3 - None, except that legal services may only be supplied 
through legal persons incorporated in PIV. 
Mode 4 - None, except that a licensed lawyer may provide all 
legal services, except representation in criminal proceedings. 
Representation in criminal proceedings permitted only to sworn 
solicitors. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None; 

Legal services (861) - Consultancy on home 
jurisdiction, foreign and international law; (Part of CPC 
861) 
PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None except nationality requirement for sworn 
solicitors and sworn notaries.  

Modes 1, 2, 3, 4 - None, 
except as indicated in the 
market access column. 
 

Accounting, Auditing and Bookkeeping Services (CPC 
862) 
PI, PV, PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 – None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Accounting, Auditing and Bookkeeping Services (CPC 
862) 
PII, PVI, PVII 

Mode 1 - None, except official audit reports must be confirmed by 
an auditing firm registered in the domestic jurisdiction and signed 
by an auditor licensed there.  
Modes 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None, 
except as indicated in the 
market access column. 
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Auditing services (part of CPC 862)  
PIII 

Modes 1, 2 - Concluding a contract with a domestic audit 
company is required. A company of another Party must be 
registered in its own jurisdiction for providing auditing services.  
 
Modes 3, 4 - None 

Mode 1, 2 - An audit 
company of another Party, 
not registered in the PIII, but 
registered to conduct audits 
in the jurisdiction where its 
main office is located, may 
perform audits in the PIII only 
on a contract basis in 
cooperation with a domestic 
audit company. 
 
Modes 3, 4 - None 

Taxation Services (CPC 863) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Architectural services (CPC 8671) 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Engineering services (CPC 8672 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Integrated engineering services (CPC 8673 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Urban planning and landscape architectural services 
(CPC 8674) 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Medical and dental services (excluding public health 
institutions (CPC9312) 
PI, PII, PIII, PV, PVI, PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Medical and dental services (excluding public health 
institutions (CPC9312) 
PIV 

Modes 1, 2, 4 - None 
Mode 3 - The practice of the medical profession by persons of 
another Party requires permission from local health authorities, 
based on economic needs for medical doctors and dentists in a 
given region. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None, 
except as indicated in the 
market access column 

Veterinary Services (CPC 932), excluding public  
institutions 
All CEFTA Parties 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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Services of midwives, nurses, physiotherapists,  
paramedical personnel (CPC 93191) excluding public 
health institutions 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Computer and Related Services (CPC 84) 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Research and development services (CPC 851-853) 
PI, PII, PIV, PV, PVI, PVII 
PIII: except research in the field of historical and 
cultural identity of PIII people and nationalities who 
live in the PIII. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Real Estate Services (CPC 821 & 822) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Rental or Leasing Services without Operator (CPC 83) 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Rental or leasing of studio recording equipment  
(CPC 83109)** 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Rental services relating to pre-recorded video 
cassettes and optical discs for use in home 
entertainment equipment (CPC 83202) 
PIII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Advertising Services (CPC 871) 
All CEFTA Parties  

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Market research and public opinion polling services 
(CPC 864) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Management consulting services (CPC 865) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services related to management consulting (CPC 866) 
All CEFTA Parties 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Technical testing and analysis services (CPC 8676) Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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(Excluding services related to issuance of mandatory 
certificates and similar official documents other than 
those for which recognition of validity of certificates or 
documents of another Party is prescribed). 
All CEFTA Parties 

Services incidental to agriculture, hunting and forestry 
(CPC 881) 
PI, PIII, PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Advisory services incidental to agriculture and forestry 
only (part of CPC 881) 
PII, PV, PVI, PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Advisory and consulting services relating to hunting 
(part of CPC 881) 
PII, PV, PVI, PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services incidental to fishing (CPC 882) 
PI, PIII, PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Advisory and consulting services relating to fishing 
(part of CPC 882) 
PII, PV, PVI, PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services incidental to mining (CPC 883)  
Site preparation work for mining (CPC 5115) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services incidental to manufacturing (CPC 884)  
Services incidental to the manufacture of metal 
products, machinery and equipment (CPC 885) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Advisory and consulting services incidental to energy 
distribution (part of CPC 887) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Placement and supply services of personnel (CPC 
872) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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Related scientific and technical consulting services 
(CPC 8675) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Maintenance and repair of equipment (CPC 633+8861 
to 8866) 
Maintenance and Repair of motorcycles and 
snowmobiles (CPC 6122) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Building cleaning services (CPC 874) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Photographic services (CPC 875) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Packaging services (CPC 876) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Printing and publishing (88442), excluding printing and 
publication of the Official Gazette 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Convention services – Planning, Managing and 
Marketing Services for Conventions and Similar 
events (CPC 87909*) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Translation and interpretation services (CPC 87905) 
excluding services of sworn interpreters 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Specialty design services (CPC 87907*) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Hair dressing and Barbers’ services (CPC 97021) 
All CEFTA Parties 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

2. COMMUNICATIONS SERVICES 

Postal and Courier Services
2
 (CPC 68)   

                                                
2
 Based on CPC Version 2 (United Nations Publication ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2). 
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A. Postal Services (CPC 6811) 
 
(i) Postal Services related to letters (CPC 68111): 
collection, transport and delivery services for 
newspapers, journals and periodicals, whether for 
domestic or foreign destinations, other than those 
rendered under a universal service obligation.  
 
(ii) Collection, transport and delivery services for 
letters, brochures, leaflets and similar printed matter, 
whether for domestic or foreign destinations, other 
than those rendered under a universal service 
obligation, excluding items less than 350 grams in 
weight and whose price is less than five times the 
public basic tariff, excluding registered mail service 
used in judicial or administrative procedure.  
 
(iii) Postal services related to parcels (CPC 68112): 
collection, transport and delivery services for parcels 
and packages, whether for domestic or foreign 
destinations, other than those rendered under a 
universal service obligation, excluding items less than 
350 grams in weight and whose price is less than five 
times the public basic tariff, excluding registered mail 
service used in judicial or administrative procedure. 
 
All CEFTA Parties  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Courier Services (CPC 6812) 
(i) Collection, transport and delivery services, whether 
for domestic or foreign destinations, for letters, parcels 
and packages, as rendered by courier and using one 
or more modes of transport, other than those rendered 
under a universal service obligation. 
(ii) Messenger services provided by bicycle couriers. 
(iii) Local delivery services of items such as food and 
other purchases (CPC 6813). 
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All CEFTA Parties  
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Telecommunications and Information Supply 
Services 

  

Telephony and other telecommunications services 
(CPC 841)

3
 

  

Carrier services (CPC 8411) 
Fixed telephony services (CPC 8412) 
Mobile telecommunications services (CPC 8413) 
Private network services (CPC 8414) 
Data transmission services (CPC 8415) 
Other telecommunications services (CPC 8419) 
All CEFTA Parties 

 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Internet telecommunications services (CPC 842)
4
 

Internet backbone services (CPC 8421) 
Internet access services (CPC 8422) 
Other Internet telecommunications services (CPC 
8429) 
All CEFTA Parties 

 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Online Content (CPC 843)
5
 

All CEFTA Parties 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

3. CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES 

Pre-erection work at construction sites (CPC 511)   

                                                
3
 Based on CPC Version 2 (United Nations Publication ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2). 

4
 Based on CPC Version 2 (United Nations Publication ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2). 

5
 Based on CPC Version 2 (United Nations Publication ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2). 
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Construction work for buildings (CPC 512) 
Construction work for civil engineering (CPC 513) 
Assembly and erection of prefabricated constructions 
(CPC 514) 
Special trade construction work (CPC 515)  
Installation work (CPC 516) 
Building completion and finishing work (CPC 517) 
Renting services related to equipment for construction 
or demolition of buildings or civil engineering works, 
with operator (CPC 518) 
All CEFTA Parties  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

4. DISTRIBUTION SERVICES  
(CPC Ver.2, Sections 61 & 62, excluding trade of 
explosives, weapons and ammunition and, for PVI, 
trade of genetically modified organisms) 

  

 

Wholesale trade services  
Wholesale trade services, except on a fee or contract 

basis  
Wholesale trade services on a fee or contract basis  
 
Retail trade services  
Non-specialized store retail trade services  

Specialized store retail trade services  
Mail order or internet retail trade services  

Other non-store retail trade services   

Retail trade services on a fee or contract basis  
All CEFTA Parties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

5. EDUCATION SERVICES  
(Only privately-funded services) 

Primary education services (CPC 921) 
Secondary education services (CPC 922) 
Higher education services (CPC 923) 
Adult education (CPC 924) 
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Other education services (CPC 929) 
PI, PII, PIV, PV, PVI, PVII 
PIII: Primary education services (CPC 921) excluded 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

6. ENVIRONMENTAL SERVICES 

 
A. Wastewater management (wastewater services 

corresponds to sewage services) (CPC 9401) 
B. Solid/Hazardous waste management 

- Refuse disposal services (CPC 9402)  
- Sanitation and similar services (CPC 9403) 

C. Protection of ambient air and climate:  
- Cleaning services of exhaust gases (CPC 

9404) 
D. Remediation and clean up of soil and waters:  

- Treatment, remediation of 
contaminated/polluted soil and water (part of 
CPC 9406)  
Corresponds to parts of Nature and landscape 
protection services. 

E. Noise and vibration abatement (CPC 9405) 
F. Protection of biodiversity and landscape:  

- Nature and landscape protection services 
(parts of CPC 9406 not covered under D) 

G. Other Environmental Services (CPC 9409) 
H. Environmental Consulting Services (CPC 83931) 
 
All CEFTA Parties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

7. FINANCIAL SERVICES 

Insurance and Insurance-related services  
(CPC 812) 
PI 

  

Life, accident and health insurance services,  
(CPC 8121) 

Mode 1 – Unbound, (None for insurance of non-residents in PI 
and for foreign investments. 
 
 

Mode 1 - Unbound, (None for 
insurance of non-residents in 
PI and for foreign 
investments) 
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Modes 2, 3, 4 - None 
 

 
Modes 2, 3, 4 - None  

Non-life insurance services, (CPC 8129) Mode 1 - Unbound, (None for insurance of non-residents in PI 
and for foreign investments) 
 
 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound, (None for 
insurance of non-residents in 
PI and for foreign investments) 
 
Modes 2, 3, 4 - None  

Marine, aviation and transport insurance services  
(CPC 81293)  
 

  
Modes 1, 2, 4 - None 
 
Mode 3 - None except that a juridical person of another Party 
must have provided insurance services in its home jurisdiction for 
at least 5 years in order to be established or authorized to operate 
or supply services in PI. For all forms of commercial presence, 
the general representative of the company must reside in PI. 

 
Modes 1, 2, 3, 4, - None, 
except as indicated in the 
market access column. 
 
 

Reinsurance and retrocession, (CPC 81299*)  Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services auxiliary to insurance (including broking and 
agency services) (CPC 8140) 

 Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Actuarial and claims settlement activities are regulated 
by the law. The rest of these services are unregulated 
(part of CPC 8140) 

  
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Insurance and insurance-related services 
(CPC 812)  
PII  

  

Life, accident and health insurance services (CPC 
8121) 
Non-life insurance services (CPC 8129) 
Reinsurance and retrocession (CPC 81299*) 
Services auxiliary to insurance (including broking and 
agency services) (CPC 8140) 

 
 
 
 
Mode 1 - None such as intermediary, for insurance of maritime 
transportation of passengers (scheduled or non-scheduled), with 
such insurance to cover any or all of the following: the 
passengers being transported, the vehicle transporting the 

 
 
 
Mode 1 - None  
Modes 2, 3, 4 - None 
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passengers and any liability arising there from, goods in 
international transit. 
Modes 2, 3, 4 - None 

Insurance and insurance-related services  
(CPC 812)  
PIII 

  

Life, accident and health insurance services,  
(CPC 8121) 

Modes 1, 2 - Unbound 
 
Mode 3 - None, except that an insurance company must be 
established as a joint-stock company in order to provide life 
insurance services.  
Mode 4 - None 

Modes 1, 2 - Unbound 
 
Modes 3, 4 - None 

Non-life insurance services, (CPC 8129) 
 
 

Mode 1 - None for maritime and aviation insurance, insurance 
sold for transportation vehicles licensed for commercial 
purposes. Unbound for other insurance services. 
Mode 2 - None for maritime and aviation insurance, insurance 
sold for transportation vehicles licensed for commercial  
purposes. Unbound for other insurance services. 
 
Mode 3 - Establishment of an insurance joint-stock company in 
the PIII is required to provide non-life insurance services.  
  
Mode 4 - None  
 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Reinsurance and retrocession (CPC 81299*) Modes 1, 2, 4 - None 
Mode 3 - An insurance company must be established as a joint-
stock company in order to provide insurance and reinsurance 
services. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
 

Services auxiliary to insurance (including broking and 
agency services) (CPC 8140) 

Modes 1, 2, 4 - None 
Mode 3 - An insurance brokerage company and specialized 
insurance agency must be established as a joint-stock company 
in order to provide insurance intermediation and representation in 
insurance services.  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Insurance and insurance-related services  
(CPC 812)  
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PIV 

Life, accident and health insurance services, (CPC 
8121) 
Non-life insurance services (CPC 8129) 
Reinsurance and retrocession (CPC 81299*) 
Services auxiliary to insurance (including broking and 
agency services) (CPC 8140) 

  
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Insurance and insurance-related services  
(CPC 812)  
PV

6
 

  

Life, accident and health insurance services (CPC 
8121) 
 

Mode 1 - Unbound, except for the provision of life insurance to 
nationals of another Party - None. 
Modes 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None. 

Non-life insurance services (CPC 8129) Mode 1 - Unbound, except for insuring property of nationals of 
another Party, as well as insurance of risks relating to maritime 
shipping and commercial aviation and space launching and 
freight (including satellites), with such insurance to cover any or 
all of the following: the goods being transported, the vehicles 
transporting the goods and any liability arising therefrom, and 
goods in international transit. 
Modes 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 – None 

Reinsurance and retrocession (CPC 81299*) Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services auxiliary to insurance (including broking and 
agency services) (CPC 8140) 
 

Mode 1 - Unbound, except for provision of life insurance to 
nationals of another Party, insuring property of nationals of 
another Party, as well as insurance of risks relating to maritime 
shipping and commercial aviation and space launching and 
freight (including satellites), with such insurance to cover any or 
all of the following: the goods being transported, the vehicles 
transporting the goods and any liability arising therefrom, and 
goods in international transit. 
.Modes 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

                                                
6 Insurance companies of another Party are required to establish subsidiaries which must be incorporated as joint stock companies in PV. A company for intermediation in 
insurance and agency for provision of other services may be established as a joint stock or limited liability company in PV. 
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Insurance and insurance-related services, CPC 
812  
PVI

7
 

  

Life, accident and health insurance services (CPC 
8121) 
 

Modes 1, 2 - Unbound except for insurance to: 
(i) nationals of another Party in PVI (excluding compulsory 
insurance prescribed for such persons in PVI); 
(ii) employees of PVI companies founded for the performance of 
an activity abroad, owned by domestic persons or jointly by 
domestic and persons of another Party, if this is required by the 
jurisdiction of the other Party or if explicitly stipulated in the act of 
incorporation of such companies; 
Mode 3 - None,  
Mode 4 - None 

Modes 1, 2 - Unbound except 
as indicated in the market 
access column 
 
 
Mode 3 - None  
 
Mode 4 - None 

Non-life insurance services (CPC 8129) 
 
 

Mode 1, 2 - Unbound except for: 
- insurance of risks relating to marine shipping, commercial 
aviation, space launching and freight (including satellites); with 
such insurance to cover any or all of the following: the goods 
being transported; the vehicle transporting the goods and any 
liability arising therefrom 
- insurance of goods in the international transit 
 
Mode 3 - None,  
Mode 4 - None 

Mode 1, 2 - Unbound except 
as indicated in the market 
access column 
 
 
 
 
Mode 3 - None 
Mode 4 - None 

Reinsurance and retrocession (CPC 81299*) Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Services auxiliary to insurance (including broking and  
agency services) (CPC 8140) 

Modes 1, 2 - Unbound, except for insurance services for which 
commitments are taken under subsectors (i) and (ii) CPC 8121 

Mode 1, 2 - Unbound except 
as indicated in the market 

                                                
7
 Insurance companies and reinsurance companies of another Party are required to establish subsidiaries which must be incorporated as joint stock companies in the territory of the PVI. 

Exceptionally, a company for insurance brokerage, or for insurance agency services, or for other insurance services must be incorporated as a joint stock company or limited liability 
company. Branches of companies commercially established outside PVI for supplying re-insurance and insurance related services will be allowed 5 years after entry into force of this 
Protocol. At least one member of any insurance company supervisory board and at least one member of any insurance company executive board must have active knowledge of the PVI 
language and domicile (permanent residence) in the territory of the PVI. All members of any insurance company executive board must be resident in the territory of the PVI. Compulsory 
insurance may only be provided by insurance companies incorporated in the PVI. Compulsory insurance schemes related to social security, state health insurance and state retirement 

plans, as well as compulsory deposit insurance schemes are excluded from market access and national treatment commitments included in this Schedule. Admission of new insurance 
products may be controlled for prudential reasons.  
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and CPC 8129 (except CPC 81299). 
Mode 3 - None 
Mode 4 - None  

access column 
Mode 3 - None 
Mode 4 - None 

Insurance and insurance-related services, CPC 
812  
PVII 

  

Life, accident and health insurance services, (CPC 
8121) 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None  

Non-life insurance services (CPC 8129) 
(Except for cases of insurance of risks connected to 
sea or air transportation and when the risk is not 
covered by the domestic company or the branch of the 
company of another Party, which carries out its activity 
PVII (The company must be registered in PVII).  

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Reinsurance and retrocession (CPC 81299*)  
(Only for the risks insured by insurance companies of 
another Party and for the risks that domestic 
reinsurers are not able to cover themselves. Based on 
domestic rules of the Central Bank of PVII, insurance 
companies cannot hold risk for an event exceeding 
10% of their capital.) 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None  
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Services auxiliary to insurance (including brokering 
and agency services) (CPC 8140) 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Banking and Other Financial Services  
(excluding Insurance) 
PI 

  

a. Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public (CPC 81115-81119) 
b. Lending of all types, incl., inter alia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of 
commercial transactions (CPC 81113) 
c. Financial leasing (CPC 81112) 
d. All payment and money transmission services (CPC 
81339) 

 
 
 
Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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e. Guarantees and commitments (CPC 81199) 

f. Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an over-the-
counter market or otherwise, of the following:  

- money market instruments (cheques, bills, 
certificate of deposits, etc.)  

- foreign exchange 
- derivative products including, but not limited 

to, futures and options 
- exchange rate and interest rate instruments, 

including products such as swaps, forward 
rate agreements, etc.  

- transferable securities   
- other negotiable instruments and financial 

assets, including bullion 

 
 
 
 
Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4, - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

g. Participation in issues of all kinds of securities, 
including under-writing and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of service 
related to such issues (CPC 8132) 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

h. Money brokering   
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

i. Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial 
depository and trust services  

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

k. Advisory and other auxiliary financial services 
including credit reference and analysis, investment 
and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy CPC 8131 or 8133) 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

l. Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
providers of other financial services (CPC 8131) 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Banking and other financial services    
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(excluding insurance) 
PII 

 
a. Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public 
b. Lending of all types, incl., inter alia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of 
commercial transactions 
c. Financial leasing  
d. All payment and money transmission services  
e. Guarantees and commitments 
f. Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an over-the-
counter market or otherwise 
g. Participation in issues of all kinds of securities, 
including under-writing and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of service 
related to such issues  
h. Money brokering  
i. Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial 
depository and trust services 

 
 
 
 
 
 
Mode 1 - Unbound  
Mode 2 - None 
Mode 3 - None, except that the establishment of a specialized 
management company is required to perform the activities of 
management of unit trusts and investment companies. 
Mode 4 - None  

 
 
 
 
 
 
Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 
 

k. Advisory and other auxiliary financial services 
including credit reference and analysis, investment 
and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy 
l. Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
providers of other financial services. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Banking and other financial services  
(excluding insurance) 
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PIII 

 For all subsectors for Mode 3: 
(3) Only a legal person established in the PIII may provide 
banking and other financial services. A bank of another Party can 
provide banking services by establishing a bank or branch in the 
PIII.  
A bank must be established as joint-stock company. Brokerage 
houses, closed investment funds, fund management companies 
and the Central Depository of Securities are to be established as  
joint-stock companies. 
Brokerage houses must be established by at least two domestic 
or legal or natural persons of another Party. This limitation does 
not apply if the brokerage houses are established by a bank, 
saving house or an insurance company. Only brokerage houses, 
banks, insurance companies and fund management companies 
can be founders of the Central Depository of Securities.  
Natural and legal persons of another Party are not allowed to 
establish saving houses and exchange offices. 

 

a. Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public 
 

Modes 1, 2 - Unbound 
Mode 3 - Unbound, except for banks and saving houses. Saving 
houses are authorized to provide deposit services for natural 
persons only.  
Mode 4 - None  

 Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

b. Lending of all types, incl., inter alia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of 
commercial transactions 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 
Mode 3 - For banks: None 
For saving houses: Granting credits to legal persons exceeding 
150% of the guaranteed capital of the saving houses must be 
provided only through a bank.  
For other legal persons: They can grant loans to other legal 
persons only. 
Mode 4 - None  

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
 
 
 
 
  
 

c. Financial leasing  Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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d. All payment and money transmission services  Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None for current transactions and direct investments.

 

Mode 3 -This type of services may be provided by banks only.  
Mode 4 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
 

e. Guarantees and commitments  Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

f. Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an over-the-
counter market or otherwise, of the following:   

  

- money market instruments (cheques, bills, 
certificate of deposits, etc.)  

 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - Unbound. None for banks. None for trading with 
cheques and bills of exchange. 
Mode 3 - This type of services may be provided by banks and 
saving houses only. 
Mode 4 - None  
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

- foreign exchange
8
  

 
 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - Unbound. None up to the level determined by the 
Government  
Mode 3 - This type of services may be provided by banks and 
exchange offices only. 
Mode 4 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

- derivative products including, but not limited to, 
futures and options 

 
 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - Unbound. None for banks.  
Modes 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

- exchange rate and interest rate instruments, 
including products such as swaps, forward rate 
agreements, etc. 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - Unbound. None for banks.  
Modes 3, 4 - None  
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

- transferable securities Mode 1 - Unbound Modes 1, 2, 3, 4 - None 

                                                
8
 Covers foreign exchange services supplied by exchange offices to natural persons. 
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Mode 2 - Unbound. None for direct investments. None for banks, 
for securities issued by OECD member countries and 
international institutions, and for securities with investment rating.  
Mode 3 - Only brokerage houses and banks are permitted to offer 
these types of services.  
Mode 4 - None  

 

g. Participation in issues of all kinds of securities, 
including under-writing and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of service 
related to such issues  

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None, except for placement with residents of the PIII. 
Mode 3 - This type of services may be provided by banks and 
brokerage houses only.  
Mode 4 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

h. Money brokering
9
  

 
Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - Unbound, None for banks. 
Mode 3 - None for banks. None for legal persons for payments in 
and from a foreign jurisdiction. 
Mode 4 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

i. Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial 
depository and trust services  
 

Mode 1 - Unbound 
 
Mode 2 - Unbound. None for pension fund management. None  
for banks, investment funds and pension funds for using the 
service custodial depositary. 
 
Mode 3 - Only brokerage houses and management companies 
having their registered office in the PIII may perform portfolio 
management;  
 
Specialized management companies having their registered  
office in the PIII may perform the activities of management of 
investment and pension funds. 
 
Mode 4 - None  
 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

                                                
9
 Covers selling and buying of foreign currency between legal persons on the foreign exchange market. 
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j. Settlement and clearing services for financial assets, 
including securities, derivative products, and other 
negotiable instruments 

Modes 1, 2 - Unbound 
Mode 3 - None for legal entities for the settlement of transactions 
in securities established in the PIII. 
Mode 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

k. Advisory and other auxiliary financial services 
including credit reference and analysis, investment 
and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy 

Modes 1, 2, 4 - None 
Mode 3 - Only trading companies, banks, saving houses and 
brokerage houses may provide these types of services.  
  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

l. Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
providers of other financial services. 

 Modes 1, 2, 3, 4 – None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Banking and Other Financial services  
(excluding insurance) 

10
  

PIV 

  

 
a. Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public 
b. Lending of all types, incl., inter alia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of 
commercial transactions 
c. Financial leasing  
d. All payment and money transmission services  
e. Guarantees and commitments  
f. Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an over-the-
counter market or otherwise 

 
 
Modes 1, 2, 3 - None, except as indicated in the footnote on  
"Banking and other financial services". 
 
Mode 4 - None 
 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None  
 

g. Participation in issues of all kinds of securities, Modes 1, 2 - None, except as indicated in the footnote on Modes 1, 2, 3, 4 - None  

                                                
10

 Banks of another Party can perform financial activity in the territory of the PIV only through a branch office or subsidiary for which a licence has been issued by the National 
Bank of PIV. One of condition for issuing the licence is the payment of the initial capital that shall not be less than the minimum capital required on a non-discriminatory basis. 

Banks, including those with participation of foreign capital, shall be organized as joint stock companies. The Representative offices of banks of another Party have the right to 
be opened in the PIV without receiving the licence of the National Bank of PIV and do not have the right to be engaged in financial activity. Loans and guarantees from residents 
to non-residents, as well as other transfers to non-residents referring to capital transactions require the approval of the National Bank of PIV. 
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including under-writing and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of service 
related to such issues  
 

"Banking and other financial services". 
Mode 3 - None, except as indicated in the footnote on "Banking 
and other financial services" and except that the National Bank of 
PIV is a fiscal agency of the Government on the T-bills market. 
Mode 4 - None 

 

h. Money brokering  
i. Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial 
depository and trust services 
j. Settlement and clearing services for financial assets, 
including securities, derivative products, and other 
negotiable instruments 
k. Advisory and other auxiliary financial services 
including credit reference and analysis, investment 
and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy 
l. Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
providers of other financial services. 

 
Modes 1, 2, 3 - None, except as indicated in the footnote on  
"Banking and other financial services". 
 
Mode 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None  
 

Banking and other financial services  
(excluding insurance) 
PV

11
 

  

a. Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public 
b. Lending of all types, incl., inter alia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of 

 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
 
Modes 1, 2, - None 

                                                
11

 Banks of another Party may establish subsidiaries, branch offices or representative offices in the territory of PV. Representative offices of banks of other Parties may provide only 
preparatory activities such as market research and may not provide banking services in PV. Broker and dealer companies, credit guarantee funds investment funds and a stock 
exchange must be incorporated as joint stock companies in PV. Micro finance institutions and legal entities for provision of investment advisory services must be incorporated as 
limited liability companies or joint stock companies in PV. An investment fund management company must be incorporated as a joint stock or limited liability company in PV, while 
an asset management company performing activity of managing and organizing voluntary pension funds must be established as a non-public joint stock company in PV. Banks of 
another Party may establish branch or representative offices in PV subject to prior approval of the Central Bank. Representative offices of banks of another Party may not perform 

banking operations.  
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commercial transactions 
c. Financial leasing  
d. All payment and money transmission services  
e. Guarantees and commitments  
f. Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an over-the-
counter market or otherwise, of the following:  

- money market instruments (cheques, bills, 
certificate of deposits, etc.)  

- foreign exchange 
- derivative products including, but not limited 

to, futures and options 
- exchange rate and interest rate instruments, 

including products such as swaps, forward 
rate agreements, etc.  

- transferable securities 
- other negotiable instruments and financial 

assets, including bullion 
g. Participation in issues of all kinds of securities, 
including under-writing and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of service 
related to such issues  
h. Money broking  

 
 

Mode 3 - None  
 
Mode 4 - Natural persons of 
another Party may be elected 
executive directors, and at 
least one executive director 
must speak the official 
language of PV. Executive 
directors must be full-time 
employees of the bank (i.e. be 
resident in PV for the duration 
of the engagement). 

i. Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial 
depository and trust services  
 

Mode 1 - The establishment of a specialized management 
company is required to perform the activities of management of 
unit trusts and investment companies. Only firms having their 
registered office in PV can act as depositories of the assets of 
investment funds. 
Mode 2 - None. 
Mode 3 - The establishment of a specialized management 
company is required to perform the activities of management of 
unit trusts and investment companies. Only firms having their 
registered office in PV can act as depositories of the assets of 
investment funds. 
Mode 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None, 
except as indicated in the 
market access column. 
 
 

k. Advisory and other auxiliary financial services   
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including credit reference and analysis, investment 
and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

l. Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
providers of other financial services. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None. 

Banking and Other Financial Services  
(excluding insurance)  
PVI

12
 

  

(a) Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public; 

Modes 1, 2 - Unbound, except for banks which may hold foreign 
exchange in their accounts abroad freely, and for other entities 
which may hold foreign exchange in accounts abroad in certain 
cases, subject to approval of the National Bank of PVI. 
 
Modes 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

(b) Lending of all types, including consumer credit, 
mortgage credit, factoring and financing of commercial 
transaction; 

Modes 1, 2 - Unbound for financial credits with a maturity of less 
than twelve (12) months other than those for imports,  
construction works abroad and agriculture. Unbound for all  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

                                                
12

 Banks, broker and dealer companies, closed investment funds, companies for investment funds management, founders of over-the-counter market and stock exchange must be 
incorporated as joint stock companies in the PVI. Exceptionally, legal entities who perform financial leasing, legal entities for provision of investment advisory services must be 
incorporated as a joint stock company or a limited liability company. Any asset management company that wishes to manage and organize voluntary pension funds in PVI must be 

established as a non-public joint stock company. Only bank and broker and dealer company can be founder of over the counter market and legal entity for provision of investment 
advisory services. At least one member of any bank board of directors and at least one member of any bank executive board must have active knowledge of the PVI language and 
domicile (permanent residence) in the territory of the PVI. All members of any bank executive board must have residence in the territory of the PVI. 

Branches of banking and other licensed financial services companies commercially established outside of PVI will be allowed in PVI 5 years after entry into force of this Protocol.  

Banks of another Party may establish subsidiaries or representative offices in the territory of the PVI. Representative offices of banks of another Party may not perform banking 

operations - their scope of work is limited to market research, preparatory activities and representation of their home bank. A bank may perform business activities of a broker-dealer 
company only if it has a separate organizational unit for performing these activities. 

Residents except banks, investment funds and voluntary pension funds and insurance companies (in compliance with the Law regulating their operation) are prohibited from making 
payments for purchasing foreign short-term securities.  

Admission of new financial products may be controlled for prudential reasons.  
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credits taken by natural persons and branches of companies of 
another Party and for factoring and financing of commercial 
transactions.  
 
Modes 3, 4 - None 
 

(c) Financial leasing; 
 
 

Mode 1 - Unbound 
 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

(d) All payment and money transmission services, 
including credit, charge and debit cards, travellers 
cheques and bankers drafts; 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 
Mode 3 - Only (licensed) banks may issue payment cards. 
Mode 4 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 None 
 

(e) Guarantees and commitments Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

(f) Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in and over-the-
counter market or otherwise, the following: 

- money market instruments (including cheques, 
bills); 

- foreign exchange; 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 
Mode 3 - Only (licensed) banks may trade in money market 
instruments and foreign exchange. 
Mode 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

- derivative products including, but not limited 
to, futures and options;  

- exchange rate and interest rate instruments, 
including products such as swaps; 

- transferable securities; 
- other negotiable instruments and financial 

assets, including bullion. 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

(g) Participation in issues of all kinds of securities, 
including underwriting and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of 
services related to such issues;  

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 -None 
Mode 3 - Only (licensed) banks and broker-dealer companies. 
may provide these services. 
Mode 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

(h) Money brokering; Mode 1 - Unbound Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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Mode 2 - None 
Mode 3 - Only (licensed) banks and broker-dealer companies. 
may provide these services. 
Mode 4 - None 

 

(i) Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial, 
depository and trust services; 

Modes 1, 2 - Unbound 
Mode 3 -: 

- Voluntary Pension Funds can be organized and  
managed exclusively by licensed Voluntary Pension  
Fund Management Companies established in PVI  

- The establishment of a specialized management  
company is required to perform the activities of  
management of unit trusts and investment companies;  

- Only firms having their registered office in PVI may act  
as depositories of the assets of investment funds. 

Mode 4 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

(j) Settlement and clearing services for financial 
assets, including securities, derivative products, and 
other negotiable instruments; 
 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 
Mode 3 - Only Central Registry, Depository and Clearing of 
Securities (a joint stock company with 51% of state capital) may 
provide these services. 
Mode 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None,  
 

(k) Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
suppliers of other financial services; 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

(l) Advisory, and other auxiliary financial services on 
all the activities as listed in subparagraphs (v) through 
(xv), including credit reference and analysis, 
investment and portfolio research and advice, advice 
on acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy. 

Modes 1, 2 - None 
Mode 3 - Investment advisory services may be provided only by 
broker-dealer companies and (licensed) banks. 
Mode 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Banking and Other Financial Services  
(excluding insurance)  
PVII 

  

a. Acceptance of deposits and other repayable funds 
from the public 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
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b. Lending of all types, incl., inter alia, consumer 
credit, mortgage credit, factoring and financing of 
commercial transactions 
c. Financial leasing  

Mode 3 - Only licensed banks and other financial institutions. 
Mode4 - None 
 
 

 

d. All payment and money transmission services  
e. Guarantees and commitments  
f. Trading for own account or for account of 
customers, whether on an exchange, in an over-the-
counter market or otherwise, of the following:  

- money market instruments (cheques, bills, 
certificate of deposits, etc.) 

- foreign exchange 
- exchange rate and interest rate instruments, 

including products such as swaps, forward 
rate agreements, etc.  

 
 
Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 
Mode 3 - Only licensed banks and other financial institutions. 
Mode 4 - None  
 
 
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 
 

g. Participation in issues of all kinds of securities, 
including under-writing and placement as agent 
(whether publicly or privately) and provision of service 
related to such issues 
h. Money brokering  
i. Asset management, such as cash or portfolio 
management, all forms of collective investment 
management, pension fund management, custodial 
depository and trust services 
j. Settlement and clearing services for financial assets, 
including securities, derivative products, and other 
negotiable instruments 
k. Advisory and other auxiliary financial services 
including credit reference and analysis, investment 
and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and 
strategy 
l. Provision and transfer of financial information, and 
financial data processing and related software by 
providers of other financial services. 

Mode 1 - Unbound 
Mode 2 - None 
Mode 3 - Only licensed banks and other financial institutions. 
Mode 4 - None 
 
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
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8. HEALTH-RELATED AND  
SOCIAL SERVICES  
(Only privately funded services) 

Hospital services (CPC 9311) 
Other human health services (CPC 9319) 
Social Services (CPC 933)  
PI, PII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Hospital services (CPC 9311) 
PIII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Other human health services (CPC 9319) 
PIII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Welfare services delivered through residential 
institutions to old persons and persons with disabilities 
(CPC 93311) 
 
Child day-care services including day-care for persons 
with disabilities (CPC 93321) 
PIII 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Hospital services  
Private hospital and sanatorium services (CPC 
9311**) 
Social Services (CPC 933) 
PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Other human health services (CPC 9319) 
PIV 
 
 

Modes 1, 2, 3 - None  
Mode 4 - Nationality requirements. Economic needs determined 
by the total number of nurses and midwives in a given region 
authorized by local health authorities. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None, 
except as indicated in the 
market access column. 

Hospital services (CPC 9311) 
Other human health services (CPC 9319) 
PV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Hospital services (part of CPC 9311) 
Other human health services (CPC 9319) 
Welfare services delivered through residential 
institutions to old persons (CPC 93311**) (excluding 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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persons with disabilities) 
Child day care services (CPC 93321) excluding 
children and young people with disabilities. 
PVI 

 

Hospital services
13

 (CPC 9311) 
Other human health services (CPC 9319) 
PVII 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

9. TOURISM AND TRAVEL-RELATED SERVICES 

 
Hotels and restaurants including catering (CPC 641- 
643) 
Travel agencies and tour operator services  
(CPC 7471) 
Tourist guides services (CPC 7472) 
 
All CEFTA Parties 
 
 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
PI - One year residency requirement for tourist guides. 
PII, PIII, PVI, PVII - nationality and residency requirement for 
tourist guides. 
 
 
 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None, 
except as indicated in the 
market access column. 
 
 

10. RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING SERVICES 
(other than audio-visual services) 

Entertainment services (including theatre, live  
bands and circus services) (CPC 9619) 
 
News agency services (CPC 962) 
 
Libraries, archives, museums and other cultural 
services (CPC 963) 
 
Sporting and other recreational services (CPC 964) 
PI 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2 - None (Unbound for archives) 
Mode 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

A. Entertainment and cultural services (including   

                                                
13

 Private health activities are not allowed in the following fields: collection of blood and its derivatives; forensic medicine and autopsy services; epidemiology services (besides 

disinfection, disinsection and preventive deratization), human ecology, and environmental microbiology. 
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bands and circus services, theatre, live  
- Cinema theatre operation services (part of CPC 
96199) 
 
B. News agency services (CPC 962) 
 
C. Libraries, archives, museums and other cultural 
services (CPC 963) 
 
D. Sporting and other recreational services (CPC 964) 
PIII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None (unbound for archives) 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

A. Entertainment services: 
- Cinema theatre operation services (CPC 

96199**); 
 

- Other entertainment services (CPC 
96191+96194) 

B. News agency services 
C. Libraries, archives, museums and other cultural 
services (CPC 963)  
D. Sporting and other recreational services 
PIV 

 
Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None  
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None  
 
 

 
Modes 1, 2 - Unbound  
Modes 3, 4 - None  
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

A. Cinema theatre operation services  
(CPC 96199 **) 
 
B. News agency services (CPC 962) 
Sporting and other recreational services 
 
C. Libraries, archives, museums and other cultural 
services (CPC 963) (for privately funded institutions 
only). 
 
D. Sporting and other recreational activities, excluding 
gambling and betting services (part of CPC 964) 
PV 

 
Mode 1 - Unbound  
Mode 2, 3, 4 - None  
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None. 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None. 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2 - Unbound 
Modes 3, 4 - None, 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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SECTOR OR SUBSECTOR LIMITATIONS ON MARKET ACCESS 
LIMITATIONS ON NATIONAL 
TREATMENT 

Other entertainment and cultural services, including: 
- theatre, live bands and circus services (part of 

CPC 9619) and  
- cinema theatre operation services (part of 96199) 

 
News agency services (CPC 962) 
 
Libraries, archives, museums and other cultural 
services (CPC 963) (for privately funded institutions 
only). 
 
Sporting and other recreational services, other than 
gambling and betting services (CPC 9641, 96491) 
PII, PVI 

 
Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2 - Unbound 
Modes 3, 4 - None 
 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

A. Entertainment services (including theatre, live 
bands and circus services) (CPC 9619) 
B. News agency services (CPC 962) 
C. Libraries, archives, museums and other cultural 
services (CPC 963) 
D. Sporting and other recreational services (CPC 964) 
(excluding betting and gambling for Mode 1). 
PVII 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

11. TRANSPORT SERVICES (excluding cabotage) 

A. Maritime Transport Services    

a. Passenger transportation (CPC 7211) 
b. Freight transportation (CPC 7212) 
c. Rental of vessels with crew (CPC 7213) 
d. Maintenance and repair of vessels (CPC 8868**) 
e. Pushing and towing services (CPC 7214) 
f. Supporting services for maritime transport (CPC 
745**) 
PI (a-e only), PIV, PV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

f. Supporting services for maritime transport (CPC 
745**) 

Mode 1 - Unbound  
Mode 2 - None  

Mode 1 - Unbound  
Mode 2 - None  
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PI 
 

Mode 3 - None, except that the technical staff (pilots) must be PI 
citizens  
Mode 4 - None, except that the technical staff (pilots) must be PI 
citizens  
 

Mode 3 - None, except that the 
technical staff (pilots) must be 
PI citizens  
Mode 4 - None, except that the 
technical staff (pilots) must be 
PI citizens  

c. Rental of vessels with crew (CPC 7213) 
d. Maintenance and repair of vessels (CPC 8868**) 
PII 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

f. Supporting services for maritime transport (CPC 
745**) 
PII 

Mode 1 - Unbound except for - no limitation on transhipment 
(board to board or via the quay) and/or on the use of on-board 
cargo handling equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound except for - 
no limitation on transhipment 
(board to board or via the 
quay) and/or on the use of on-
board cargo  
handling equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7211) 
b. Freight transportation (CPC 7212) 
PVI 
 
 
Freight forwarding services 
PVI 

Modes 1, 2, 3 - None 
Mode 4 - Unbound for master or chief officer, as well as chief 
engineer officer or second engineer officer. 
 
 
 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

Modes 1, 2, 3 - None 
Mode 4 - Unbound for master 
or chief officer, as well as chief 
engineer officer or second 
engineer officer. 
 
Modes 1, 2 3, 4 - None 

a. Passenger transportation, (CPC 7211) 
b. Freight transportation, (CPC 7212) 
 
PVII  
 
 

Mode 1 - (a) Liner shipping: None 
b) Bulk, tramp and other international shipping, including 
passenger transportation: None 
Mode 2 - None 
Mode 3 - (a) Establishment of a registered company for the 
purpose of operating a fleet under the PVI flag: Unbound. 
(b) Other forms of commercial presence for the supply of 
international maritime transport services: None. 

14
  

Mode 1 - None 
Mode 2 - None 
Mode 3 - (a) Unbound 
(b) None 
Mode 4 - (a) Ship’s crews: 
Unbound (b) None 

                                                
14

 “Other forms of commercial presence for the supply of international maritime transport services” means the ability for international maritime transport service suppliers of other 
Parties to undertake locally all activities which are necessary for the supply to their customers of a partially or fully integrated transport service, within which maritime transport 
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SECTOR OR SUBSECTOR LIMITATIONS ON MARKET ACCESS 
LIMITATIONS ON NATIONAL 
TREATMENT 

Mode 4 - (a) Ship’s crews: Unbound; (b) None 

Freight forwarding services 
PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 – None 
 

B. Internal Waterways Transport    

c. Rental of vessels with crew (CPC 7223) 
d. Maintenance and repair of vessels (CPC 8868**) 
PI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7221) 
b. Freight transportation (CPC 7222) 
e. Pushing and towing services (CPC 7224) 
PII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None  

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None  

c. Rental of vessels with crew (CPC 7223) 
d. Maintenance and repair of vessels (CPC 8868**) 
PII 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

f. Supporting services for internal waterway transport, 
(CPC 745**) 
PII 

Mode 1 - Unbound except for - no limitation on transhipment 
(board to board or via the quay) and/or on the use of on-board 
cargo handling equipment. 
 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound except for - 
no limitation on transhipment 
(board to board or via the 
quay) and/or on the use of on-
board cargo handling 
equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7221) 
b. Freight transportation (CPC 7222) 
c. Rental of vessels with crew (CPC 7223) 
d. Maintenance and repair of vessels (CPC 8868**) 
e. Pushing and towing services (CPC 7224) 
f. Supporting services for internal waterway transport, 
(CPC 745**) 
PIII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

a. Passenger transportation (CPC 7221) 
b. Freight transportation (CPC 7222) 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

                                                                                                                                                                                                                                           
constitutes a substantial element. (This commitment shall however not be construed as limiting in any manner the commitments undertaken under the cross-border mode of 
delivery.) 
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SECTOR OR SUBSECTOR LIMITATIONS ON MARKET ACCESS 
LIMITATIONS ON NATIONAL 
TREATMENT 

c. Rental of vessels with crew (CPC 7223) 
d. Maintenance and repair of vessels (CPC 8868**) 
e. Pushing and towing services (CPC 7224) 
f. Supporting services for internal waterway transport 
(CPC 745**)  
PIV, PVI 

 
 

 

C. Air Transport Services   

(d) Maintenance and repair of aircraft  
(e) Supporting services for air transport 

- Selling and marketing of air transport services 
- Computer reservation system (CRS) 

PI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

(d) Maintenance and repair of aircraft 
PIII 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 – None 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 

(e) Supporting services for air transport 
(Selling and marketing of air transport services only) 
Computer reservation system (CRS) services 
PIII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

d) Maintenance and repair of aircraft (CPC 8868**), 
e) Selling and marketing of air transport  
services; (CPC 746*), 
f) Computer reservation systems; (CPC 746*) 
PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

(d) Maintenance and repair of aircraft (CPC 8868**) 
PV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None  
. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None  
. 

(e) Supporting services for air transport 
- Selling and marketing of air transport services 
- Computer reservation system (CRS) 
PV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None  Modes 1, 3 - None, except 
for distribution through CRS 
of air transport services 
provided by CRS parent 
carrier 
 
Modes 2, 4 - None 

(a) Maintenance and repair of aircraft (CPC 8868) 
PVI 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 – None 

Mode 1 - Unbound  
Mode 2, 3, 4 - None 
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SECTOR OR SUBSECTOR LIMITATIONS ON MARKET ACCESS 
LIMITATIONS ON NATIONAL 
TREATMENT 

(b) Selling and marketing of air transport services 
(c) Computer Reservation System (CRS) 
PVI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 3 - None, except 
for distribution through CRS 
of air transport services 
provided by CRS parent 
carrier 
Modes 2, 4 - None 

E. Rail Transport Services  
(excluding services related to infrastructure) 

  

b. Freight transportation (CPC 7112) 
c. Pushing and towing services (CPC 7113) 
PI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 
(CPC 8868**) 
e. Supporting services for rail transport services (CPC 
743) 
PI 

Modes 1, 2, 4 - None 
Mode 3 - None  

Modes 1, 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7111) 
b. Freight transportation (CPC 7112) 
c. Pushing and towing services (CPC 7113) 
PII 
 
 
 
 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 
(CPC 8868**) 
PII 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 

e. Supporting services for rail transport services (CPC 
743) 
PII 

Mode 1 - Unbound except for - no limitation on transhipment 
(board to board or via the quay) and/or on the use of on-board 
cargo handling equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound except for 
- no limitation on 
transhipment (board to board 
or via the quay) and/or on the 
use of on-board cargo 
handling equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 
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SECTOR OR SUBSECTOR LIMITATIONS ON MARKET ACCESS 
LIMITATIONS ON NATIONAL 
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a. Passenger transportation (CPC 7111) 
b. Freight transportation (CPC 7112) 
c. Pushing and towing services (CPC 7113) 
d. Maintenance and repair of rail transport equipment 
(CPC 8868**) 
e. Supporting services for rail transport services (CPC 
743) 
PIV, PV 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 
 

b. Freight transportation (CPC 7112) 
PIII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2 ,3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 – None 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 
(CPC 8868**) 
PIII 

Modes 1, 3 - Unbound 
Modes 2, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

a. Passenger transportation (CPC 7111) 
b. Freight transportation (CPC 7112) 
c. Pushing and towing services (CPC 7113) 
d. Maintenance and repair of rail transport equipment 
(CPC 8868**) 
e. Supporting services for rail transport services (CPC 
743) 
PVI 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 
 

a. Passenger transportation (CPC 7111) 
b. Freight transportation (CPC 7112) 
c. Pushing and towing services (CPC 7113) 
PVII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 
CPC 8868**  
PVII 

Modes: 1, 2, 3, 4 - None (special permits are required) Modes 1, 2, 3, 4 - None 
(special permits are required) 

F. Road Transport Services   

a. Passenger transportation (CPC 7121+7122) 
c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
d. Maintenance and repair of road transport equipment 
(CPC 6112+8867) 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 
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e. Supporting services for road transport (CPC 744) 
PI 

b. Freight transportation (CPC 7123) 
PI 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7121+7122) 
b. Freight transportation (CPC 7123) 
c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
d. Maintenance and repair of road transport equipment 
(CPC 6112+8867) 
e. Supporting services for road transport services 
(CPC 744) 
PIV 

Modes: 1, 2, 3, 4 - None Mode: 1, 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7121+7122) 
b. Freight transportation (CPC 7123) 
PII 

Mode 1 - Unbound, except for international transport regulated  
by bilateral and multilateral agreements. 
 
Modes 2, 4 - None 
Mode 3 - None, except for international transport regulated by 
bilateral and multilateral agreements. 

Mode 1 - Unbound  
 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
d. Maintenance and repair of road transport equipment 
(CPC 6112+8867) 
PII 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

e. Supporting services for road transport services  
(CPC 744) 
PII 

Mode 1 - Unbound except for - no limitation on transhipment 
(board to board or via the quay) and/or on the use of on-board 
cargo handling equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound except for 
- no limitation on 
transhipment (board to board 
or via the quay) and/or on the 
use of on-board cargo 
handling equipment. 
Modes 2, 3, 4 - None 

a. Passenger transportation (CPC 7121+7122) 
b. Freight transportation (CPC 7123) 
PIII 

 
Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 

 
Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 
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c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
d. Maintenance and repair of road transport equipment 
(CPC 6112+8867)  
e. Supporting services for road transport services 
(CPC 744) 
PIII 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

a. Passenger transportation, (CPC 7121+7122) 
 
PV 

Mode 1 Unbound. (Cross-border provision of transport services  
is regulated exclusively by bilateral and multilateral agreements). 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 Unbound. 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

b. Freight transportation (CPC 7123) 
e. Supporting services for road transport services 
(CPC 744) 
PV 

Mode 1 - Unbound. 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound. 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
d. Maintenance and repair of road transport equipment 
(CPC 6112+8867) 
PV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

a. Passenger transportation (CPC 7121+7122) 
b. Freight transportation (CPC 7123) 
d. Maintenance and repair of road transport equipment 
(CPC 6112+8867) 
e. Supporting services for road transport services 
(CPC 744) 
PVI 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound  
Modes 2, 3, 4 - None 

c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
 PVI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None  

a. Passenger transportation (CPC 7121+7122) 
b. Freight transportation (CPC 7123) 
c. Rental of commercial vehicles with operator (CPC 
7124) 
d. Maintenance and repair of road transport 
equipment, (CPC 6112+8867) 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
  
  

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
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e. Supporting services for road transport services 
(CPC 744) 
PVII 

G. Pipeline Transport   

a. Transportation of fuels (CPC 7131) 
PI 

Modes 1, 2, 4 - None 
Mode 3 - None, except that the service provider shall be 
established as a joint stock company. 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 

b. Transportation of other goods (CPC 7139) 
PI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None Modes 1, 2, 3, 4 - None 

a. Transportation of fuels (CPC 7131) 
b. Transportation of other goods (CPC 7139) 
PIII, PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

H. Services auxiliary to all modes of  
transport  

 - 

a. Cargo-handling services, (CPC 741) 
b. Storage and warehouse services (CPC 742) 
c. Freight transport agency services (CPC 748) 
d. Other services (CPC 749) 
PI 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 None 
  

a. Cargo-handling services (CPC 741) 
c. Freight transport agency services (CPC 748) 
PII 

 
Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1, 2, 3, 4 - None 
 

b. Storage and warehouse services (CPC 742) 
PII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

d. Other services (CPC 749) 
PII 

Mode 1 - Unbound except for - no limitation on transhipment 
(board to board or via the quay) and/or on the use of on-board 
cargo handling equipment. 
Mode 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound except for 
- no limitation on 
transhipment (board to board 
or via the quay) and/or on the 
use of on-board cargo 
handling equipment. 
Mode 2, 3, 4 - None 
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a. Cargo-handling services (CPC 741)  
c. Freight transport agency services (CPC 748) 
d. Other services (CPC 749) 
PIII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

b. Storage and warehouse services (CPC 742) 
PIII 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 4 - None 
Mode 3 - For rail transport services: Unbound; None for road 
transport services. 

Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 
 

a. Cargo-handling services (CPC 741) 
b. Storage and warehouse services (CPC 742) 
c. Freight transport agency services (CPC 748)  
d. Other services (CPC 749) 
PIV 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes 1, 2, 3, 4 - None 
 

a. Cargo-handling services (CPC 741) 
b. Storage and warehouse services (CPC 742) 
PV 

 
Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

 
Mode 1 - Unbound 
Modes 2, 3, 4 - None 

c. Freight transport agency services (CPC 748) 
d. Other services (CPC 749) 
PV 

Modes 1, 2,3, 4 - None  Modes 1, 2,3, 4 - None 
 

a. Cargo-handling services (CPC 741) 
b. Storage and warehouse services (CPC 7421, 7429) 
c. Freight transport agency services (CPC 748) 
d. Other supporting and auxiliary transport services 
(CPC 749) 
PVI 

Modes: 1, 2, 3, 4 - None 
 

Modes: 1, 2, 3, 4 - None 
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ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ 6 О ТРГОВИНИ УСЛУГАМА СПОРАЗУМА О 
ИЗМЕНИ И ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМУ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ 

У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ  

Преамбула 

Стране Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној 
Европи (у даљем тексту „Стране“)  

Имајући у виду Преамбулу, циљеве, наведене у члану 1 и глави VI (чланови 26 до 29) 
Споразума о слободној трговини у Централној Европи 2006 (ЦЕФТА 2006) који се односе 
на трговину услугама, укључујући и електронску трговину, Стране ће постепено постићи 
прогресивну либерализацију својих тржишта услуга у складу са чланом V Општег 
споразума о трговини услугама (ГАТС) Светске трговинске организације (СТО);  

Препознајући да ће либерализација роба и услуга у оквиру ЦЕФТА 2006 деловати као 
пут за остваривање циљева економског развоја и раста у региону ширењем унутар 
регионалних инвестиционих и производних могућности; 

Желећи да створе повољније услове за развој и диверзификацију трговине између 
Страна и унапређење трговинске и економске сарадње на пољу услуга; 

Увиђајући да сектор услуга игра све већу улогу у привреди и трговини Страна, са 
великим потенцијалом за побољшање унутар регионалне трговине услугама на 
узајамно користан начин; 

Ниједна одредба овог Протокола не може се тумачити тако да ослобађа Стране 
њихових права и обавеза према својим међународним уговорима, укључујући њихове 
постојеће регионалне и билатералне трговинске споразуме и СТО Споразум; 

Сложиле су се у следећем: 

Члан 1 

Дефиниције 

1. За потребе овог Протокола: 

(a) „мера“ се односи на сваку меру Стране, било у облику закона, прописа, 
правила, поступка, одлуке, управне радње, или у неком другом облику; 

(б) „пружање услуге“ обухвата производњу, дистрибуцију, маркетинг, продају и 
испоруку услуге;  

(в) „мере Страна које утичу на трговину услугама“ укључују мере у вези са: 

(i) куповином, плаћањем или коришћењем услуге; 

(ii) могућности приступа и употребе оних услуга које те Стране морају 
да обезбеде да буду доступне широј јавности, а које су у вези са 
пружањем услуге; 

(iii) присуство, укључујући и комерцијално, лица Стране са циљем 
пружања услуге на територији друге Стране; 

(г) „комерцијално присуство“ се односи на било коју форму пословног или 
професионалног установљавања, укључујући: 
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(i) конституисање новог, као и преузимање1 или одржавање постојећег 
правног лица, или 

(ii) стварање нове или одржавање постојеће филијале или 
представништва, на територији Стране са циљем пружања услуге; 

(д) „сектор“ услуга, има следећа значења: 

(i) када се односи на посебне обавезе, „сектор“ обухвата једну или 
више, или све, подсекторе конкретне услуге, наведене у Листи 
Стране,  

(ii) у супротном, „сектор“ подразумева цео сектор једне услуге, 
укључујући све његове подсекторе; 

(ђ) „услуга друге Стране“ обухвата услугу која се пружа: 

(i) са територије или на територију те друге Стране, или у случају 
поморског саобраћаја, пловним објектима регистрованим по 
законима те друге Стране, или од лица те друге Стране, које пружа 
услугу управљање и/или коришћењем, делимично или у целости, 
тог пловног објекта; или  

(ii) од стране пружаоца услуге те друге Стране, у случају пружања 
услуге путем комерцијалног присуства или присуства физичких 
лица; 

(е) „пружалац услуге“ се односи на било које физичко или правно лице које 
пружа услугу;2 

(ж) „монополски пружалац услуге“ се односи на било које лице, јавно или 
приватно, које је на релевантном тржишту на територији Стране овлашћено 
или основано било формално било de facto од те Стране као једини 
пружалац те услуге; 

(з) „корисник услуге“ се односи на било које лице које прима или користи 
услугу; 

(и) „лице“ је физичко лице или правно лице; 

(ј) „физичко лице“ се односи на грађанина Стране, у складу са њеним домаћим 
законодавством; 

(к) „физичко лице друге Стране“ се односи на физичко лице које борави на 
територији те друге Стране или било које друге Стране, и које је према 
закону те друге Стране:  

(i) држављанин те друге Стране; или  

(ii) има право на стални боравак у тој другој Страни. 

                                                
1 Термин „преузимање“ подразумева учешће капитала у правном лицу са циљем успостављања или 
одржавања трајних економских односа. 
2
 И у случају када се услуга не пружа директно од стране правног лица, већ кроз друге форме 

комерцијалног присуства, као што су филијале или представништва, пружалац услуге (тј. правно 
лице) ће и кроз такво присуство имати третман који је предвиђен за пружаоце услуга према 
одредбама овог Протокола. Такав третман ће се односити на ону форму прусуства кроз коју се 
услуга пружа,а не мора да се односи на организационе делове пружаоца који се налазе ван 
територије на којој се услуга пружа. 
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(л) „правно лице“ се односи на било који правни субјекат који уредно основан 
односно другачије организован према важећим законима, у сврху стицања 
профита или у друге сврхе, било у приватном или државном власништву, 
укључујући корпорацију, труст, ортачка, заједничко улагањe, инокосна 
предузећа или удружења;  

(љ) „правно лице Стране“ представља: 

правно лице које је основано у складу са законима Стране, и које има 
регистровано седиште, централну управу или главно место пословања на 
територији те Стране. У случају да правно лице има само регистровано 
седиште или централну управу на територији Стране, не може се сматрати 
правним лицем те Стране, уколико није суштински ангажовано у пословању 
те Стране;  

правно лице је: 

(i) „у власништву“ лица Стране, ако је више од 50% капитала тог 
правног лица у власништву лица те Стране, а циљ тог власништва 
је стицање матријалне добити; 

(ii) „контролисано“ од лица неке Стране ако таква лица имају право да 
именују већину његових директора или на неки други начин легално 
управљају његивим пословањем; 

(iii) „повезанo“ са другим лицем, у случају када контролише, или је под 
контролом тог другог лица; или када су и ово и то друго лице 
контролисано од стране истог лица; 

(м) „филијала“ правног лица Стране представља правно лице које је под 
стварном контролом другог правног лица те Стране;  

(н) „огранак“ правног лица Стране представља место пословања које нема 
статус правног лица у погледу трајности, а које као наставак матичног 
правног лица, има руководство и материјално је опремљен за обављање 
послова са трећим странама, тако да касније, иако знају да ће, ако је 
потребно, постојати правна веза са матичним правним лицем,чије је 
седиште у иностранству, не морају пословати директно с тим матичним 
правним лицем, али могу обављати посао на месту пословања које 
представља наставак; 

(њ) „директни порези“ обухватају све порезе на укупне приходе, на укупни 
капитал или на елементе прихога или капитала, укључујући порезе на добит 
од отуђења имовине, порезе на непокретности, наследства и поклоне, и 
порезе на укупне износе зарада или плата које предузеће исплаћује, као и 
порезе на увећање вредности капитала; 

(о) „Листа“ означава Листу из члана 6 и садржану у Анексу III; 

(п) „специфична обавеза” представља специфичну обавезу утврђену у Листи 
из члана 6; 

(р) „услуге поправке и одржавања авиона“ се односе на активности које се 
обављају на авиону или неком његовом делу у времену када је искључен из 
саобраћаја и не обухвата тзв. услуге одржавања линија; 

(с) „продаја и маркетинг услуга ваздушног саобраћаја“ се односи на могућности 
да конкретни ваздушни превозник слободно продаје и обавља маркетинг 
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својих услуга ваздушног транспорта, укључујући све аспекте маркетинга, као 
што су истраживање тржишта, рекламирање и дистрибуција; ове активности 
не обухватају одређивање цена услуга у ваздушном саобраћају нити услове 
њихове примене; 

(т) „компјутерски систем резервација (CRS)“ се односи на услуге које 
обезбеђују компјутерски системи који садржи информације о редовима 
летења авио превозника, слободним местима, ценама, тарифама и 
одговарајућим правилима, путем којих се могу направити резервације или 
издавати карте; 

(ћ) „саобраћајна права“ се односе на право, било наведено у оквиру посебних 
обавеза или не, да се пружају услуге и/или превозе путници, терет и пошта, 
на комерцијалној основи или да се унајме са, ка, на или преко територије 
неке Стране, укључујући тачке слетања, маршуте, тип транспорта, 
расположиве капацитете, тарифе које се наплаћују и њихове услове, као и 
критеријуме за успостављање ваздухопловних компанија, укључујући и 
такве критеријуме као што су број, власништво и контрола. 

Члан 2 

Обухват и покривеност 

1. Овај Протокол се примењује на мере усвајене или одржаване од Страна, које се 
односе на трговину услугама. Он се односи на све секторе услуга, осим наведених у ставу 
4. 

2. За потребе овог Протокола, трговина услугама се дефинише као пружање услуге: 

(a) са територије једне Стране на територију неке друге Стране; 

(б) на територији једне Стране кориснику услуга било које друге Стране; 

(в) путем комерцијалног присуства субјекта једне Стране који пружају услуге на 
територији неке друге Стране; 

(г) од стране физичких лица једне Стране, који пружају услуге и присутни су на 
територији неке друге Стране. 

3. За потребе овог Протокола: 

 (a) „мере које доносе Стране“ значе мере које доносе: 

 (i) централна, регионална или локална управа и органи; и  

 (ii) невладина тела на која су централна, регионална или локална 
управа или органи пренели извршну функцију; 

 У испуњавању својих општих и посебних обавеза по основу овог Протокола, свака 
Страна ће предузети разумне мере које јој стоје на располагању како би осигурала да се 
регионална и локална управа и органи власти, као и невладина тела на њеној територији 
придржавају поменутих обавеза; 

(б) „услуге“ обухватају све услуге у било којем сектору, осим услуга које се 
пружају у поступку вршења власти; 

(в) под појмом „услуга које се пружају у поступку вршења власти“ 
подразумевају се све услуге којe се не пружају нити на комерцијалној 
основи, нити под условима конкуренције једног или више пружалаца 
услуга. 
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4. У односу на услуге ваздушног саобраћаја, овај Протокол се неће примењивати на 
мере које утичу на саобраћајна права или мере које утичу на услуге у директној вези са 
остваривањем саобраћајног права. Овај Протокол се односи на услуге поправке и 
одржавања авиона, продају и маркетинг услуга ваздушног саобраћаја и компјутерски 
систем резервација (CRS).  

5. Овај Протокол се неће примењивати на законе, прописе или услове који регулишу 
јавне набавке од стране владиних агенција, за услуге купљене у владине сврхе, а не у 
сврху даље комерцијалне продаје или са циљем пружања услуга за комерцијалну 
продају. 

6. Овај Протокол се неће примењивати на субвенције или грантове Страна, 
укључујући владине подстицајне кредите, гаранције и осигурање. 

Члан 3 

Третман најповлашћеније нације 

1. Свака Страна ће, одмах и безусловно, одобрити услугама и пружаоцима услуга 
било које друге Стране третман не мање повољан од третмана који одобрава сличним 
услугама и пружаоцима услуга било које друге земље. 

2. Aко Страна одобри третман услугама и пружаоцима услуга у оквиру постојећег или 
будућег међународног споразума са трећом страном, Страна ће, на захтев друге Стране, 
приступити преговорима како би у овај Протокол укључила третман који није мање 
повољан од оног гарантованог тим међународним споразумом. 

3. Третман одобрен услугама и пружаоцима услуга из ЕУ према Споразуму о 
стабилизацији и придруживању са ЕУ, или према Споразуму о придруживању између 
Републике Молдавије и ЕУ, биће изузети од обавеза предвиђених у ставу 1 и ставу 2. 

Третман одобрен услугама и пружаоцима услуга из ЕУ, у оквиру домаћих прописа донетих 
са циљем приступања ЕУ, биће изузети од обавеза из става 1 и става 2. 

4. Одредбама овог Протокола неће се ни једној Страни онемогућити да одобри или 
призна неку предност суседним земљама у циљу олакшавања трговине ограничене на 
зоне малограничног промета услуга које се локално производе и користе. 

Члан 4 

Приступ тржишту 

1. У погледу приступа тржишту на начине пружања услуга утврђених у члану 2 став 2, 
свака Страна ће одобрити услугама и пружаоцима услуга других Страна не мање 
повољан третман од третмана који се постиже под пропозицијама, ограничењима и 
условима, договореним и наведених у њеној Листи. 

2. Мере које Страна не сме да задржи или усвоји у секторима у којима је преузела 
обавезу приступа тржишту, како на регионалном делу тако и на читавој територије, осим 
ако није другачије навела у својој Листи, дефинишу се као: 

(a) ограничења броја пружалаца услуга било у у облику квантитативних квота, 
монопола, ексклузивних пружалаца услуга или захтева за процену 
економских потреба; 

(б) ограничења укупне вредности услужних трансакција или средстава у форми 
квантитивних квота или захтева за оцену економских потреба; 
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(в) ограничења укупног броја услужних трансакција или укупне количине 
резултата оствареног услужном делатношћу који је изражен у одређеним 
бројчаним јединицама у форми квота или захтева за оцену економских 
потреба;3 

(г) ограничења укупног броја физичких лица која могу бити запослена у 
конкретном услужном сектору или које може да запосли појединачни 
пружалац услуге, а који су потребни за, и директно повезани са пружањем 
конкретне услуге у форми квантитативних квота или захтева за оцену 
економских потреба; 

(д) мере којима се ограничава или захтева посебна форма правног лица или 
заједничко улагање кроз које пружалац услуге може да пружи услугу; и  

(ђ) ограничења учешћа страног капитала у облику максималног процентуалог 
учешћа страног удела у акцијама или укупној вредности појединачног или 
укупног страног инвестирања. 

3. Ниједна Страна не може да на својој територији уводи никаква нова ограничења за 
пружање услуга, као што је одређено чланом 2 став 2, осим ако није другачије 
предвиђено овим Протоколом. 

Члан 5 

Национални третман 

1. У секторима који су наведени у Листи Стране, и под условима и нa начин који је 
тамо наведен, свака Страна ће услугама и пружаоцима услуга било које друге Стране, 
одобрити третман не мање повољан од третмана који одобрава својим сопственим 
сличним услугама и пружаоцима услуга, а у односу на све мере које утичу на пружање 
услуга.4 

2. Страна може да испуњава услов из става 1. додељивањем услугама и 
добављачима услуга било које друге стране, формално истоветног третмана или 
формалног другачијег третмана од оног који додељује сличним домаћим услугама и 
добављачима услуга. 

3. Формално идентичан или формално различит третман сматраће се мање 
повољним ако се помоћу њега мењају услови конкуренције у корист услуга или пружалаца 
услуга те Стране у поређењу са сличним услугама или пружаоцима услуга неке друге 
Стране. 

Члан 6 

Листа посебних обавеза 

1. Свака страна ће у Листама посебних обавеза изнети посебне обавезе које 
преузима у складу са овим Протоколом. У односу на секторе у којима су преузете овакве 
обавезе, свака Листа ће садржати: 

(a) услове, рокове и ограничења у вези са приступом тржишту; 

(б) услове и квалификације за национални третман; 

                                                
3
 Подстав 2 (в) не обухвата мере Стране којима се ограничавају инпути потребни за пружање 

услуге. 
4
 Посебним обавезама на које се овај члан односи неће се захтевати од Стране да надокнади било 

какву штету због неповољног утицаја на тржишту, насталу као резултат страног својства 
одговарајуће услуге или пружаоца услуге. 
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(в) где је могуће, временски оквир за примену ових обавеза; и  

(г) где је могуће, датум ступања на снагу преузетих обавеза. 

2. Листе посебних обавеза Страна ће се налазити у Анексу III овог Протокола и 
чиниће његов саставни део. 

Члан 7 

Измене Листа 

Стране су обавезне да, на основу писменог захтева Стране који се доставља 
Поткомитету за трговину услугама, одрже консултације како би се размотрио сваки 
захтев за измену посебне обавезе у оквиру посебних обавеза Стране која подноси 
захтев. Консултације ће бити одржане у року од три месеца након што је Страна 
доставила свој захтев Поткомитету за трговину услугама. На консултацијама, Стране ће 
имати за циљ да одрже општи ниво обострано корисних обавеза које нису мање 
повољне за трговину у односу на онај предвиђен Листом посебних обавеза пре таквих 
консултација. Свака измена посебних обавеза подлеже процедурама прописаних чланом 
47 ЦЕФТА 2006. 

Члан 8 

Кретање физичких лица 

1. Права и обавезе Страна које се односе на кретање физичких лица која пружају 
услуге у Страни регулисани су Анексом I овог Протокола. Физичким лицима обухваћеним 
посебном обавезом Стране биће дозвољено да пружа услугу у тој Страни у складу са 
условима те обавезе. 

2. Овај Протокол се неће примењивати на мере које се тичу физичких лица која 
траже приступ тржишту рада једне Стране, нити ће се примењивати на мере које се тичу 
држављанства, пребивалишта или запослења на трајној основи. 

3. Ништа у овом Протоколу неће спречити Стране од примене мера којим се 
регулише улазак физичких лица или њихов привремени боравак на њиховој територији, 
укључујући и оне мере које су неопходне за заштиту интегритета, и којим се обезбеђује 
уредно кретање физичких лица преко њихових граница, под условом да се такве мере не 
примењују на начин којим поништавају или умањују користи које има било која Страна у 
складу са условима посебне обавезе. 

Члан 9 

Транспарентност 

1. Свака Страна ће објавити одмах или, у ванредним околностима најкасније са 
даном њиховог ступања на снагу, све релевантне мере опште примене које се односе на 
или утичу на извршење овог Протокола. Такође ће бити објављени међународни 
споразуми у којима је Страна уговорна страна а који се односе на или утичу на трговину 
услугама. 

2. У случају када објављивање на начин предвиђен ставом 1 није изводљиво, 
омогућиће се да таква информација буде доступна широј јавности на неки други начин. 

3. Свака Страна ће именовати контакт тачку за услуге, као што је предвиђено чланом 
44 ЦЕФТА 2006.  

4. Свака Страна ће редовно, а најмање једанпут годишње обавештавати Поткомитет 
за трговину услугама о увођењу сваког новог или о свакој измени постојећих закона, 
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прописа или административних упутстава који значајније утичу на трговину услугама 
обухваћену њеним посебним обавезама по овом Протоколу. 

5. Свака Страна је у обавези да, у мери у којој је могуће, унапред обавести о свакој 
релевантној мери опште примене коју та Страна предлаже на усвојање како би се 
омогућило другим Странама да се изјасни о мери. Информације ће се достављати другим 
Странама преко Поткомитета за трговину услугама и Контакт тачке за услуге који су 
посредници у тој комуникацији.  

6. Свака Страна може да обавести Поткомитет за трговину услугама о свакој мери 
друге Стране, за коју сматра да утиче на извршење овог Протокола. 

Члан 10 

Домаћа регулатива 

1.  Сагласно одредбама овог Протокола, Стране задржавају право да регулишу и 
доносе нове прописе, да би оствариле легитимне политичке циљеве. 

2. У секторима у којима су преузете посебне обавезе, свака Страна ће обезбедити да 
се све мере опште примене које се односе на трговину услугама, извршавају на разуман, 
објективан и непристрасан начин. 

3. (a) Свака Страна ће одржавати или основати у најбржем могућем року судска, 
арбитражна или управна тела и поступке који, на захтев оштећеног пружаоца 
услуга, обезбеђују брзо разматрање и, где је оправдано, одговарајуће правне 
лекове, за административне одлуке које утичу на трговину услугама. У случају када 
такви поступци нису независни од органа надлежног за доношење управне одлуке 
о којој је реч, Страна ће обезбедити да ти поступци заправо обезбеде објективно и 
непристрасно разматрање. 

(б) Неће се сматрати да се одредбама подстава (а) Страна обавезује да 
успостави таква тела или поступке ако је то у супротности са њеним уставним 
уређењем или природом њеног правног система.  

4. У случају када је за пружање услуге за коју је преузета посебна обавеза неопходно 
овлашћење, надлежни органи Стране ће, у разумном року од подношење захтева који се 
сматра комплетним у складу са домаћим законима и прописима, обавестити подносиоца 
захтева о одлуци по захтеву. На захтев подносиоца, надлежни органи Стране пружаће, 
без неоправданог одлагања, информације о статусу његовог захтева. 

5. Да би се омогућило да мере у вези са са захтевима који се тичу стручности, 
техничких стандарда и издавања дозвола не представљају непотребне препреке у 
трговини услугама, Поткомитет за трговину услугама ће, преко одговарајућих тела која 
може да оснује, развити сва потребна обавезна правила. Циљ ових правила ће бити да, 
између осталог, обезбеде да ти захтеви буду: 

(a) засновани на објективним и транспарентним критеријумима, као што су 
компетентност и могућност пружања услуге; 

(б) да није неопходно оптерећење са становишта постизања квалитета услуге; 

(в) у случају поступка за добијање дозвола, да поступак сам по себи не 
представља ограничење за пружање услуге. 

6. (a) У секторима у којима је Страна преузела посебне обавезе, а док обавезна 
правила из става 5 у овим секторима не ступе на снагу, Страна неће примењивати 
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захтеве који се тичу издавања дозвола, стручности и техничких стандарда којима 
се поништавају или умањују њене посебне обавезе на начин који: 

(i) није у складу са критеријумима наведеним у подставовима 5 (а), (б) или (в); 
и  

(ii) није било разумно очекивати од те Стране у време када су посебне обавезе 
у тим секторима преузете. 

(б) Приликом утврђивања да ли се Страна понаша у сагласности са обавезама 
из става 5 (а), водиће се рачуна о међународним стандардима релевантних 
међународних организација5 које Страна примењује. 

7. У секторима у којима су преузете посебне обавезе у професионалним услугама, 
свака Страна ће обезбедити одговарајуће поступке за проверу компетентности 
професионалаца других Стране. 

8. Стране ће преиспитати домаће прописе у року од две године од дана ступања на 
снагу овог Протокола. На захтев једне или више Страна, Стране ће преговарати о 
домаћем регулисању правила која ће бити саставни део овог Протокола, као Анекс или на 
неки други начин.  

Члан 11 

Признавање 

1. У циљу потпуног испуњења својих стандарда или критеријума за давање 
овлашћења, дозвола или сертификата за пружаоце услуга, Страна може да омогући 
признавање образовања или искуства које је стечено, испуњење услова, дозвола и 
сертификата издатих од друге Стране. Такво признање може бити базирано на споразуму 
или договору са том другом Страном, или једнострано.  

2. Страна која признаје, на основу уговора или договора, образовање или искуство 
које је стечено, испуњење услова, дозвола и сертификата, ван територија Страна, та 
Страна ће пружити одговарајућу могућност осталим заинтересованим Странама да 
преговарају о приступању тим споразумима и договорима, без обзира на постојеће или 
будуће, или о закључивању сличних споразума или договора са њом. Ако Страна врши 
једнострано признавање, пружиће адекватну прилику свакој другој Страни да покаже да 
образовање или искуство, дозволе, или сертификати који су стечени или захтеви који су у 
том смислу испуњени на територији те друге Стране, треба да буду признати.  

3. Страна неће вршити признавање на начин који би, у процесу примене њених 
стандарда или критеријума за давање овлашћења, дозвола или сертификата пружаоцима 
услуга, представљао било средство дискриминације међу Странама, било прикривено 
ограничење за трговину услугама. 

4. Стране ће закључити неопходне процедуре у развијању споразума или договора о 
узајамном признавању за регулисане професије, након ступања на снагу овог Протокола. 

                                                
5
 Израз „релевантне међународне организације“ се односи на међународна тела у којима је 

чланство могуће за релевантна тела најмање свих чланица Светске трговинске организације 
(СТО). 
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Члан 12 

Монополи и ексклузивни пружаоци услуга 

1. Свака Страна ће обезбедити да се, приликом пружања монополских услуга на 
релевантном тржишту, сви монополски пружаоци услуга на њеној територији не понашају 
супротно обавезама Стране према члану 3 и преузетим посебним обавезама. 

2. Када се монополски пружалац услуга неке Стране, било директно или преко 
повезане компаније, појављује на тржишту услужне делатности која је ван оквира његових 
монополских права, а та делатност је предмет посебних обавеза те Стране, Страна ће 
обезбедити да такав пружалац услуга не користи свој монополски положај да се на њеној 
територији понаша на начин који није у складу са таквим обавезама.  

3. Поткомитет за трговину услугама може, на захтев неке Стране која има разлога да 
верује да монополски пружалац услуга друге Стране делује на начин који је супротан 
ставу 1 или 2, да захтева од те Стране која успоставља, подржава или даје овлашћења 
таквим субјектима, да пружи конкретне податке о релевантним операцијама. 

4. Одредбе овог члана ће се такође примењивати на случајеве ексклузивних 
пружалаца услуга, где Страна, формално или стварно, (а), одобрава или успоставља 
мали број пружалаца услуга и (б) суштински ограничава конкуренцију међу таквим 
пружаоцима услуга на својој територији. 

Члан 13 

Пословни обичаји 

1. Стране признају да одређени пословни обичаји пружалаца услуга, сем оних из 
члана 12, могу да наруше конкуренцију и тиме ограниче трговину услугама. 

2. Свака Страна ће, на захтев било које друге Стране, започети консултације са 
циљем укидања пословних обичаја из става 1. Страна којој се упућује захтев ће исти 
размотрити у потпуности и са разумевањем и сарађиваће у пружању јавности 
расположивих информација које нису поверљиве природе, а тичу се датог питања. 
Страна којој је постављен захтев ће Страни која је захтев поставила такође пружити 
остале доступне информације, у складу са њеним домаћим законодавством, уколико је 
постигнут задовољавајући споразум који обезбеђује чување поверљивости тих 
информација од стране Стране која је поставила захтев. 

Члан 14 

Плаћања и трансфери 

1. Осим у случајевима предвиђеним чланом 15, Страна неће примењивати 
ограничења на међународне трансфере и плаћања за текуће трансакције које се односе 
на преузете посебне обавезе. 

2. У случају да једна Страна преузме обавезу приступа тржишту у односу на пружање 
услуга кроз модел пружања предвиђен чланом 2 став 2, и уколико је прекогранични 
трансфер капитала битан део саме услуге, та страна се тиме обавезала да омогући такав 
трансфер капитала. У случају да једна Страна преузме обавезу приступа тржишту у 
односу на пружање услуга кроз модел пружања предвиђен чланом 2 став 2, та страна се 
тиме обавезала да омогући сродне трансфере капитала на њену територију. 

3. Ништа у овом Протоколу неће утицати на права и обавезе чланица Међународног 
монетарног фонда (у даљем тексту „ММФ“) према статуту ММФ, укључујући и девизне 
активности у складу са Статутом ММФ-а, под условом да Страна не уведе ограничења ни 
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на коју капиталну трансакцију супротно њеним посебним обавезама које се односе на 
овакве трансакције, осим по члану 15 или на захтев ММФ-а. 

Члан 15 

Ограничења којима се штити платни биланс 

1. Стране ће настојати да избегну наметање ограничења на пружање услуга ради 
очувања платног биланса. 

2. Свако ограничење ради очувања платног биланса који је усвојен или одржава 
Страна према и у складу са чланом XII ГАТС-а, сматраће се компатибилним са овим 
Протоколом.  

Члан 16 

Општа изузећа 

1. Под условом да су испуњени захтеви да такве мере не буду примењиване на 
начин који би представљао средство својевољне или неправедне дискриминације међу 
Странама, у условима који су углавном слични, нити прикривено ограничење за 
међународну трговину услугама, овим Протоколом се неће спречавати усвајање ни 
примена у било којој Страни, следећих мера:  

(a) потребних за заштиту јавног морала или за одржавања јавног реда;6 

(б) потребних за заштиту живота или здравља људи, животиња или биљака; 

(в) потребних да се обезбеди усклађеност са законима и прописима који нису у 
супротности са одредбама овог Протокола, укључујући оне који се односе 
на: 

(i) спречавање праксе лажног представљања и превара или за 
савладавање последица кршења уговора о услугама; 

(ii) заштите приватности појединаца у вези са обрадом и 
дистрибуцијом личних података и заштите поверљивости личних 
података и рачуна; 

(iii) сигурности; 

(г) супротно члану 5, под условом да разлика у третману постоји ради 
обезбеђивања праведног или ефикасног7 наметања или убирања директних 
пореза у сектору услуга или од пружалаца услуга других Страна; 

                                                
6
 Позивање на разлоге за изузеће ради заштите јавног реда могуће је и у случају праве и озбиљне 

претње једном од основних интереса друштва. 
7
 Мере које имају за циљ правично или ефективно наметање или убирање директних пореза 

укључујући мере које Страна уводи у свој порески систем, а које се: 
(i) примењују на пружаоце услуга који су нерезиденти, с обзиром на чињеницу да се 

пореска обавеза нерезидената утврђује у односу на предмете опорезовања који је 
пореклом или је смештен на територији те Стране; или  

(ii) примењују на нерезиденте како би се обезбедило наметање или убирање пореза на 
територији те Стране; или 

(iii)  примењују на нерезиденте или резиденте како би се спречило избегавање или утаја пореза, 
укључујући и мере за усаглашавање; или  

(iv) примењују на кориснике услуга на или са територије друге Стране како би се  
обезбедило наметање или убирање пореза од тих корисника, а где је порески основ настао на 
територији те Стране; или  



79 
 

  

(д) супротно члану 3, под условом да је разлика у третману резултат постојања 
споразума о избегавању двоструког опорезивања или одредбе о 
избегавању двоструког опорезивања у међународном споразуму или 
аранжману који обавезује Страну. 

Члан 17 

Изузећа из безбедносних разлога 

1. Овој Протокол се неће примењивати тако да се: 

(a) од Стране тражи да даје податке чије откривање она сматра да је у 
супротности са њеним основним безбедносним интересима, или  

(б) било која Странa спречава да предузме радње које она сматра да су 
неопходне за заштиту њених основних безбедносних интереса: 

(i) у вези са пружањем услуга која се обавља директно или 
индиректно са циљем снабдевања сталне војске; 

(ii) у вези са фисионим и фузионим материјалима или са материјалима 
од којих се исти добијају; 

(iii) предузетим у време рата или других ванредних околности 
међународних размера; или  

(в) било која Страна спречава да предузима радње у извршавању њених 
обавеза на основу Повеље Уједињених Нација ради одржавање 
међународног мира и сигурности. 

2. Поткомитет за трговину услугама ће бити, у најдетаљнијој могућој форми, 
информисан о мерама предузетим према ставовима 1 (б) и (в) и о њиховом престанку. 

Члан 18 

Сарадња у области електронске трговине 

1. Стране, препознајући да електронска трговина повећава могућности трговине у 
многим секторима, прихватају да међусобно унапреде развој електронске трговине, 
нарочито кроз сарадњу по питањима покренутим путем електронске трговине у складу са 
одредбама овог Протокола. 

2. Стране су сагласне да развој електронске трговине мора бити у потпуности у 
складу са највишим међународним стандардима заштите података, у циљу осигурања 
поверења корисника електронске трговине.  

3. Стране су сагласне да се испоруке електронским путем сматрају пружањем услуга, 
у смислу члана 2 став 2(а), и неће се царинити. 

                                                                                                                                                       
(v) користе да би се разликовали пружаоци услуга који подлежу плаћању порезу на предмете 
опорезовања који се опорезују свуда по свету, од осталих пружалаца услуга, имајући у виду 
које су разлике у пореској основици; или  
(vi) користе како би се утврдио, лоцирао и одредио део дохотка, профита, губитка или кредита 
резидентних лица или филијала, или између лица или филијала које су повезане са тим лицем, 
са циљем заштите пореске основице Стране. 

 Пореске одредбе и појмови у ставу (г) и у овој фусноти су одређени на основу пореских 
дефиниција и појмова, или подједнаких или сличним дефиниција и појмова у домаћем 
законодавству Стране која мере примењује. 
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4. Стране ће успоставити дијалог о регулаторним питањима која су покренута 
електронском трговином, који ће се, између осталог, бавити следећим питањима: 

(a) признавање сертификата електронских потписа издатих за јавност и 
олакшавање сертификације прекограничних услуга; 

(б) одговорност пружалаца посредничких услуга у вези са преносом или 
складиштењем података; 

(в) отклањање нежељених електронских комерцијалних комуникација; 

(г) заштита потрошача у области електронске трговине; 

(д) осталим питањима значајним за развој електронске трговине.  

5. Ова сарадња може попримити облик размене података о одговарајућем домаћем 
законодавству Страна по овим питањима, као и о имплементацији тог законодавства. 

Члан 19 

Ускраћивање повластица 

Страна може ускратити повластице овог Протокола пружаоцу услуга друге Стране 
уколико утврди да се услуга пружа тој Страни од стране правног лица које је у власништву 
или под контролом лица не Стране које није суштински ангажовано у пословању на 
територији било које Стране. 

Члан 20 

Разматрање преузетих обавеза 

1. У циљу даље либерализације трговине услугама између њих, а нарочито 
суштинске елиминације свих облика дискриминације између и међу њима у периоду од 
пет година, Стране ће редовно разматрати њихове Листе посебних обавеза, посебно 
узимајући у обзир сваку једнострану либерализацију и текуће активности у оквиру СТО. 
Прво такво разматрање ће бити најкасније у року од три године након ступања на снагу 
овог Протокола. 

2. У складу са ставом 1. редовна разматрања нивоа либерализације узимаће у обзир 
процену степена рестриктивности мера које утичу на трговину услугама коришћењем 
методологија утврђених од стране Светске банке и Организације за економску сарадњу и 
развој (ОЕЦД). 

Члан 21 

Поткомитет за трговину услугама 

Поткомитет за трговину услугама основан у складу са чланом 41, став 5. ЦЕФТА 2006. 
олакшава спровођење и примену овог Протокола од ЦЕФТА Страна. 

Члан 22 

У складу са чланом 47, став 1. ЦЕФТА 2006, овај Протокол је саставни део ЦЕФТА 
Споразума 2006. 

Члан 23 

Анекси 

 

Следећи Анекси чине саставни део овог Протокола: 
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Анекс I - Привремени улазак и боравак физичких лица у пословне сврхе; 

Aнекс II - Регулаторни принципи у области телекомуникација; 

Aнекс III - Консолидована Листа обавеза приступа тржишту у трговини услугама  

ЦЕФТА Страна. 

Члан 24 

Ступање на снагу 

1. Овај Протокол подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу, у складу са 
захтевима предвиђеним домаћим законодавством Страна. Инструменти ратификације, 
прихватања или одобравања биће депоновани код Депозитара.  

2. Овај Протокол ступа на снагу тридесетог дана након депоновања трећег 
инструмента ратификације, прихватања или одобравања. 

3. За сваку Страну која депонује свој инструмент ратификације, прихватања или 
одобравања од датума депоновања трећег инструмента ратификације, прихватања или 
одобравања, овај Протокол ступа на снагу тридесетог дана од дана депоновања њеног 
инструмента ратификације, прихватања или одобравања. 

4. Уколико њени домаћи прописи то дозвољавају, Страна може привремено 
примењивати овај Протокол док та Страна не депонује њен инструмент ратификације, 
прихватања или одобравања сагласно ставу 2. Свака привремена примена овог 
Протокола биће достављена Депозитару. 

КАО ПОТВРДУ ТОГА, пуномоћници свих ЦЕФТА Страна, на основу посебних овлашћења, 
усвојили су овај Протокол.  

Сачињено у Тирани, дана 18. децембра 2019. године, у једном изворном примерку на 
енглеском језику, који ће бити депонован Депозитару ЦЕФТА 2006, који ће свим ЦЕФТА 
Странама доставити оверене копије.“ 
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АНЕКС I 

Привремени улазак и боравак физичких лица у пословне сврхе 

Овај Анекс се односи на мере Страна које се односе на привремени улазак и боравак на 
њиховим територијама кључног особља, приправника, продаваца пословних услуга, 
пружалаца уговорених услуга, независних стручњака и краткотрајних посетилаца у 
пословне сврхе. 

Одељак I 

Кључно особље, приправници, продавци пословних услуга, пружаоци уговорних 
услуга и независни стручњаци 

1. У складу са циљевима овог Протокола, Стране се обавезују да дозволе 
привремени улазак и боравак на својој територији следећим категоријама физичких лица 
у складу са условима који су наведени испод: (а) кључно особље; (б) приправници; (в) 
продавци пословних услуга; (г) пружаоци уговорених услуга; и (д) независни стручњаци.  

2. За сваки сектор који је либерализован складу са Чланом 4. овог Протокола и који је 
предмет било какве резере наведене у Анексу III, Стране ће дозволити привремени 
улазак и боравак следећим категоријама физичких лица. 

3. „Кључно особље“ означава физичка лица запослена унутар правног лица једне 
уговорне Стране, осим непрофитне организације, која су одговорна за оснивање или 
одговарајућу контролу, управљање и рад неке установе.  

Кључно особље обухвата пословне посетиоце који су одговорни за оснивање и 
унутаркорпоративно премештене особе. Привремени улазак и боравак кључног особља је 
дозвољен у периоду од шест месеци у оквиру било ког периода од дванаест месеци за 
пословне посетиоце; и три године, у првом случају, за унутаркорпоративно премештене 
особе. Привремени улазак и боравак за унутаркорпоративно премештене особе се може 
продужити до две додатне године у укупном периоду не дужем од пет година. 

(a) „Пословни посетиоци“(ПП) означавају физичка лица која раде на вишем 
положају унутар правног лица која су одговорна за оснивање неке установе. Она не 
учествују у директним трансакцијама са јавношћу и не примају накнаду од извора 
који се налази у оквиру Стране домаћина; и 

(б) „Унутаркорпоративно премештене особе“ (УКП) означавају физичка лица 
која су запослена код правног лица једне Стране, или су била партнери у истом 
најмање годину дана и који су привремено премештени у неку установу (укључујући 
повезана предузећа, филијале или огранке) на територији друге Стране. Физичка 
лица припадају једној од следећих категорија: 

(iii) Директори су физичка лица која раде на вишем положају унутар правног 
лица, спроводе општи надзор или правац пословања, који пре свега руководе 
управљањем јединице, укључујући: 

(a) усмеравање установе, или њеног одељења или одсека; 

(б) надзор и контролу рада других запослених: надзорника, стручњака 
или руководилаца;  

(в) овлашћење да лично запошљавају и отпуштају или препоручују 
запошљавање, отпуштање или друге кадровске послове. 

(iv) Специјалисти су физичка лица која раде у оквиру правног лица: који 
поседују специјализована знања битна за рад установе, способностима 
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истраживања, технички обучени или поседују вештине руковођења. У процени 
таквог знања, у обзир ће се узети не само знања уско везана за установу, већ и то 
да ли особа има висок ниво оспособљености у односу на врсту посла или 
делатности која захтева посебно стручно знање, укључујући чланство у 
акредитованој професији.  

4. „Приправници“ означавају физичка лица која су запослена од стране правног 
лица Стране најмање једну годину, која поседују високу стручну спрему и која су 
привремено премештена у неку установу на територији друге Стране, у циљу развоја 
каријере или обуке у пословним техникама и методама. Од установе примаоца може се 
тражити да достави програм обуке који покрива трајање боравка на претходнo одобрење, 
што показује да сврха боравка обука која одговара нивоу универзитетског степена.  

 Привремени улазак и боравак за приправнике ће бити дозвољен у трајању до 
једне године. 

 5. „Продавци пословних услуга”(ППУ) означавају физичка лица која су 
представници пружаоца услуга Стране која тражи привремени улазак на територију друге 
Стране ради преговора о продаји услуга или робе или склапања уговора о продаји услуга 
за тог пружаоца услуга. Она не учествују у директним трансакцијама за јавност и не 
примају накнаду од извора који се налази у оквиру Стране домаћина.  

Привремени улазак и боравак за продавце пословних услуга је дозвољен до шест 
месеци у оквиру било ког периода од дванаест месеци. 

6. „Пружаоци уговорених услуга” (ПУУ) означавају физичка лица запослена код 
правног лица Стране која нема установу на територији Друге стране и која је закључила 
добронамеран уговор о испоруци услуга са корисником друге Стране, захтевајући 
присуствo својих запослених на привременој основи у тој Страни у циљу испуњења 
уговора о пружању услуга. Поменути уговор о услугама мора бити у складу са законима, 
прописима и захтевима Стране у којој се уговор извршава.  

Пружаоци уговорених услуга којима је дозвољен привремен улазак и боравак у 
Страни како би пружала услуге у тој Страни подлежу доле наведеним условима: 

(а) Физичка лица морају бити ангажована у пружању услуга на привременој 
основи као запослени у правном лицу које је добило уговор о услугама у 
другој Страни. 

(б) Физичка лица треба да имају најмање две године искуства у одређеном 
сектору делатности која је предмет уговора о услугама.  

(в) Физичка лица морају имати професионалне квалификације које су потребне 
за обављање делатности у складу са законима, прописима или захтевима 
Стране где се пружа услуга.  

(г) Физичка лица не примају накнаду за пружање услуга осим накнаде коју им 
плаћају њихови послодавци током њиховог боравка у другој Страни. 

(д) Привремени улазак и боравак физичких лица у оквиру друге Стране трајаће 
не дуже од шест месеци у било ком периоду од дванаест месеци или за 
време трајања уговора о услугама, који год је краћи. 

(ђ) Број лица обухваћених уговором о услугама не сме бити већи него што је 
потребно да се изврши уговор, у складу са законима, прописима и условима 
Стране где је услуга пружена.  
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7. „Независни стручњаци”(НС) означавају физичка лица која се баве пружањем 
услуге и која су регистрована као самозапослена на територији Стране, која су закључила 
добронамеран уговор о испоруци услуга са корисником у другој Страни, који захтева 
њихово присуство на привременој основи у тој другој Страни са циљем извршења уговора 
за пружање услуга.  

Независни стручњаци којима је дозвољен привремени улазак и боравак у Страни са 
циљем испоруке услуга у тој Страни подлежу доле наведеним условима: 

(a) Физичка лица морају бити ангажована у пружању услуга на привременој 
основи као самозапослена лица која су регистрована у другој Страни и која 
морају имати уговор о услугама за период не дужи од дванаест месеци.  

(б) Физичка лица морају имати, на дан подношења захтева за улазак у Страну, 
најмање три године професионалног искуства у сектору коју је предмет 
уговора о услугама. 

(в) Физичка лица морају имати професионалне квалификације које су потребне 
за обављање делатности у складу са законима, прописима или захтевима 
Стране где се пружа услуга. 

(г) Привремени улазак и боравак физичких лица у Страни ће трајати не дуже од 
шест месеци у било ком периоду од дванаест месеци или за време трајања 
уговора о услугама, који год је краћи.  

8. Страна не сме одржавати или усвајати било каква ограничења за укупан број 
физичких лица које правно лице из друге Стране може да премести као кључно особље 
или приправнике у одређени сектор у облику нумеричких квота, или услов за испитивање 
економских потреба или испитивање тржишта рада или било каква дискриминаторска 
ограничења. Страна не сме захтевати да установа именује на позиције високих 
руководилаца физичка лица неке посебне националности. 

Одељак II 

Краткотрајни посетиоци у пословне сврхе 

1. Стране ће олакшати, у складу са својим одговарајућим законодавством, 
привремени улазак и боравак на њиховим територијама краткотрајним посетиоцима у 
пословне сврхе било које друге Стране у циљу обављања следећих активности: 

(a) Истраживање и дизајн: Технички, научни и статистички истраживачи у име правног 
лица основаног на територији друге Стране; 

(б) Истраживање тржишта: Особље које спроводи истраживање или анализу, 
укључујући истраживање тржишта, у име правног лица основаног на територији 
друге Стране; 

(в) Курсеви обуке: Особље једног правног лица у Страни које улази на територију друге 
Стране у циљу обучавања техникама и радном праксом запослeних код правних 
лица или организација у тој Страни, под условом да је обучавање ограничено на 
посматрање, упознавање и саму наставу у учионици; 

(г) Сајмови и изложбе: Особље које учествује на сајму у циљу промоције свог правног 
лица или његових производа или услуга у другој Страни; 

(д) Продаја: Представници и агенти продаје који примају наруџбине или уговарања за 
робу за правно лице које се налази на територији неке друге стране, али који не 
испоручују робу; 
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(ђ) Куповина: Купци који купују за правно лице или руководиоци и надзорно особље 
ангажовано у комерцијалним пословима који се врше на територији друге Стране.  

(е) Састанци и консултације: Физичка лица која присуствују састанцима или 
конференцијама или се баве консултацијама са пословним сарадницима.  

2. Лицима која се баве активностима наведеним у ставу 1 може се одобрити 
привремени улазак и боравак у Страни, као краткотрајним посетиоцима у пословне сврхе, 
под условом да: (i) се не баве продајом своје робе или услуга широј јавности или 
сопственом испоруком робе или услуга; (ii) у своје име, не добијају никакву накнаду од 
извора који се налази унутар Стране у којој бораве привремено; и (iii) нису ангажована у 
пружању услуга у оквиру уговора који је закључен између правног лица које нема 
комерцијалну присутност у Страни где краткотрајни посетиоци у пословне сврхе 
привремено бораве и корисника у тој Страни. 

3. Привремени улазак и боравак краткотрајних посетилаца у пословне сврхе на 
територији уговорних Страна, када је то дозвољено, трајаће до шест месеци у било ком 
периоду од дванаест месеци. 

АНЕКС II 

Регулаторни принципи у области телекомуникација 

Следе дефиниције и принципи регулаторног оквира за телекомуникационе мреже и 
услугe.  

Дефиниције 

„Tелекомуникације“ подразумева пренос и пријем сигнала преко било којег 
електромагнетног средства. 

„Јавне услуге телекомуникационог преноса“ означава било коју услугу 
телекомуникационог преноса за које Страна захтева, експлицитно или у пракси, да се 
понуде широј јавности. Такве услуге могу да укључе, између осталог, телеграф, телефон, 
телекс и пренос података обично пренос информација, у реалном времену, које пружа 
потрошач, између две или више тачака, а без било какве промене облика и садржаја 
информације од тачке уласка до тачке изласка.. 

„Јавна преносна телекомуникациона мрежа“ означава јавну телекомуникациону 
инфраструктуру којом се омогућава телекомуникација између и унутар одређених 
излазних тачака мреже. 

„Корисник“ означава корисника услуге и пружаоца услуге. 

„Основни објекти“ означавају објекте јавне преносне телекомуникационе мреже 
или услуге који: 

(a) искључиво или претежно пружају један или ограничен број пружалаца 
услуге; и  

(б) не могу бити економски или технички замењенени на изводљив начин у 
циљу пружања услуге. 

„Главни пружалац“ означава пружаоца која има могућност да значајно утиче на 
услове учешћа (имајући у виду цену и испоруку) на релевантном тржишту за 
телекомуникационе мреже и услуге као резултат: (а) контроле над основним објектима; 
или (б) коришћења свог положаја на тржишту. 
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1. Заштита конкуренције 

Превенција антиконкурентне праксе у области телекомуникација 

Одговарајуће мере ће се одржавати или усвојити у сврху спречавања пружалаца који, 
сами или заједно, представљају главног пружаоца да се укључи или настави са 
антиконкурентном праксом. Ова антиконкурентна пракса посебно укључује: 

(a) ангажовање у антиконкурентном унакрсном субвенционисању;  

(б) коришћење информација добијених од такмичара са антиконкурентним 
резултатима; и  

(в) нестављање на располагање другим пружаоцима услуга правовремених техничких 
информација о основним објектима и комерцијално релевантним информацијама 
које су потребне за њихово пружање услуга.  

2. Интерконекција 

2.1 Интерконекција се односи на повезивање са пружаоцима који пружају јавну 
преносну телекомуникациону мрежу или услугу како би омогућили корисницима 
једног пружаоца да комуницирају са корисницима другог пружаоца и приступе 
услугама које пружа други пружалац, када се преузимају посебне обавезе. 

2.2 Интерконекције које је потребно обезбедити 

Интерконекција са главним пружаоцем услуга се обезбеђује на било којем технички 
изводљивом положају мреже. Таква интерконекција се обезбеђује8: 

(a) по недискриминаторним условима (укључујући техничке стандарде и 
спецификације) и стопама и са квалитетом који је ништа мање повољан од оног 
који се пружа за сличне сопствене услуге или за сличне услуге неповезаних 
пружаоца услуга или за његове филијале или друга повезана предузећа;9  

(б) благовремено, под условима (укључујући техничке стандарде и спецификације) и 
стопама оријентисаним на трошкове који су транспарентни, разумни, имајући у 
виду економску изводљивост, и довољно јасни, тако да пружалац не мора да плати 
за мрежне компоненте или објекте који му нису неопходни за услугу коју треба 
пружити; и  

(в) на захтев, на местима поред крајњих тачака мреже које се нуде већини корисника, 
у складу са накнадама које одражавају трошкове изградње потребних додатних 
објеката. 

2.3 Јавна доступност процедура за преговоре о интерконекцији 

Важеће процедуре за интерконекцију са главним пружаоцем морају бити доступне 
јавности. 

 

                                                
8
 Пружаоци услуга или мрежа који генерално нису доступни широј јавности, као што су затворене 

групе корисника, имају гарантована права да се повежу са јавном преносном телекомуникационом 
мрежом или услугама под условима и стопама које су антидискриминаторне, транспарентне и 
оријентисане на трошкове. Такви услови и стопе могу, међутим, да варирају од услова и стопа који 
важе за интерконекцију између јавних телекомуникационих мрежа и услуга.  
9
 Другачији услови и стопе се могу утврдити за различите оператере у различитим тржишним 

сегментима, на основу антидискриминаторних и транспарентних одредаба за лиценцирање, где 
такве разлике могу бити објективно оправдане јер се ове услуге не сматрају „сличним услугама“. 



87 
 

  

2.4 Транспарентност аранжмана о интерконекцији 

Свака Страна треба да обезбеди да главни пружалац учини јавно доступним или 
своје споразуме о интерконекцији или референтну понуду за интерконекцију.  

2.5 Интерконекција: решавање спорова 

Пружалац услуге који захтева интерконекцију са главним пружаоцем има право, 
или: 

(a) у било које време; или 

(б) након разумног временског периода који је јавно објављен независном домаћем 
органу, који може бити регулаторно тело из 5. става, да решава спорове у вези са 
одговарајућим условима и стопама за повезивање у разумном временском 
периоду, у мери у којој исти нису претходно утврђени. 

3. Универзална услуга 

Свака Страна има право да дефинише врсту обавезе универзалне услуге коју 
жели да одржава. Такве обавезе се не сматрају антиконкурентним саме по себи, 
под условом да се примењују на транспарентан, недискриминаторан и 
конкурентски неутралан начин и да не представљају већи терет него што је 
неопходно за врсту универзалне услуге коју одреди Страна. 

4. Јавна доступност критеријума за лиценцирање 

Где је потребна лиценца, биће јавно доступно следеће: 

(a) сви критеријуми за издавање дозвола (лиценцирање) и временски период који је 
обично потребан за постизање одлуке о захтеву за издавање дозволе; и  

(б) услови за појединачне лиценце. 

Разлози за ускраћивање лиценце пружају се подносиоцу захтева на основу захтева.  

5. Независни регулатори 

Регулаторно тело у свакој Страни треба да буде одвојено од, и не одговара за, 
било ког пружаоца телекомуникационих мрежа и услуга. Одлуке, као и процедуре 
које користе регулатори треба да буду непристрасне у односу на све учеснике на 
тржишту. 

6. Расподела и коришћење ограничених ресурса 

Било какве процедуре за доделу и коришћење ограничених ресурса, укључујући и 
фреквенције, бројеве и предност, врше се на објективан, благовремен, 
транспарентан и недискриминаторан начин. Тренутно стање додељених 
фреквентних опсега мора бити доступно јавности, али детаљна идентификација 

додељених фреквенција за посебне намене Владе није потребна.  
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Консолидована Листа oбавеза у области трговине услугама ЦЕФТА Страна 

 

 

АНЕКС III  
КОНСОЛИДОВАНА ЛИСТА ОБАВЕЗА ПРИСТУПА ТРЖИШТУ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ УСЛУГАМА ЦЕФТА СТРАНА 
 
ОБЈАШЊЕЊА 
 
Ова „Консолидована листа обавеза приступа тржишту у области трговине услугама ЦЕФТА Страна“ је заснована на Централној листи класификације 
(CPC) производа Уједињених нација која се у Светској трговинској организацији користи у преговорима у области услуга, и такође укључује и неке 
услуге описане у CPC верз. 2 (Публикација Уједињених нација ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2). 
 
Ова Листа је у складу са праксом ГАТС листа и показује само оне услужне делатности у којима Стране предузимају обавезе. У вези са обавезама 
приступања тржишту и националног третмана, у Листи су наведени следећи различити Начини пружања услуга: 
 

Начин 1: са територије једне Стране на територију неке друге Стране; 
Начин 2: на територији једне Стране кориснику услуга било које друге Стране; 
Начин 3: путем комерцијалног присуства субјекта једне Стране који пружају услуге на територији неке друге Стране; 
Начин 4: од стране физичких лица једне Стране, који пружају услуге и присутни су на територији неке друге Стране. 

 
Када све Стране ЦЕФТА 2006 преузму обавезе, то се у Листи наглашава ознаком „Све ЦЕФТА Стране“. У супротном, обавезе Страна појединачно 
означене су скраћеницама наведеним у наставку, према редоследу у преамбули ЦЕФТА 2006, али искључујући стране које су се повукле  из Споразума 
у складу са чланом 51:  
 
Страна 1 CI 
Страна 2 CII 
Страна 3 CIII 
Страна 4 CIV 
Страна 5 CV 
Страна 6 CVI 
Страна 7 CVII 
 
A. ХОРИЗОНТАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
1. Стицање земљишта и некретнина  
 
CI – Физичка и правна лица било које друге Стране не могу стицати природне ресурсе и пољопривредно земљиште, државне шуме и шумско или 
погранично земљиште, и војне области у CI. Физичка и правна лица било које друге Стране имају право да купују непољопривредно земљиште у 
државном власништву, под условом да је вредност инвестиција на одређеном земљишту три пута већа од вредности непољопривредног земљишта у 
CI. 
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CII – Физичка и правна лица било које друге Стране не могу стицати ни поседовати некретнине у CII, осим под условима реципроцитета и уколико се 
стечена имовина користи за пружање услуга. Физичка или правна лица друге Стране не могу поседовати пољопривредно земљиште.  
 
CIII – Физичко или правно лице друге Стране може под условима реципроцитета стицати право својине за стан, зграду и пословни простор, као и 
право власништва или дугорочног закупа над грађевинским земљиштем на територији CIII. Физичко или правно лице друге Стране може, под 
условима реципроцитета стицати право дугорочног закупа пољопривредног земљишта на територији CIII. Дугорочни закуп не може бити дужи од 99 
година. Свако стицање мора бити одобрено од стране надлежног министарстава. 
 
CIV – Дозвољен је закуп земљишта који не прелази 99 година. Физичка или правна лица друге Стране могу да купују земљу, осим пољопривредног и 
шумског земљишта. 
 
CV – Физичка и правна лица друге Стране могу поседовати некретнине у CV, осим обрадивог земљишта и некретнина у оквиру ограничених 
области. 
 
CVI – Физичка и правна лица друге Стране не могу бити власници пољопривредног земљишта. Физичка и правна лица било које друге Стране не 
могу стицати ни поседовати некретнине у CVI осим под условима реципроцитета и уколико се стечена имовина користи за пружање услуга. Закуп 
земљишта не може бити дужи од 99 година. 
 
CVII – Физичка и правна лица друге Стране могу стицати права над некретнинама, осим ако није другачије предвиђено законом (недискриминаторна 
ограничења). Ограничења се односе на пољопривредно и шумско земљиште. 
 
2. Кретања капитала 
 
CIII – CIII задржава право да одржи ограничења у погледу послова резидентног депозита, и послова резидентног капитала који се односи на 
инвестиције у некретнине и хартије од вредности у иностранству.  
 
3. Регистрација компанија 
 
Све ЦЕФТА Стране – Представништво је део компаније без својства правног лица. Ова представништва само се баве истраживањем тржишта, 
промотивним или репрезентативним пословима. Она се не могу бавити комерцијалним пословима.  
 
CII – У области медија (телевизија, радио, новине), трговине и производње наоружања, експлозива, војне опреме, проценат страног капитала не сме 
бити већи од 49 процената.  
 
CVI - Физичко или правно лице било које друге Стране не може имати већинско власништво у предузећима која се баве прометом наоружања и 
муниције, или у предузећима која су основана у ограниченим областима (као што су погранична зона, национални паркови, војне области) и морају 
имати дозволу надлежног министарства за инвестиције у таквим случајевима. Физичка или правна лица било које друге Стране могу основати или 
улагати у такву компанију само са домаћим лицем уз испуњавање поменутог захтева. 
 
4. Комуналне услуге 
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Све ЦЕФТА Стране: 
 
Комуналне услуге на националном или локалном нивоу могу бити предмет јавних монопола или ексклузивних права која се додељују приватним 
субјектима. Оне могу постојати у следећим областима: енергетске услуге; вода; услуге јавног превоза и помоћне услуге за све видове транспорта; 
научне и техничке консултантске услуге; услуге истраживања и развоја у друштвеним и хуманистичким наукама; техничка испитивања и услуге 
анализа; еколошке услуге; услуге јавног здравља и јавне социјалне услуге; комуникацијске услуге и услуге јавног образовања. Ексклузивна права на 
овакве услуге могу се доделити националним или локалним приватним субјектима на преференцијалној основи. 
 
5. Присуство физичких лица 
 
Све ЦЕФТА Стране изузев CV: 
 
 
Не обавезујемо се, осим у случају мера које се односе на улаз и привремени боравак физичких лица која пружају услуге: кључно особље (пословни 
посетиоци, унутаркорпоративне премештене особе); приправници; продавци пословних услуга; добављачи уговорених услуга; независни стручњаци; и 
краткорочни посетиоци у пословне сврхе, у складу са одредбама Анекса 1 Додатног протокола 6 о трговини услугама. 
 
CV – У циљу имплементације својих обавеза у складу са Анексом 1, CV не може да се позива на своја права и обавезе током прелазног периода од 18 
(осамнаест) месеци од дана ступања на снагу овог Протокола за CV. За време овог прелазног периода CV ће продужити следеће обавезе о присуству 
физичких лица за све ЦЕФТА Стране на бази реципроцитета. 
 
CV се обавезује да дозволи привремени улазак и боравак на својој територији за следеће категорије физичких лица: 
 
(i) унутаркорпоративни премештаји (УКП) 
 
Улазак и боравак до највише три године биће омогућен лицима премештеним у оквиру корпорације и њеним представништвима и филијалама која: 
(а) су запослена код правног лица основаног у некој другој Страни најмање годину дана непосредно пре датума пријема; 
(б) су привремено премештена у циљу пружања услуга у CV у филијалу која пружа услуге у CV; и 
(в) су директори, руководиоци или специјалисти, према дефиницији у наставку. 
 
Директори:су лица која раде на вишем положају која првенствено руководе организацијом, укључујући: (а) руковођење организацијом или одељењем 
или одсеком организације; (б) надзор и контрола рада других надзорника, стручњака или управника; (в) овлашћење да лично запошљава и отпушта или 
препоручи запошљавања или отпуштање или друге кадровске послове (као што су издавање и одузимање дозволе), и врши дискреционо право над 
свакодневним пословима. Не обухвата првостепене супервизоре осим ако су надзорници професионалци, нити обухвата запослене који првенствено 
обављају послове неопходне за пружање услуге. Економске потребе се неће процењивати. 
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Руководиоци: су лица у оквиру правног лица, која првенствено обављају послове управљања организацијом, успостављањем организационих циљева и 
политике, остварују велику слободу у одлучивању, примају само општа упутства или правце од виших руководиоца, одбора директора или акционара. 
Руководиоци не обављају директно послове у вези са стварним пружањем услуга или услугом. Економске потребе се неће процењивати. 
 
Специјалисти: су лица која поседују посебна знања неопходна за услуге организације, истраживање опреме, технике или управљања. У процени таквог 
знања, у обзир ће се узети не само знања уско везана за организацију, већ и да ли особа има висок ниво оспособљености у односу на врсту посла или 
трговине која захтева посебно стручно знање, укључујући и чланство и акредитацију професионалног удружења. Економске потребе се неће 
процењивати. 
 
(ii) пословни посетиоци (ПП) 
 
Улазак и привремени боравак следећих категорија је дозвољен без процене економских потреба за период до 90 дана у било којих дванаест месеци: 
 
(а) продавцима услуга – лица која не живе у CV који су представници пружаоца услуга и траже привремени улазак ради преговарања и уговарања у 
продаји услуга, али нису укључени у директној продаји широј јавности или у пружању самих услуга; и 
(б) лицима одговорним за успостављање комерцијалне присутности - менаџери који су одговорни за успостављање у CV комерцијалног присуства 
пружаоца услуге друге Стране и који нису укључени у обављање директне продаје или у пружању услуга. Kада пружалац услуга нема друго 
комерцијално присуство у CV. 
 
(iii) уговорни пружаоци услуге (УПУ) 
 
Приступ ће бити одобрен физичким лицима која се баве пружањем услуга на привременој основи, као запослени правног лица које није комерцијално 
присутно у CV, под следећим условима: 
 
(а) Правно лице поседује уговор о услугама у периоду до дванаест месеци од крајњег корисника у CV, кроз поступак који гарантује добронамерни 
уговор; 
(б) уговор о услугама је у складу са законима CV; 
(в) физичко лице које тражи приступ у пружању таквих услуга, као запослени у правном лицу које пружа услуге најмање годину дана непосредно пре 
таквог пријема; 
(г) привремени улазак и боравак биће за укупан период не дужи од 90 дана у било којих дванаест месеци или за време трајања уговора, уколико је 
мање; 
(д) физичко лице мора имати: (а) универзитетску диплому или техничке квалификације које показују исти ниво знања

1
. (б) професионалне 

квалификације које су потребне за обављање делатности у струци у складу са законима, прописима или захтевима CV; и (в) најмање три године 
професионалног искуства у струци; 
(ђ) Обавеза се односи само на услужну делатност која је предмет уговора; не даје се право усавршавања стручног звања у CV; 
(е) Број особа обухваћених уговора о услугама не може бити већи него што је потребно за извршење уговора; 

                                                
1
 У случајевима када диплома или квалификација нису добијени у CV, процењује се да ли је то еквивалентно са универзитетском дипломом 

стеченом у CV. 
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(ж) Економске потребе се неће процењивати; и 
(з) уговор о услугама може се добити у једној од доле наведених делатности: 
 
 
 
Правне услуге; 
Рачуноводствене и књиговодствене услуге; 
Архитектонске услуге, услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; 
Услуге инжењеринга, услуге интегрисаног инжењеринга; 
Компјутерске и повезане услуге; 
Услуге рекламирања; 
Менаџерско-консултантске услуге; 
Услуге везане за консалтинг менаџмент;  
Услуге техничког испитивања и анализе; 
Научно-техничке консултантске услуге; 
Преводилачке услуге 
Еколошке услуге; и 
Услуге инсталације и одржавања машина или опреме. 
 
 
Б. ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

СЕКТОР ИЛИ ПОДСЕКТОР ОГРАНИЧЕЊЕ ПРИСТУПА ТРЖИШТУ 
ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

1. ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ 

Правне услуге (CPC 861) 

Правно консултантске услуге у домаћој надлежности, за 
страно и међународно право (део СРС 861) (осим нотара, 
приватних извршитеља и услуга правне документације и 
сертификације извршене од стране пружалаца услуга 
којима су поверене јавне функције)  
 
CII, CIII, CV, CVI, CVII 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Правне услуге 861 (осим нотара, приватних извршитеља 
и услуга правне документације и сертификације) 
 
CI 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења осим што 
адвокати било које друге Стране на суду морају 
бити у пратњи адвоката CI. 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Правне услуге (861) – осим консултантских услуга у домаћој Начин 1 – Не обавезујемо се, осим за израду Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
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СЕКТОР ИЛИ ПОДСЕКТОР ОГРАНИЧЕЊЕ ПРИСТУПА ТРЖИШТУ 
ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

надлежности, за страно и међународно право 
 
CIV 

правних докумената; 
Начин 2 – Нема ограничења; 
Начин 3 – Нема ограничења, осим да само  
 
правна лица са седиштем у CIV могу пружати 
услуге. 
Начин 4 – Нема ограничења, осим да 
лиценцирани адвокат може пружати све правне 
услуге, осим представљања у кривичном 
поступку. Представљање у кривичном поступку 
је дозвољено само адвокатима кривичарима. 

Правне услуге (861) - консултантске услуге у домаћој 
надлежности, за страно и међународно право (Део СРС  
861) 
CIV 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења, осим 
захтева националности за адвокате кривичаре и 
лиценциране нотаре  

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 

Рачуноводствене и књиговодствене услуге и услуге 
ревизије (CPC 862) 
CI, CV, CIV 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења  Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 

Рачуноводствене и књиговодствене услуге и услуге 
ревизије (CPC 862) 
 
CII, CVI, CVII 

Начин 1 – Нема ограничења, осим што званични 
ревизорски извештаји морају бити потврђени од 
стране ревизорске фирме регистроване у 
домаћој надлежности и потписани од стране 
тамо лиценцираних ревизора.  
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Услуге ревизије (део CPC 862)  
CIII 

Начини 1, 2 – Неопходно је склапање уговора са 
домаћом ревизорском компанијом. Компанија 
друге Стране мора бити регистрована у својој 
надлежности за пружање услуга ревизије.  
 
Начини 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2 - Ревизорско предузеће 
друге Стране које није регистровано у 
CIII, али је регистровано за 
обављање ревизије у надлежности у 
којој се налази седиште истог, може 
да обавља ревизију у CIII само на 
основу уговора у сарадњи са 
домаћом компанијом. 
Начини 3, 4 - Нема ограничења 

Пореске услуге (CPC 863) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
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Архитектонске услуге (CPC 8671) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Инжењерске услуге (CPC 8672) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге интегрисаног инжењеринга (CPC 8673) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге урбаног планирања и пејзажне архитектуре (CPC 
8674) 

Све ЦЕФТА Стране  
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Медицинске и стоматолошке услуге (осим јавних 
здравствених установа (CPC9312)) 

  

CI, CII, CIII, CV, CVI, CVII Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Медицинске и стоматолошке услуге (осим јавних 
здравствених установа (CPC9312)) 
CIV 

Начини 1, 2, 4 – Нема ограничења 
Начин 3 – Пракса медицинске струке захтева од 
лица из било које друге Стране, дозволу од 
локалних здравствених служби, на основу 
економских потреба за лекарима и 
стоматолозима у датом региону 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Ветеринарске услуге (CPC 932), осим јавне установе 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге бабица, медицинских сестара, физиотерапеута, 
помоћног медицинског особља 
(CPC 93191) осим јавних здравствених установа 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Компјутерске и сродне услуге (CPC 84) Све ЦЕФТА 
Стране 
 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге истраживања и развоја (CPC 851-853) 
CI, CII, CIV, CV, CVI, CVII 
CIII: осим истраживања у области историјског и културног 
идентитета народа CIII и националности које живе у CIII. 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге промета некретнинама (CPC 821 & 822) Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
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Све ЦЕФТА Стране 

Услуге изнајмљивања или лизинга без оператера (CPC 83) 
 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Изнајмљивање или лизинг студијске опреме за снимање  
(CPC 83109)** 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге изнајмљивања везане за претходно снимљене 
видео-касете и оптичке дискове за употребу у опреми за 
кућну забаву (CPC 83202) 
 
CIII 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге рекламирања (CPC 871) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге истраживања тржишта и јавног мњења (CPC 864) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге менаџмент саветовања (CPC 865) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

 Услуге у вези са менаџмент саветовањем (CPC 866) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге техничког тестирања и анализе (CPC 8676) 
(Искључујући услуге које се односе на издавање обавезних 
сертификата и других званичних докумената, осим оних за 
које је прописано узајамно признавање сертификата или 
докумената). 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге везане за пољопривреду, лов и шумарство (CPC 
881) 
CI, CIII, CIV 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге везане само за пољопривреду и шумарство (део 
CPC 881) 
CII, CV, CVI, CVII 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Саветодавне и консултантске услуге везане за лов (део 
CPC 881) 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
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CII, CV, CVI, CVII 

Услуге везане за риболов (CPC 882) 
 
CI, CIII, CIV 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Саветодавне и консултантске услуге везане за риболов 
(ДЕО CPC 882)  
CII, CV, CVI, CVII 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге везане за рударство (CPC 883)  
Радови припреме места за рударство (CPC 5115) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге везане за производњу (CPC 884)  
Услуге везане за производњу, металне производе, машине 
и опрему (CPC 885) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Саветодавне и консултантске услуге везане за 
дистрибуцију енергије (део CPC 887) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге постављања и пријема особља (CPC 872) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге које се односе на научно и техничко саветовање 
(CPC 8675) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге одржавања и поправке опреме (CPC 633+8861 до 
8866) 
Услуге одржавања и поправке мотоцикала и моторних 
санки (CPC 6122) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге чишћења зграда (CPC 874) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Фотографске услуге (CPC 875) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге паковања (CPC 876) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Штампарске и издавачке услуге (88442), осим штампања Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
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и издавања Службеног гласника 
Све ЦЕФТА Стране 

Услуге организовања конвенција – Услуге планирања, 
управљања и маркетинга конвенција и сличних догађаја 
(CPC 87909*) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге превођења и тумачења (CPC 87905) осим услуга 
судских тумача 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге специјалног дизајна (CPC 87907 *) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Фризерске и берберске услуге (CPC 97021) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

2. КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   

Поштанске и курирске услуге 
2
 (CPC 68)   

                                                
2
 На основу CPC Верзије 2  



98 
 

Консолидована Листа oбавеза у области трговине услугама ЦЕФТА Страна 

 

 

СЕКТОР ИЛИ ПОДСЕКТОР ОГРАНИЧЕЊЕ ПРИСТУПА ТРЖИШТУ 
ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

A. Поштанске услуге (CPC 6811) 
(i) Поштанске услуге везане за писма (CPC 68111): 
услуге прикупљања, транспорта и испоруке новина, 
часописа и периодичних публикација, за домаће или 
иностране дестинације, осим оних које се пружају на 
основу универзалне обавезе.  
(ii) услуге прикупљања, транспорта и испоруке писама, 
брошура, летака и сличних штампаних ствари, за домаће 
или иностране дестинације, осим оних које се пружају на 
основу универзалне обавезе, искључујући предмете лакше 
од 350 грама и чија цена је пет пута мања од јавне 
основне тарифе, искључујући регистроване поштанске 
услуге у оквиру судских и управних поступака. 
(iii) Поштанске услуге везане за пошиљке (CPC 68112): 
услуге прикупљања, транспорта и испоруке пошиљки и 
пакета, за домаће или иностране дестинације, осим оних 
које се пружају на основу универзалне обавезе пружања 
услуга, искључујући предмете лакше од 350 грама и чија 
цена је пет пута мања од јавне основне тарифе, 
искључујући регистроване поштанске услуге у оквиру 
судских и управних поступака. 
 
Све ЦЕФТА Стране  

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Курирске услуге (CPC 6812) 
 
(i) услуге прикупљања, транспорта и испоруке, за домаће 
или иностране дестинације, писама, пошиљки и пакета, 
од стране курира и употребом једног или више начина 
транспорта, осим оних које се пружају на основу 
универзалне обавезе. 
(ii) курирске услуге од стране курира на бициклу. 
(iii) услуге локалне испоруке као што је храна и друго  
(CPC 6813). 
 
Све ЦЕФТА Стране 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
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Телекомуникације и услуге пружања информација 
 
 

 

Телефонија и остале телекомуникационе услуге 
(CPC 841)

3
 

 
Услуге преноса и пријема сигнала (CPC 8411) 
Услуге фиксне телефоније (CPC 8412) 
 Услуге мобилних телекомуникација (CPC 8413) 
 Приватне мрежне услуге (CPC 8414) 
 Услуге преноса података (CPC 8415) 
 Остале телекомуникационе услуге (CPC 8419) 
Све ЦЕФТА Стране 

 
 
 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Интернет телекомуникационе услуге (CPC 842)
4
 

Интернет услуге од виталног значаја (CPC 8421) 
Услуге приступа интернету (CPC 8422) 
Остале интернет телекомуникационе услуге (CPC 8429) 
 
Све ЦЕФТА Стране 
 
 
 
 
 
 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Онлајн садржај (CPC 843)
5
 Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

                                                
3
 Засновано на CPC Верзији 2  

4
 Засновано на CPC Верзији 2  

5
 Заснивано на CPC Верзији 2  
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Све ЦЕФТА Стране 

3. УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ 
ИНЖЕЊЕРИНГА 

 
 
 
 

 
 
 

Припремни радови на градилиштима (CPC 511) 
Општи грађевински послови високоградње (CPC 512) 
Општи грађевински послови нискоградње (CPC 513) 
Склапање и монтажа монтажних објеката (CPC 514) 
Посебни трговински грађевински радови (CPC 515)  
Услуге инсталације (CPC 516) 
Завршни радови у високоградњи (CPC 517) 
Услуге изнајмљивања везане за опрему за изградњу или 
рушење зграда или грађевинских радова у нискоградњи, са 
оператером (CPC 518) 
 
Све ЦЕФТА Стране  

 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

4. УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ 
(CPC Верз.2, Одељци 61 & 62, осим трговине експлозивом, 
оружјем и муницијом и генетски модификованим 
организмима) 

  

Услуге трговине на велико  
Услуге трговине на велико, осим уз накнаду или на основу 
уговора 
Услуге трговине на велико уз накнаду или на основу 
уговора 
Малопродајне услуге 
Малопродајне услуге у неспецијализованим продавницама  

Малопродајне услуге у специјализованим продавницама   
Малопродајне услуге преко поштанског налога или 
интернета  

Друге малопродајне услуге невезано за продавнице   

Малопродајне услуге уз накнаду или на основу уговора 
 
Све ЦЕФТА Стране 

 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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5. УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА (Само приватно финансиране 
услуге) 
 

Услуге основног образовања (CPC 921) 
Услуге средњег образовања (CPC 922) 
Услуге вишег образовања (CPC 923) 
Образовање одраслих (CPC 924) 
Друге услуге образовања (CPC 929) 
 
CI, CII, CIV, CV, CVI, CVII 
 
CIII - Искључујући услуге основног образовања (CPC 921) 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

6. УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
 

A. Управљање отпадним водама (услуге у вези са 
отпадним водама које одговарају услугама канализације) 
(CPC 9401) 
Б. Управљање чврстим/опасним отпадом 
Услуге одношења смећа (CPC 9402)  
Санитарне и сличне услуге (CPC 9403) 
В. Заштита ваздуха амбијента и климе:  
Услуге чишћења издувних гасова (CPC 9404) 
Г. Санација и чишћење земљишта и вода:  
Третман, санација контаминираног/загађеног земљишта и 
воде (део CPC 9406) Одговара деловима услуга заштите 
природе и пејзажа. 
Д. Смањење буке и вибрација (CPC 9405) 
Ђ. Заштита биодиверзитета и пејзажа:  
Услуге заштите природе и пејзажа (делови CPC  
9406 који нису покривени тачком Г) 
Е. Друге услуге заштите животне средине (CPC 9409) 
Консултативне услуге везане са заштитом животне 
средине (CPC 83931) 
Све ЦЕФТА Стране 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
 
 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

7. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ   

Осигурање и услуге повезане са осигурањем (CPC 812)   
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CI  

Услуге животног осигурања, осигурања од последица незгоде 
и здравственог осигурања  
(CPC 8121) 

Начин 1 – Не обавезујемо се (Нема ограничења 
за осигурање нерезидената у CI и за страна 
улагања) 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 – Не обавезујемо се (Нема 
ограничења за осигурање 
нерезидената у CI и за страна 
улагања) 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) Начин 1 – Не обавезујемо се (Нема ограничења 
за осигурање нерезидената у CI и за страна 
улагања) 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1: Не обавезујемо се (Нема 
ограничења за осигурање 
нерезидената у CI и за страна 
улагања) 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења  

Услуге поморског и ваздушног осигурања и осигурања 
превоза  
(CPC 81293)  
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
Начин 3 - Нема ограничења осим што правно 
лице друге Стране основано или овлашћено да 
обавља делатност или пружа услуге у CI, мора 
да је пружало услуге осигурања у матичној 
држави најмање 5 година. За све облике 
комерцијалног присуства генерални заступник 
друштва мора да борави у CI. 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења, 
осим како је назначено у колони 
приступа тржишту 

Реосигурање и ретроцесија, ( CPC 81299*)  Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4, - Нема ограничења 

Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге 
посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140) 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1,2, 3, 4 – Нема ограничења 

Актуарство и решавање одштетних захева је регулисано 
законом.Остатак ових услуга није регулисан (део CPC 8140) 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1,2, 3, 4 - Нема ограничења 

Осигурање и услуге повезане са осигурањем 
(CPC 812)  
CII 
 
 
Услуге животног осигурања, осигурања од последица незгоде 
и здравственог осигурања (CPC 8121) 
Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) 

Начин 1 - Нема ограничења за посреднике, за 
осигурање превоза путника у поморском 
транспорту (планираног или непланираног),тако 
да осигурање покрива, све или појединачно: 
путнике у превозу; превозно средство којим се 
превозе путници и сваку одговорност која по том 
основу проистиче, као и робу у међународном 
транзиту.  

 
Начин 1 - Нема ограничења  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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Реосигурање и ретроцесија (CPC 81299*) 
Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге 
посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140) 

Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 

Осигурање и услуге повезане са осигурањем (CPC 812)  
CIII 

  

Услуге животног осигурања, осигурања од последица незгоде 
и здравственог осигурања 
(CPC 8121) 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
 
Начин 3 - Нема ограничења, осим што друштво 
за осигурање мора бити основано као 
акционарско друштво у циљу пружања услуга 
животног осигурања. 
 
Начин 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
 
Начини 3, 4 - Нема ограничења 

Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) Начин 1 - Нема ограничења за поморско и 
ваздушно осигурање, осигурање за превозна 
средства са дозволом за комерцијалне потребе. 
Не обавезујемо се за друге услуге осигурања. 
 
Начин 2 - Нема ограничења за поморско и 
ваздушно осигурање, осигурање за превозна 
средства са дозволом за комерцијалне потребе. 
Не обавезујемо се за друге услуге осигурања. 
 
Начин 3 - Оснивање акционарског друштва за 
осигурање у CIII је обавезно за пружање услуга 
неживотних осигурања.  
 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начин 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Реосигурање и ретроцесија (CPC 81299*) Начини 1, 2, 4 - Нема ограничења 
Начин 3 - Друштво за осигурање мора бити 
основано као акционарско друштво у циљу  
 
пружања услуга осигурања и реосигурања. 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге Начини 1, 2, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140)  
Начин 3 – Друштво за пружање услуга 
посредовања у осигурању и специјализовано 
друштво за пружање услуга заступања у 
осигурању мора бити основано као акционарско 
друштво како би пружало услуге посредовања и 
заступања у осигурању.  
 

 
 
 
 

Осигурање и услуге повезане са осигурањем (CPC 812)  
CIV 

  

Услуге животног осигурања, осигурања од последица 
незгоде и здравственог осигурања (CPC 8121) 
Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) 
Реосигурање и ретроцесија (CPC 81299*) 
Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге 
посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140) 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
  
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Осигурање и услуге повезане са осигурањем (CPC 812)  
CV

6
 

  

Услуге животног осигурања, осигурања од последица незгоде 
и здравственог осигурања (CPC 8121) 

Начин 1 - Не обавезујемо се, осим за пружање 
животног осигурања за држављане друге 
Стране где нема ограничења. 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) Начин 1 - Не обавезујемо се, осим за осигурање 
имовине држављана друге Стране, као и за 
осигурање: од ризика у вези са поморском 
пловидбом, комерцијалним ваздухопловством и 
лансирањем у свемир и теретом (укључујући и 
сателите), тако да осигурање покрива, све или 
појединачно: робу у превозу; превозно средство 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
. 

                                                
6
 Друштва за осигурање друге Стране имају обавезу да оснују зависна друштва којa морају бити основанa у форми акционарског друштва у СV. 

Друштва за посредовање у осигурању и агенције за пружање осталих услуга, могу се основати као друштва са ограниченом одговорношћу или 
акционарска друштва у СV. 
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којим се превози роба и сваку одговорност која 
по том основу проистиче, као и робе у 
међународном транзиту. 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Реосигурање и ретроцесија (CPC 81299*) Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге 
посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140) 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се, осим за за 
пружање животног осигурања за држављане 
друге Стране, осигурање имовине држављана 
друге Стране, као и за осигурање: од ризика у 
вези са поморском пловидбом, комерцијалним 
ваздухопловством и лансирањем у свемир и 
теретом (укључујући и сателите), тако да 
осигурање покрива, све или појединачно: робу у 
превозу; превозно средство којим се превози 
роба и сваку одговорност која по том основу 
проистиче, као и робе у међународном 
транзиту.  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Осигурање и услуге повезане са осигурањем, CPC 812  
CVI 

7
 

 
 
 

Услуге животног осигурања, осигурања од последица незгоде  
и здравственог осигурања (CPC 8121) 
 

Начини 1, 2 – Не обавезујемо се осим за  
осигурање: 
(i) држављанa друге Стране у CVI (искључујући 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се, осим  
ако је назначено у колони приступа 
тржишту  

                                                
7
 Друштва за осигурање и реосигурање било које друге Стране су у обавези да оснују зависна друштва, која морају бити основана као акционарска друштва на територији 

CVI. Изузетно, друштва за посредовање у осигурању, односно за заступање у осигурању, или за друге услуге осигурања морају бити основана као акционарска друштва 
или друштва са ограниченом одговорношћу на територији CVI. Огранци друштава која су комерцијално основана ван CVI за пружање услуга у области ре/осигурања и 
услуга повезаних са осигурањем,биће дозвољени 5 година након ступања на снагу овог Протокола. Најмање један члан надзорног одбора било ког друштва за осигурање 
и најмање један члан извршног одбора друштва за осигурање мора имати активно знање језика CVI и пребивалиште (стално настањење) на територији CVI. Сви чланови 
извршног одбора било ког друштва за осигурање морају имати боравиште на територији CVI. Обавезно осигурање може једино пружити друштво за осигурање основано у 
CVI. Шеме обавезног осигурања везане за социјално осигурање, обавезно здравствено осигурање и обавезно пензијско осигурање, као и шеме обавезног депозитног 
осигурања су искључене из приступа тржишту и обавеза националног третмана укључених у овој Листи. Прихватање нових производа осигурања може бити 
контролисано из пруденцијалних разлога.  
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обавезно осигурање прописано за такве особе у 
CVI); 
(ii) запослених у друштвима из CVI основаних за 
обављање делатности у иностранству, у 
власништву домаћих лица или у заједничком 
власништву домаћих и лица других Страна, ако 
то захтевају прописи друге Стране или ако је 
изричито наведено у одлуци о оснивању тих 
друштава; 
 
Начин 3 – Види фусноту 
Начин 4 – Нема ограничења 

 
 
Начин 3 – Види фусноту 
Начин 4 - Нема ограничења 

Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) 
 
  

Начини 1,2 - Не обавезујемо се, осим за 
осигурање: 
- од ризика у вези са поморском пловидбом, 
комерцијалним ваздухопловством и 
лансирањем у свемир и теретом (укључујући и 
сателите), тако да осигурање покрива, све или 
појединачно: робу у превозу; превозно средство 
којим се превози роба и сваку одговорност која 
по том основу проистиче;  
- робе у међународном транзиту.  
Начин 3 – Нема ограничења 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2 Не обавезујемо се, осим 
како је назначено у колони приступа 
тржишту 
Начин 3 – Види фусноту 
Начин 4 - Нема ограничења 

Реосигурање и ретроцесија (CPC 81299*) Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге 
посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140) 

Начини 1, 2 – Не обавезујемо се, осим за услуге 
осигурања за које се обавезе узимају под 
подсекторима (i) и (ii) 
Начин 3 – Види фусноту 
Начин 4 – Нема ограничења 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се, осим 
ако је назначено у колони приступа 
тржишту 
Начин 3 - Нема ограничења 
Начин 4 - Нема ограничења 

Осигурање и услуге повезане са осигурањем, CPC 812  
CVII 

  

Услуге животног осигурања, осигурања од последица незгоде  
 
и здравственог осигурања, (CPC 8121) 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Услуге неживотног осигурања (CPC 8129) Начин 1 - Не обавезујемо се Начин 1 - Не обавезујемо се 
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(Осим у случају осигурања од ризика везаних за поморски 
или ваздушни саобраћај и у случајевима када ризик није 
покривен од стране домаћег друштва или огранка страног 
друштва које обавља своје активности на CVII (Друштво 
мора бити регистровано у CVII) 

Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења  

Реосигурање и ретроцесија, (CPC 81299*)  
(Само за ризике осигуране од стране друштва за осигурање 
друге Стране и за ризике које домаћи реосигуравачи нису у 
стању да покрију. На основу домаћих прописа Централне 
банке CVII, друштва за осигурање не могу задржати ризик 
за случај који је виши од 10% њиховог капитала.) 

Начин 1 Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Услуге повезане са осигурањем (укључујући услуге 
посредовања и заступања у осигурању) (CPC 8140) 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући 
Осигурање) 
CI 

  

a. Пријем депозита и других средстава од становништва 
(CPC 81115-81119) 
б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 
финансирање комерцијалних трансакција (CPC 81113) 
в. Финансијски лизинг (CPC 81112) 
г. Све услуге плаћања и преноса новца (CPC 81339) 
д. Гаранције и обавезе (CPC 81199) 

Начин 1 Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења  

Начини 1, 2, 3, 4, - Нема ограничења 
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ђ. Трговање за свој рачун или за рачун клијента на берзи, 
ванберзанским путем или на други начин, следећим:  

 инструментима тржишта новца (чекови, менице, 
потврда о депозиту, итд)  

 девизама 
 

 дериватима укључујући, али не ограничавајући се на, 
фјучерсе и опције  

 

 инструментима курсне и каматне стопе, укључујући 
производе као што су свопови, споразуми о 
форвард стопи, итд.  
 

 преносивим хартијама од вредности  
 

 другим преносивим инструментима и финансијским 
средствима, укључујући и злато 
 
 

 
 
 
Начин 1 – Не обавезујемо се 
 
Начини 2, 3, 4, - Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4, - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

е. Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство издавања и пласирањa као 
агент (јавно или приватно) и пружање услуга везаних за ове 
случајеве (CPC 8132) 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

ж. Валутно посредовање  Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

з. Управљање имовином, укључујући готовинско или 
портфолио управљање, сви облици заједничког управљања 
инвестицијама, управљање пензијским фондовима, услуге 
чувања, депозитне и поверилачке услуге  

 
Начини 1, 2, 3, 4, - Нема ограничења 
 
 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

ј. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и анализе, инвестиције и 
портфолио истраживања и савете, савете о куповини и 
корпоративном реструктурирању и стратегији (CPC 8131 
или 8133) 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

к. Пружање и пренос финансијских информација, и обрада 
финансијских података и одговарајући софтвер пружалаца 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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других финансијских услуга (CPC 8131) 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући 
осигурање) 
CII 
 
a. Пријем депозита и других средстава од становништва 
(CPC 81115-81119) 
б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 
финансирање комерцијалних трансакција (CPC 81113) 
в. Финансијски лизинг (CPC 81112) 
г. Све услуге плаћања и преноса новца (CPC 81339) 
д. Гаранције и обавезе (CPC 81199) 
е.Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство издавања и пласирањa као 
агент (јавно или приватно) и пружање услуга везаних за ове 
случајеве (CPC 8132) 
ж. Валутно посредовање 
з. Управљање имовином, укључујући готовинско или 
портфолио управљање, сви облици заједничког управљања 
инвестицијама, управљање пензијским фондовима, услуге 
чувања, депозитне и поверилачке услуге  

 
Начин 1 - Не обавезујемо се  
 
 
Начин 2 - Нема ограничења 
 
Начин 3 - Нема ограничења, осим што је 
обавезно оснивање специјализоване 
управљачке компаније за обављање послова 
управљања појединих трустова и 
инвестиционих компанија. 
 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
Начин 1 - Не обавезујемо се  

Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 

ј. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и анализе, инвестиције и 
портфолио истраживања и савете, савете о куповини и 
корпоративном реструктурирању и стратегији (CPC 8131 
или 8133) 
к. Пружање и пренос финансијских информација, и обрада 
финансијских података и одговарајући софтвер пружалаца 
других финансијских услуга (CPC 8131) 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући 
осигурање) 
 
CIII 
 

За све подсекторе за Начин 3: 
(3) Само правно лице основано у CIII 
може да пружа банкарске и друге финансијске 
услуге. Банка друге Стране може пружити 
банкарске услуге оснивањем банке или огранка 
 
 у СIII. 
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Банка мора да будe основанa као акционарско 
друштво. Брокерске куће, затворени 
инвестициони фондови, компаније за 
управљање фондовима и Централни регистар 
хартија од вредности треба да буду основани 
као акционарска друштва. 
Брокерске куће морају бити основане од 
најмање два домаћа или правна или физичка 
лица друге Стране. Ово ограничење не важи 
уколико се брокерске куће оснују од стране 
банке, штедионице или осигуравајуће 
компаније. Само брокерске куће, банке, 
осигуравајуће компаније и компаније за 
управљање фондовима могу бити оснивачи 
Централног регистра хартија од вредности.  
Правним и физичким лицима било које друге 
Стране није дозвољено оснивање штедионица 
и мењачница. 

a. Пријем депозита и других средстава од становништва 
(CPC 81115-81119) 
 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
Начин 3 - Може бити пружен само од банака и 
штедионица. Штедионице су овлашћене да 
пружају услуге депозита само за физичка лица.  
Начин 4 - Нема ограничења  

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 
финансирање комерцијалних трансакција (CPC 81113) 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 – За банке: Нема ограничења 
За штедионице: давање кредита правним 
лицима које прелази 150% гарантованог 
капитала штедионице мора бити обезбеђено 
само преко банке.  
За друга правна лица: Могу одобравати кредите 
само другим правним лицима. 
Начин 4 - Нема ограничења 

 Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

в. Финансијски лизинг  Начин 1 - Не обавезујемо се 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
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г. Све услуге плаћања и преноса новца (CPC 81339) 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења за тренутне 
трансакције и директна улагања

 

Начин 3 – Само банке могу пружати ову врсту 
услуге.  
Начин 4 - Нема ограничења 

 Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

д. Гаранције и обавезе (CPC 81199) Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2, 3, 4 - Нема ограничења 
  

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

ђ. Трговање за свој рачун или за рачун клијента на берзи, 
ванберзанским путем или на други начин, следећим:    

- инструментима тржишта новца (чекови, менице, 
потврда о депозиту, итд)  

 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 
за банке. Нема ограничења за трговање 
чековима и меницама. 
Начин 3 – Само банке и штедионице могу 
пружати ову врсту услуге. 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

- девизама
8
  

 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 
до нивоа који одређује Влада  
Начин 3 - Само банке и штедионице могу 
пружати ову врсту услуге 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

- дериватима укључујући, али не ограничавајући се на, 
фјучерсе и опције 

 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 
за банке.  
Начини 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

- инструментима курсне и каматне стопе, укључујући  
производе као што су свопови, споразуми о форвард 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

                                                
8
 Обухвата девизне услуге које мењачнице пружају физичким лицима. 
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стопи, итд. за банке.  
Начини 3, 4 - Нема ограничења 

- преносивим хартијама од вредности Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 
за директна улагања. Нема ограничења за 
банке, за хартије од вредности које издају 
земље чланице ОЕЦД и међународне 
институције, и за хартије од вредности са 
инвестиционим рејтингом.  
Начин 3 – Само банке и брокерске куће могу 
пружати ову врсту услуга.  
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

е. Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство  
издавања и пласирањa као агент (јавно или приватно) и 
пружање услуга везаних за ове случајеве (CPC 8132) 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења, осим за 
постављање са становницима CIII. 
Начин 3 - Само банке и брокерске куће могу 
пружати ову врсту услуга.  
Начин 4 - Нема ограничења 

 Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

ж. Валутно посредовање
9
  

 
Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 
за банке. 
Начин 3 - Нема ограничења за банке. Нема 
ограничења за правна лица за плаћања у и из 
иностранства. 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

з. Управљање имовином, укључујући готовинско 
или портфолио управљање, сви облици  
заједничког управљања инвестицијама, 
управљање пензијским фондовима, услуге  
чувања, депозитне и поверилачке услуге  

 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Не обавезујемо се. Нема ограничења 
за управљање пензионим фондовима. Нема 
ограничења за банке, инвестиционе фондове и 
пензионе фондове за коришћење услуге 
депозитара. 
Начин 3 - Само брокерске куће и друштва за 
управљање која 
имају своју регистровану канцеларију у CIII могу 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

                                                
9
 Обухвата продају и куповину девиза између правних лица на девизном тржишту. 
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да обављају управљање портфолиом.  
Специјализована предузећа за управљање која 
имају своје седиште у CIII могу да обављају 
послове управљања инвестиционим и 
пензионим фондовима. 
Начин 4 - Нема ограничења 

и. Услуге поравнања и клиринга за финансијска средства, 
укључујући хартије од вредности, финансијске деривате и 
остале преносиве инструменте 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
Начин 3 - Нема ограничења за поравнање 
трансакција у хартијама од вредности за правна 
лица основана у CIII. 
Начин 4 – Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

j. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и анализе, инвестиције и 
портфолио истраживања и савете, савете о куповини и 
корпоративном реструктурирању и стратегији  
(CPC 8131 или 8133) 

Начини 1, 2, 4 - Нема ограничења 
Начин 3 - Само трговачке компаније, банке, 
штедионице и 
брокерске куће могу да пружају ове врсте 
услуга. 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 

к. Пружање и пренос финансијских информација, и обрада 
финансијских података и одговарајући софтвер пружалаца 
других финансијских услуга (CPC 8131) 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући 
осигурање)

10
  

CIV 
  

a. Пријем депозита и других средстава од становништва 
(CPC 81115-81119) 
б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 

Начини 1, 2, 3 - Нема ограничења, осим како је 
наведено у фусноти за „Банкарске и друге 
финансијске услуге“. 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

                                                
10

 Банке било које друге Стране могу обављати финансијску активност на територији CIV само преко огранка или филијале за које је дозвола издата од Народне банке 
CIV. Један од услова за издавање дозвола је уплата основног капитала који не сме бити мањи од минималног капитала на недискриминаторан начин. Банке, укључујући и 
оне са учешћем страног капитала, морају бити организоване као акционарска друштва. Представништва банака било које друге Стране имају право да буду отворена у 
CIV без дозволе за рад Народне банке CIV и немају право да се баве финансијским активностима. Кредити и гаранције од резидената нерезидентима, као и остали 
трансфери према нерезидентима који се односе на капиталне трансакције морају бити одобрени од Народне банке CIV. 
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финансирање комерцијалних трансакција (CPC 81113) 
в. Финансијски лизинг (CPC 81112) 
г. Све услуге плаћања и преноса новца (CPC 81339) 
д. Гаранције и обавезе (CPC 81199) 
ђ. Трговање за свој рачун или за рачун клијента на берзи, 
ванберзанским путем или на други начин 

Начин 4 – Нема ограничења 
 
  

е. Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство издавања и пласирањa као 
агент (јавно или приватно) и пружање услуга везаних за ове 
случајеве (CPC 8132) 

Начини 1, 2 - Нема ограничења, осим како је 
наведено у фусноти за „Банкарске и друге 
финансијске услуге“. 
Начин 3 - Нема ограничења, осим како је 
наведено у фусноти за „Банкарске и друге 
финансијске услуге“ осим кад је Национална 
банка CIV фискална агенција Владе на тржишту 
државних обвезница. 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
 

ж. Валутно посредовање 
з. Управљање имовином, укључујући готовинско  
или портфолио управљање, сви облици  
заједничког управљања инвестицијама,  
управљање пензијским фондовима, услуге  
чувања, депозитне и поверилачке услуге  
и. Услуге поравнања и клиринга за финансијска средства, 
укључујући хартије од вредности, финансијске деривате и 
остале преносиве инструменте 
j. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и  
анализе, инвестиције и портфолио истраживања 
и савете, савете о куповини и корпоративном 
реструктурирању и стратегији  
(CPC 8131 или 8133) 
к. Пружање и пренос финансијских информација, и 
обрада финансијских података и одговарајући софтвер 
пружалаца других финансијских услуга (CPC 8131) 

 
 
Начини 1, 2, 3 - Нема ограничења, осим како је 
наведено у фусноти за „Банкарске и друге 
финансијске услуге“. 
 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући   
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осигурање) 
CV 

11
 

  

a. Примање депозита и осталих повратних средстава од 
јавности 
б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 
финансирање комерцијалних трансакција 
в. Финансијски лизинг  
г. Сва плаћања и услуге преноса новца 
д. Гаранције и обавезе  
ђ. Трговање за властити рачун или за рачун странке, било 
на берзи, на ванберзанском тржишту хартија од вредности 
или на други начин, следећим:  

- инструментима тржишта новца (чекови, менице, 
потврда о депозиту, итд)  

- девизама 
- дериватима укључујући, али не ограничавајући се, 

фјучерсе и опције 
- инструментима курсне и каматне стопе, укључујући 

производе као што су свопови, споразуми о 
форвард стопи, итд.  

- преносивим хартијама од вредности 
- другим преносивим инструментима и финансијским 

средствима, укључујући и злато  
е. Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство  
издавања и пласирањa као агент (јавно или приватно) и 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, – Нема ограничења 
Начин 3 –држављани било које друге 
Стране могу бити бирани за извршне 
директоре, а најмање један извршни 
директор мора да говори службени 
језик CV. Извршни директори морају 
бити стално запослени у банци 
(тј.да имају пребивалиште у CV током 
трајања ангажовања). 
 
Начин 4 - Нема ограничења 
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 Банке друге Стране могу оснивати представништва, филијале или огранке на територији СV. Представништва банака друге Стране могу пружати само услуге 
припремних активности као што су истраживање тржишта и не могу пружати банкарске услуге. Брокерско-дилерска друштва, фондови за гарантовање кредита, 
инвестициони фондови и берзае морају бити основани као акционарска друштва. Микрофинансијске институције и правна лица за пружање услуга инвестиционог 
саветовања морају бити основана као друштва са ограниченом одговорношћу или акционарска друштва. Друштво за управљање инвестиционим фондовима 
мора бити основано као друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво, док друштво за управљање имовином које обавља послове 
управљања и организовања добровољних пензијских фондова, мора бити основано као нејавно акционарско друштво. Банке било које друге Стране могу 
основати огранке или представништва у CV са претходним издавањем одобрења Централне банке. Представништва банака било које друге Стране не могу 
обављати банкарске послове.  
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пружање услуга везаних за ове случајеве (CPC 8132) 
ж. Валутно посредовање 

з. Управљање имовином, укључујући готовинско 
или портфолио управљање, сви облици  
заједничког управљања инвестицијама, 
управљање пензијским фондовима, услуге  
чувања, депозитне и поверилачке услуге  

 

 
Начин 1 - Оснивање специјализоване компаније 
за управљање 
је обавезно за обављање управљања појединих 
трустова и инвестиционих компанија. Само 
компаније које имају своје седиште у CV могу 
радити као депозитари за имовину 
инвестиционих фондова. 
Начин 2 - Нема ограничења. 
Начин 3 - Оснивање специјализоване компаније 
за управљање 
је обавезно за обављање управљања појединих 
трустова и инвестиционих компанија. Само 
компаније које имају своје седиште у CV могу да 
делују као депозитари за имовину 
инвестиционих фондова. 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
 
 
Начини 1, 2, 3,4 – Нема ограничења 
 

и. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и анализе, инвестиције и 
портфолио истраживања и савете, савете о куповини и 
корпоративном реструктурирању и стратегији  
(CPC 8131 или 8133) 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења. 
 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
 

ј. Пружање и пренос финансијских информација, 
и обрада финансијских података и одговарајући софтвер 
пружалаца других финансијских услуга (CPC 8131) 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући 
осигурање)  
CVI

12
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 Банке, брокерско-дилерске компаније, затворени инвестициони фондови, компаније за управљање инвестиционим фондовима,оснивачи ванберзанског тржишта 
хартија од вредности и берзе морају бити основани као акционарска друштва у CVI. Изузетно, правна лица која обављају финансијски лизинг, правна лица за пружање 
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a. Пријем депозита и других средстава од становништва 
(CPC 81115-81119) 
 
 

 
Начини 1, 2 - Нема ограничења за банке које 
могу да држе девизе на својим рачунима у 
иностранству слободно, и за друге субјекте који 
могу имати девизе на рачунима у иностранству 
у одређеним случајевима, уз сагласност 
Народне банке CVI. 
 
Начини 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 
финансирање комерцијалних трансакција (CPC 81113) 
 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се за финансијске 
кредите са роком доспећа краћим од 12 месеци, 
осим оних за увоз, инвестиционе радове у 
иностранству и пољопривреду. 
Не обавезујемо се за све кредите узете од 
физичких лица и филијала компанија друге 
Стране и за факторинг и финансирање 
комерцијалних трансакција 
Начини 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

в. Финансијски лизинг (CPC 81112) 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

г. Сва плаћања и услуге преноса новца, укључујући  Начин 1 - Не обавезујемо се Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 

                                                                                                                                                                                                                                  
инвестиционих саветодавних услуга морају бити основани као акционарска друштва или друштва са ограниченом одговорношћу. Свако друштво за управљање које 
жели да управља и организује добровољне пензијске фондове у CVI мора бити основано као нејавно акционарско друштво. Само банка и брокерска и дилерска 
компанија могу бити оснивачи ванберзанског тржишта и правно лице за пружање услуга инвестиционог саветовања. 

Огранци банкарских и других лиценцираних компанија за пружање финансијских услуга пословно основаним ван CVI биће дозвољене у CVI 5 година након ступања на 
снагу овог Протокола.  

Банке било које друге Стране могу основати подређено друштво или представништва на територији CVI. Представништва банака било које друге Стране не могу 
обављати банкарске послове - њихов делокруг рада је ограничен на истраживање тржишта, припремне активности и представљање њихове домаће банке. Банка може 
обављати послове брокерско-дилерске компаније само ако има посебну организациону јединицу за обављање тих послова. 

Резидентима осим банкама, инвестиционим фондовима и добровољним пензионим фондовима и осигуравајућих компанијама (у складу са законом који регулише њихов 
рад) су забрањена плаћања за куповину иностраних краткорочних хартија од вредности.  

Пријем нових финансијских производа биће контролисан из предострожности.  
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кредитне, платне и дебитне картице, путне чекове и 
банкарских меница; 

 
 
Начин 2 – Нема ограничења 
Начин 3 - Само (лиценциране) банке могу 
издавати платне картице 
Начин 4 – Нема ограничења 

 

д. Гаранције и обавезе (CPC 81199) 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 

ђ. Трговање за свој рачун или за рачун клијента на берзи, 
ванберзанским путем или на други начин, следећим:  
- инструментима тржишта новца (укључујући чекове, 
менице); 
- девизама; 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 – Нема ограничења 
Начин 3 - Само (лиценциране) банке могу 
трговати инструментима тржишта новца и 
девизама. 
Начин 4 – Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 

- дериватима укључујући, али не ограничавајући се на, 
фјучерсе и опције;  
- инструментима курсне и каматне стопе, укључујући 
производе као што су свопови, споразуми о форвард стопи, 
итд; 
- преносивим хартијама од вредности; 
- другим преносивим инструментима и финансијским 
средствима, укључујући и злато 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 
 

е. Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство 
издавања и пласирањa као агент (јавно или приватно) и 
пружање услуга везаних за ове случајеве (CPC 8132) 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 - Само (лиценциране) банке и 
брокерско-дилерске компаније могу пружати ове 
услуге. 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 
 

ж. Валутно посредовање 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 - Само (лиценциране) банке и 
брокерско-дилерске компаније могу пружати ове 
услуге. 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 
 

з. Управљање имовином, укључујући готовинско 
или портфолио управљање, сви облици  

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
Начин 3 - Добровољне пензијске фондове могу 
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заједничког управљања инвестицијама, 
 
управљање пензијским фондовима, услуге  
чувања, депозитне и поверилачке услуге  
 

организовати и њима управљати искључиво 
друштва за управљање која су основана и имају 
дозволу за рад у CVI. 
Оснивање специјализоване компаније за 
управљање је обавезно за обављање 
управљања појединих трустова и 
инвестиционих компанија.  
Само компаније које имају своје седиште у CVI 
могу да делују као депозитари имовине 
инвестиционих фондова. 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 
 

и. Услуге поравнања и клиринга за финансијска средства, 
укључујући хартије од вредности, финансијске деривате и 
остале преносиве инструменте 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 - Само Централни регистар, Депозитар 
и Клиринг хартија од вредности (акционарско 
друштво са 51% државног капитала) може 
пружати ове услуге. 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 Нема ограничења 
 

ј. Пружање и пренос финансијских информација, и 
финансијска обрада података и одговарајући софтвер 
пружалаца других финансијских услуга (CPC 8131) 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

к. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и анализе, инвестиције и 
портфолио истраживања и савете, савете о куповини и 
корпоративном реструктурирању и стратегији  
(CPC 8131 или 8133) 
 

Начини 1, 2 - Нема ограничења 
Начин 3 – Услуге инвестиционог саветовања 
могу пружати само брокерско-дилерске 
компаније и (лиценциране) банке. 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Банкарство и остале финансијске услуге (искључујући 
осигурање)  
 
CVII 

 
 
 

a. Пријем депозита и других средстава од становништва 
(CPC 81115-81119) 
б. Давање зајмова свих врста, укључујући, између осталог, 
потрошачке кредите, хипотекарне кредите, факторинг и 
финансирање комерцијалних трансакција (CPC 81113) 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 – Само лиценциране банке и друге 
финансијске институције 
Начин 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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в. Финансијски лизинг (CPC 81112) 

г. Све услуге плаћања и преноса новца (CPC 81339) 
д. Гаранције и обавезе (CPC 81199) 
ђ. Трговање за свој рачун или за рачун клијента на берзи, 
ванберзанским путем или на други начин, следећим:  

- инструментима тржишта новца (чекови, менице, 
потврда о депозиту, итд)  

- девизама 
- инструментима курсне и каматне стопе, укључујући 

производе као што су свопови, споразуми о 
форвард стопи, итд.  

 
 
Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 – Само лиценциране банке и друге 
финансијске институције 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
 
Начин 1 Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

е. Учешће у случајевима свих врста хартија од вредности, 
укључујући покровитељство 
издавања и пласирањa као агент (јавно или приватно) и 
пружање услуга везаних за ове случајеве (CPC 8132) 
ж. Валутно посредовање 
з. Управљање имовином, као што су готовинско или 
портфолио управљање, сви облици заједничког управљања 
инвестицијама, управљање пензијским фондовима, услуге 
чувања, депозитне и поверилачке услуге 
и. Услуге поравнања и клиринга за финансијска средства, 
укључујући хартије од вредности, финансијске деривате и 
остале преносиве инструменте 
j. Саветодавне и остале помоћне финансијске услуге, 
укључујући кредитне препоруке и анализе, инвестиције и 
портфолио истраживања и савете, савете о куповини и 
корпоративном реструктурирању и стратегији (CPC 8131 
или 8133) 
k. Пружање и пренос финансијских информација, и 
финансијска обрада података и одговарајући софтвер 
пружалаца других финансијских услуга (CPC 8131) 

 
 
Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 – Само лиценциране банке и друге 
финансијске институције 
Начин 4 - Нема ограничења 

 
 
Начин 1 Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 

  

8. ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ (само услуге 
које се приватно финансирају) 
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Болничке услуге (CPC 9311) 
Друге здравствене услуге људи (CPC 9319) 
Социјалне услуге (CPC 933)  
CI, CII 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Болничке услуге (CPC 9311) 
CIII 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Друге здравствене услуге људи (CPC 9319) 
CIII 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Социјалне услуге пружене од стране установа за стара 
лица и особа са инвалидитетом (CPC 93311) 
 
Услуге дневног боравка деце, осим услуга дневне неге 
особа са инвалидитетом (CPC 93321) 
CIII 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Болничке услуге 
Приватне болничке и санаторијумске услуге (CPC 9311**) 
 
Социјалне услуге (CPC 933) 
 
CIV 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Друге здравствене услуге људи (CPC 9319) 
 
CIV 

Начини 1, 2, 3 - Нема ограничења  
Начин 4 – Захтеви националности. Економске 
потребе су утврђене на основу укупног броја 
медицинских сестара и бабица у датом региону 
овлашћеном од стране локалних здравствених 
служби. 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Болничке услуге (CPC 9311) 
Друге здравствене услуге људи (CPC 9319) 
 
CV 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Болничке услуге (део CPC 9311) 
Друге здравствене услуге људи (CPC 9319) 
Социјалне услуге пружене од стране установа за стара 
лица 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 



122 
 

Консолидована Листа oбавеза у области трговине услугама ЦЕФТА Страна 

 

 

СЕКТОР ИЛИ ПОДСЕКТОР ОГРАНИЧЕЊЕ ПРИСТУПА ТРЖИШТУ 
ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

 
(CPC 93311** ) (осим особа са инвалидитетом) 
Услуге дневног боравка за децу (CPC 93321), осим деце и 
омладине са инвалидитетом. 
 
CVI  

Болничке услуге 
13

 (CPC 9311) 
Друге здравствене услуге људи (CPC 9319) 
 
CVII 
 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

9. ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ    

Хотели и ресторани, укључујући кетеринг (CPC 641-643) 
Туристичке агенције и услуге тур-оператора  
(CPC 7471) 
Услуге туристичких водича (CPC 7472) 
Све ЦЕФТА Стране 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
CI - Услов годину дана пребивалишта за 
туристичке водиче. 
CII,CIII, CVI, CVII – националност и 
пребивалиште се захтева за туристичке водиче 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

10. РЕКРЕАТИВНЕ , КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ УСЛУГЕ 
(oсим аудиовизуелних услуга) 

  

 
 
Услуге забаве (укључујући позориште, живе бендове и 
циркусе) (CPC 9619) 
 
 
Услуге новинских агенција (CPC 962) 
 
Библиотеке, архиви, музеји и друге културне услуге (CPC 
963) 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
 
 
Начини 1, 2 - Нема ограничења (Не обавезујемо 
се само за архиве), Начини 3, 4 - Нема 
ограничења 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

                                                
13

 Приватне здравствене делатности нису дозвољене у следећим областима: прикупљања крви и њених деривата; судске медицине и услуге аутопсије, епидемиолошке 

услуге (осим дезинфекције, дезинсекције и превентивне дератизације), хумане екологије и микробиологије животне средине. 
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Спортске и друге рекреативне услуге (CPC 964) 
CI 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
A. Услуге забаве и културе (укључујући бендове и циркусе, 
позориште, уживо  
- Услуге рада биоскопа, позоришта (део CPC 96199) 
 
Б. Услуге новинских агенција (CPC 962) 
 
В. Библиотеке, архиви, музеји и друге кулурне услуге (CPC 
963) 
 
Г. Спортске и друге рекреативне услуге (CPC 964) 
 
CIII 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења (Не 
обавезујемо се само за архиве) 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

A. Услуге забаве: 
- Услуге рада биоскопа, позоришта (CPC 96199**); 
 
 
 
- Друге услуге забаве (CPC 96191+96194) 
 
Б. Услуге новинских агенција 
В. Библиотеке, архиви, музеји и друге културне услуге (CPC 
963)  
Г. Спортске и друге рекреативне услуге 
 
CIV 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења  
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
Начини 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 

A. Услуге рада биоскопа, позоришта 
(CPC 96199 **) 
 
 
 
 
Б. Услуге новинских агенција (CPC 962) 
Спортске и друге рекреативне услуге  

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се  
Начини 3, 4 - Нема ограничења,  
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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В. Библиотеке, архиви, музеји и друге културне услуге (CPC 
963) (само за институције које се финансирају приватно). 
 
 
Г. Спортске и друге рекреативне услуге, искључене услуге 
коцкања и клађења (део CPC 964) 
 
CV 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Остале услуге забаве и културе, укључујући: 
- позориште, живе бендове и циркусе (део CPC 9619) и  
- услуге рада биоскопа, позоришта (део 96199) 

 
 

Услуге новинских агенција (CPC 962) 
 
 
Библиотеке, архиви, музеји и друге културне услуге (CPC 
963) (само за институције које се финансирају приватно). 
 
Спортске и друге рекреативне услуге, искључујући услуге 
коцкања и клађења (CPC 9641, 96491) 
 
CII, CVI 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења (Не 
обавезујемо се за архиве) 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2 - Не обавезујемо се 
Начини 3, 4 - Нема ограничења, 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења. 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

A. Услуге забаве (укључујући позориште, живе бендове и 
циркусе) (CPC 9619) 
Б. Услуге новинских агенција (CPC 962) 
В. Библиотеке, архиви, музеји и друге културне услуге (CPC 
963) 
Г. Спортске и друге рекреативне услуге (CPC 964) 
(искључујући коцкање и клађење за Начин 1). 
 
CVII 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  
  

 
 
 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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11.TРAНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (осим каботаже)   

A. Услуге поморског транспорта    

a. Превоз путника (CPC 7211) 
б. Превоз терета (CPC 7212) 
в. Изнајмљивање пловила са посадом (CPC 7213) 
г. Одржавање и поправка пловила (CPC 8868**) 
д. Услуге гурања и вуче (CPC 7214) 
ђ. Пратеће услуге за поморски транспорт 
 (CPC 745**) 
 
CI (само a-д), CIV, CV 

 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

е. Пратеће услуге за поморски транспорт (CPC 745**) 
CI 
 
 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 - Нема ограничења, осим што техничко 
особље  
(пилоти) морају бити држављани CI 
Начин 4 - Нема ограничења, осим што техничко 
особље 
(пилоти) морају бити грађани CI 
 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 - Нема ограничења, осим што 
техничко особље  
(пилоти) морају бити држављани CI 
Начин 4 - Нема ограничења, осим што 
техничко особље 
(пилоти) морају бити држављани CI 

в. Изнајмљивање пловила са посадом (CPC 7213) 
г. Одржавање и поправка пловила (CPC 8868**) 
 
CII 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
ђ. Помоћне услуге за поморски транспорт (CPC 745**) 
 
 
CII 

 
Начини 1 - Не обавезујемо се* осим за - нема 
ограничења на услуге претовара (са палубе на 
палубу или преко кеја) и/или за коришћење опреме 
за претовар терета на палуби 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се* осим - 
нема ограничења на услуге претовара 
(са пловила на пловило или преко 
кеја) и/или о  
употреби опреме за руковaњем 
теретом на пловилу 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

a. Превоз путника, (CPC 7211) 
 

Начини 1, 2, 3 - Нема ограничења 
Начини 4 - Не обавезујемо се за мастера или 

Начини 1, 2, 3 - Нема ограничења 
Начини 4 - Не обавезујемо се за 
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б. Превоз терета, (CPC 7212) 
 
CVI 
 
 
 
 
Шпедитерске услуге 
 
CVI 

главног официра, као и главног официра 
инжењера или другог официра инжењера. 
 
 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

мастера или главног официра, као и 
главног официра инжењера или 
другог официра инжењера. 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7211) 
б. Превоз терета (CPC 7212) 
 
CVII  

Начин 1 - (a) Линијски превоз: Нема ограничења 
б) вангабаритни теретни брод, ванлинијски брод 
за превоз робе, и други међународни превоз 
робе, укључујући превоз путника: Нема 
ограничења 
Начин 2 - Нема ограничења 
Начин 3 - (a) Оснивање компаније регистроване 
у сврху функционисања флоте под заставом 
CVI: Не обавезујемо се. 
(б) Други облици комерцијалног присуства за 
пружање услуга међународног поморског 
превоза: Нема ограничења. 

14
  

Начин 4 - (a) Посада брода: Не обавезујемо се; 
(б) Нема ограничења 

Начин 1 Нема ограничења 
 
 
Начин 2 Нема ограничења 
Начин 3 (a) Не обавезујемо се  
 (б) Нема ограничења 
Начин 4 (a) Посада брода: Не 
обавезујемо се; (б) Нема ограничења 

Шпедитерске услуге 
 
CVII  

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 
 

Б. Услуге превоза на унутрашњим пловним путевима    

в. Изнајмљивање пловила са посадом (CPC 7223)   

                                                
14

 „Други облици комерцијалног присуства за пружање услуга међународног поморског превоза“ означава способност пружалаца услуга међународног поморског 
превоза других Страна да локално предузму све неопходне активности за пружање својим корисницима делимично или у потпуности интегрисаним услугама 
превоза,у оквиру којих је поморски превоз значајан. (Ова обавеза се, међутим, неће тумачити као ограничавање на било који начин преузетих обавеза у оквиру 
прекограничног начина испоруке.) 
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г. Одржавање и поправка пловила (CPC 8868**) 
CI 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7221) 
б. Превоз терета (CPC 7222) 
д. Услуге гурања и вуче (CPC 7224) 
 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

в. Изнајмљивање пловила са посадом (CPC 7223) 
г. Одржавање и поправка пловила (CPC 8868**) 
 
CII 

Начини 1,2,3,4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења  

ђ. Помоћне услуге за превоз на унутрашњим пловним 
путевима, (CPC 745**) 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се* осим за - нема 
ограничења на услуге претовара (са палубе на 
палубу или преко кеја) и/или за коришћење 
опреме за претовар терета на палуби 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 Начин 1 - Не обавезујемо се* осим за - 
нема ограничења на услуге претовара 
(са палубе на палубу или преко кеја) 
и/или за коришћење опреме за 
претовар терета на палуби 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

a. Превоз путника (CPC 7221) 
б. Превоз терета (CPC 7222) 
в. Изнајмљивање пловила са посадом (CPC 7223) 
г. Одржавање и поправка пловила (CPC 8868**) 
д. Услуге гурања и вуче (CPC 7224) 
ђ. Помоћне услуге за превоз на унутрашњим пловним 
путевима (CPC 745**) 
 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења  

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7221) 
б. Превоз терета (CPC 7222) 
в. Изнајмљивање пловила са посадом (CPC 7223) 
г. Одржавање и поправка пловила (CPC 8868**) 
д. Услуге гурања и вуче (CPC 7224) 
ђ. Помоћне услуге за превоз на унутрашњим пловним  
 
путевима (CPC 745**)  

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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CIV, CVI 

В. Авио услуге    

(г) Одржавање и поправка авиона  
д) Помоћне авио услуге  
- Услуге продаје и маркетинга  
- Услуге компјутерског система 
 резервација (CRS) 
CI 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

(г) Одржавање и поправка авиона  
 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

(д) Помоћне авио услуге  
(Само услуге продаје и маркетинга) 
 
ђ) Услуге компјутерског система 
 резервација (CRS) 
 
CIII 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

г) Одржавање и поправка авиона (CPC 8868**), 
д) Услуге продаје и маркетинга; (CPC 746*), 
ђ) Услуге компјутерског система 
 резервација; (CPC 746*);  
 
CIV 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

(г) Одржавање и поправка авиона (CPC 8868**) 
 
CV 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

(д) Помоћне авио услуге  
- Услуге продаје и маркетинга 
- Услуге компјутерског  
 система резервација (CRS) 
 
CV 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начини 1, 3 - Нема ограничења, осим 
за дистрибуцију авио услуга преко 
CRS од стране CRS матичног 
превозника. 
Начини 2, 4 - Нема ограничења 

(a) Одржавање и поправка авиона (CPC 8868)  Начин 1 - Не обавезујемо се  
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CVI 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

(б) Услуге продаје и маркетинга 
 
(в) Услуге компјутерског система 
 резервација (CRS) 
 
CVI 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења  

Начини 1, 3 - Нема ограничења, осим 
за дистрибуцију авио услуга преко CRS 
од стране CRS матичног превозника: 
Не обавезујемо се. 
Начини 2, 4 - Нема ограничења 

Д. Железнички транспорт (искључујући услуге у вези са 
инфраструктуром) 

  

б. Превоз терета (CPC 7112) 
в. Услуге гурања и вуче (CPC 7113) 
CI 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

г. Одржавање и поправка железничке  
 опреме (CPC 8868**) 
д. Помоћне услуге за железнички транспорт (CPC 743) 
CI 

Начини 1,2,4 - Нема ограничења 
Начин 3 - Нема ограничења, после 1. јануара 
2018. 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7111) 
б. Превоз терета (CPC 7112) 
в. Услуге гурања и вуче (CPC 7113) 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

г. Одржавање и поправка железничке  
 опреме (CPC 8868**) 
CII 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

д. Помоћне услуге за железнички транспорт (CPC 743) 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се осим за - нема 
ограничења за претовар (утовар/истовар или 
преко перона) и/или за коришћење опреме за 
претовар терета на вагон 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се осим за 
- нема ограничења за претовар 
(утовар/истовар или преко перона) 
и/или за коришћење опреме за 
претовар терета на вагон 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7111)  
б. Превоз терета (CPC 7112) 
в. Услуге гурања и вуче (CPC 7113) 
г. Одржавање и поправка железничке  
 опреме (CPC 8868**) 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 
 
Начини 1,2,3,4 - Нема ограничења 
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д. Помоћне услуге за железнички транспорт (CPC 743) 
 
CIV, CV 

б. Превоз терета (CPC 7112) 
 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начин 2, 3, 4 - Нема ограничења 

г. Одржавање и поправка железничке  
 опреме (CPC 8868**) 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2,3,4 – Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7111) 
б. Превоз терета (CPC 7112) 
в. Услуге гурања и вуче (CPC 7113) 
г. Одржавање и поправка железничке  
 опреме (CPC 8868**) 
д. Помоћне услуге за железнички транспорт (CPC 743) 
 
CVI 

 
 
Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7111) 
б. Превоз терета (CPC 7112) 
в. Услуге гурања и вуче (CPC 7113) 
 
CVII 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

г. Одржавање и поправка железничке  
 опреме (CPC 8868**) 
 
CVII 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења (потребне 
посебне дозволе) 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Ђ. Друмски транспорт 
 

  

a. Превоз путника, (CPC 7121+7122) 
в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај (CPC 
6112+8867) 
 
д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744)  
 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 



131 
 

Консолидована Листа oбавеза у области трговине услугама ЦЕФТА Страна 

 

 

СЕКТОР ИЛИ ПОДСЕКТОР ОГРАНИЧЕЊЕ ПРИСТУПА ТРЖИШТУ 
ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

CI 

б. Превоз терета, (CPC 7123) 
CI 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7121+7122) 
б. Превоз терета (CPC 7123) 
в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај (CPC 
6112+8867) 
д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744) 
 
CIV 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7121+7122) 
 
 
б. Превоз терета (CPC 7123) 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се (осим за 
међународни транспорт регулисан 
билатералним и мултилатералним 
споразумима) Начини 2, 4 – Нема ограничења 
Начин 3 – Нема ограничења (осим за 
међународни транспорт регулисан 
билатералним и мултилатералним 
споразумима) 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај 
(CPC 6112+8867) 
 
CII 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744) 
 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се* осим– без 
ограничења за услуге претовара (са возила на 
возило или на паркингу ) и/или за коришћење 
опреме за претовар терета на возило 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се осим – 
без ограничења на претовар (са 
возила на возило или на паркингу ) 
и/или за коришћење опреме за 
претовар терета на возило 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7121+7122) 
 
б. Превоз терета (CPC 7123) 
 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај 
(CPC 6112+8867) 
д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744) 
 
CIII 

 
 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Не обавезујемо се 
 

а.Превоз путника (CPC 7121+7122) 
 

CV 

Начин 1 - Не обавезујемо се- Прекогранично 
пружање услуга превоза је регулисано 
искључиво билатералним и мултилатералним 
споразумима 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

б. Превоз терета, (CPC 7123) 
д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744) 
 
CV 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај 
(CPC 6112+8867) 
 
CV 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника, (CPC 7121+7122) 
б. Превоз терета, (CPC 7123) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај 
(CPC 6112+8867) 
д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744) 
 
CVI 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
 
CVI 

Начини 1,2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Превоз путника (CPC 7121+7122) 
 
б. Превоз терета (CPC 7123) 
в. Изнајмљивање возила са возачем (CPC 7124) 
г. Одржавање и поправка опреме за друмски саобраћај (CPC 
6112+8867) 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се  
 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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СЕКТОР ИЛИ ПОДСЕКТОР ОГРАНИЧЕЊЕ ПРИСТУПА ТРЖИШТУ 
ОГРАНИЧЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТРЕТМАНА 

д. Помоћне услуге за друмски превоз (CPC 744) 
 
CVII 

Е. Цевоводни транспорт   

а.Транспорт горива (CPC 7131) 
 

CI 

Начин 1, 2, 4 – Нема ограничења 
Начин 3 - Нема ограничења, осим што пружалац 
услуге треба да се оснује као акционарско 
друштво 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

б. Превоз друге робе (CPC 7139) 
 
CI 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

а.Транспорт горива (CPC 7131) 
б.Превоз друге робе (CPC 7139) 
 
CIII, CIV 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Ж. Помоћне услуге везане за све облике транспорта   

a. Услуге руковања робом (CPC 741) 
б. Складиштење и складишне услуге (CPC 742) 
в. Агенцијске услуге транспорта робе (CPC 748) 
г. Остале услуге (CPC 749) 
 
CI 

 
Начини 1,2, 3, 4 – Нема ограничења 

 
Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 

а.Услуге руковања робом (CPC 741) 
в.Агенцијске услуге транспорта робе (CPC 748) 
 
CII 

Начини 1, 2, 3 и 4 - Нема ограничења 
 

Начини 1, 2, 3, 4 – Нема ограничења 
  

б.Складиштење и складишне услуге (CPC 742) 
 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се* 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се* 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

г. Остале услуге (CPC 749) 
 
 
CII 

Начин 1 - Не обавезујемо се* осим за – нема 
ограничења за  
услуге претовара (са превоза на превоз или 
преко кеја) и/или за коришћење опреме за 
претовар терета на возило 
Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се* осим за 
– без ограничења за услуге претовара 
(са превоза на превоз или преко кеја ) 
и/или за коришћење опреме за 
претовар терета 
на возило 
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ТРЕТМАНА 

 Начини 2, 3, 4 – Нема ограничења 

а.Услуге руковања робом (CPC 741) 
в. Агенцијске услуге транспорта робе (CPC 748) 
г. Остале услуге (CPC 749) 
 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се осим за 
- нема ограничења за претовар (са 
палубе на палубу или преко кеја) 
и/или за коришћење опреме за 
претовар терета на палуби 
Начин 2, 3, 4 - Нема ограничења 

б. Складиштење и складишне услуге (CPC 742) 
 
CIII 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2,3, 4 - Нема ограничења 
 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Услуге руковања робом (CPC 741) 
б. Складиштење и складишне услуге (CPC 742) 
в. Агенцијске услуге транспорта робе (CPC 748) 
г. Остале услуге (CPC 749) 
 
CIV 

 
 
 
Начин 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

 
 
Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Услуге руковања робом (CPC 741) 
б. Складиштење и складишне услуге (CPC 742) 
 
CV 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 

Начин 1 - Не обавезујемо се 
Начини 2, 3, 4 - Нема ограничења 
 

в. Агенцијске услуге транспорта робе (CPC 748) 
г. Друге услуге (CPC 749) 
 
CV 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 

a. Услуге руковања робом (CPC 741) 
б. Складиштење и складишне услуге (CPC 742) 
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в. Агенцијске услуге транспорта робе (CPC 748) 
г. Остале услуге (CPC 749) 
CVI 

Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења Начини 1, 2, 3, 4 - Нема ограничења 
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Члан 3. 

Приликом депоновања инструмeнта потврђивања Додатног протокола 6 
о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној 
трговини у Централној Европи дeпoзитaру, доставља се и текст Декларације, 
који гласи:  

 
ДЕКЛАРАЦИЈА 

  
,,Будући да је територија Косова и Метохије у саставу Републике 

Србије и да се на основу Резолуције савета безбедности Уједињених нација 

1244 (1999) налази под међународном управом, изражавање пристанка на 

обавезивање Републике Србије на Додатни протокол 6 о трговини услугама 

уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у 

Централној Европи, не може се тумачити као признавање независности 

Косова47, које у Споразуму о слободној трговини у Централној Европи 

представља УНМИК, нити се тиме између Републике Србије и Косова* 

формира уговорни однос у смислу правила Бечке конвенције о уговорном 

праву (1969), којом је регулисана материја закључења и извршења 

међународних уговора. 

Закључивањем и извршавањем Додатног протокола 6 о трговини 
услугама уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној 
трговини у Централној Европи се ни на који начин не прејудицира питање 
статуса Косова*, као ни надлежности и овлашћења Специјалног 
представника генералног секретара УН и КФОР у складу са Резолуцијом 1244 
(1999) и Уставним оквиром за привремену самоуправу на Косову (Уредба 
УНМИК бр.2001/9 од 15. маја 2001.). 

Ниједна радња коју влада Косова*, односно Привремене институције 
самоуправе у Приштини, предузму приликом закључивања и спровођења овог 
протокола се не може сматрати валидном уколико прекорачује овлашћења 
Привремених институција самоуправе у Приштини или задире у овлашћења и 
дужности које су резервисане за специјалног представника генералног 
секретара УН како је одређено Резолуцијом Савета безбедности УН бр.1244 
(1999) и Уставним оквиром за привремену самоуправу на Косову.“ 

                                                
47 ово одређење не доводи у питање ставове о статусу, и у складу је са 

Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 (1999) и мишљењем 
Међународног суда правде о проглашењу независности Косова 
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DECLARATION 

 
“Whereas the territory of Kosovo and Metohija is an integral part of the 

Republic of Serbia and that in accordance with United Nations Security Council 
resolution 1244 (1999) it is placed under an international administration, indicating 
consent in respect of the Republic of Serbia to be bound by the Additional Protocol 6 
on Trade in Services to the Agreement on Amendment of and Accession to the 
Central European Free Trade Agreement cannot be interpreted as recognition of the 
independence of Kosovo*, represented in the Central European Free Trade 
Agreement by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), 
nor does it mean that a treaty relationship is established between the Republic of 
Serbia and Kosovo* according to the rules of the Vienna Convention on the Law of 
Treaties (1969), governing matters related to the signature and application of 
international treaties. 

Signing and application of the Additional Protocol 6 on Trade in Services to 
the Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free Trade 
Agreement is by all means without prejudice to the status issue of Kosovo48 or to the 
powers and responsibilities of the Special Representative of the UN Secretary-
General and those of the Kosovo Force (KFOR) under Resolution 1244 (1999) and 
the Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo (UNMIK 
Regulation No. 2001/9 of 15 May 2001). 
No actions taken by the Government of Kosovo* or by the Provisional Institutions of 
Self-Government (PISG) in Pristina to sign and apply this Protocol cannot be 
considered valid if exceeding the powers of PISG in Pristina, or if encroaching upon 
the powers and responsibilities reserved for the Special Representative of the United 
Nations Secretary-General, as established in UNSCR 1244 (1999) and the 
Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo”. 

                                                
48 

This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 

(1999) and the ICJ Opinion on the Kosovo’s Declaration of independence.  
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Члaн 4. 

О извршавању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о 
измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи 
стара се министарство надлежно за економскe односe са иностранством.  

Члaн 5. 

Oвaj закон ступа на снагу осмог дана од дана oбjaвљивaњa у „Службеном 
гласнику Републике Србије – Meђунaрoдни уговори”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
1. Уставни основ за доношење Закона 

 
  Правни основ за усвајање текста Додатног протокола 6 о трговини 
услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у 
Централној Европи - ЦЕФТА 2006, садржан је у члану 97. тачка 1. Устава 
Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује свој 
међународни положај и односе са другим државама и међународним 
организацијама и члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије према 
коме Народна скупштина потврђује међународне уговоре када је законом 
предвиђена обавеза њиховог потврђивања.  
 
2. Разлози за потврђивање међународног споразума  

 
 Република Србија је 19. децембра 2006. године постала уговорна страна 
Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у 
Централној Европи. Поред Републике Србије, ЦЕФТА Стране су Република 
Албанија, Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија, Република 
Молдавија, Црна Гора и УНМИК/Косово. ЦЕФТА споразум дефинише опште 
обавезе које се односе на трговину робом и услугама. 
 Основни циљеви Споразума ЦЕФТА 2006 су, између осталог, 
консолидација, у оквиру jeдинствeнoг споразума, пoстojeћег нивоа трговинске 
либeрaлизaциje постигнутог кроз мрежу билатералних споразума o слoбoднoj 
трговини, побољшање услова за даље унапређење улагања, проширење 
трговине робом и услугама, као и отклањање препрека и неправилности у 
трговини и олакшање кретања роба и услуга између страна споразума. 

Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у 
Централној Европи је ступио на снагу 26. јула 2007. године. Народна скупштина 
је усвојила Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму 
о слободној трговини у Централној Европи - ЦЕФТА 2006 (,,Службени гласник 
РС“, број 88/07) и он се у Републици Србији примењује од 24. октобра 2007. 
године. 

Чланом 40. Закона о потврђивању Споразума о измени и приступању 
Споразуму о слободној трговини у Централној Европи - ЦЕФТА 2006 (у даљем 
тексту: „Споразум ЦЕФТА 2006” - „Службени гласник РС”, број 88/07 и  
„Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 8/11), предвиђено је 
оснивање Заједничког комитета као органа чији су чланови представници свих 
уговорних страна и чија надлежност је надгледање и спровођење извршавања 
одредби Споразума ЦЕФТА 2006. У складу са овлашћењима, Заједнички 
комитет може да доноси одлуке у случајевима који су предвиђени Споразумом 
ЦЕФТА 2006. Ове одлуке су обавезујуће за све уговорне стране.  
 Поглавље VI  део А Споразума ЦЕФТА 2006 се односи на услуге и  члан 
27. предвиђа да ће ЦЕФТА Стране развијати и проширивати сарадњу у циљу 
постепене либерализације и узајамног отварања својих тржишта за услуге, у 
контексту европских интеграција, а узимајући у обзир релевантне одредбе 
Општег споразума о трговини услугама (ГАТС) под окриљем Светске 
трговинске организације (СТО) и обавезе које су преузеле ЦEФTA Стране као 
чланице СТО према ГАТС.   

Члан 29. Споразума ЦЕФТА 2006 наводи да ће преговори о постизању 
постепено вишег нивоа либерализације међусобне трговине услугама ЦЕФТА 
Страна бити покренути и спроведени у складу са чланом 5. ГАТС, који одређује 
услове под којима се могу закључивати билатерални и регионални споразуми о 
либерализацији трговине услугама. Такви споразуми морају да имају значајан 
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секторски обухват, односно да се односе на већину сектора услуга и да се у тим 
секторима практично изједначе домаћи и страни пружаоци услуга у смислу 
ограничења националног третмана које дефинише ГАТС. Последица ових 
услова је да билатерални и регионални споразуми о либерализацији трговине 
услугама садрже виши ниво либерализације међусобне трговине услугама од 
оног који стране у тим споразумима имају у оквиру СТО. 

Република Србија је била иницијатор покретања ових преговора. Један 
од приоритета председавања Републике Србије Споразуму ЦЕФТА 2006, који 
су усвојени на седници Владе од 22. октобра 2009. године, обухватао је 
припреме за отпочињање преговора о либерализацији трговине услугама у 
региону ЦЕФТА. Тада је формирана Радна група за либерализацију трговине 
услугама (Радна група), чији мандат је био да развија и проширује сарадњу 
између ЦЕФТА Страна у циљу постепене либерализације међусобне трговине 
услугама у складу са чл. 27. и 29. Споразума ЦЕФТА 2006.  

На састанку ЦЕФТА Заједничког комитета, одржаном 7. новембра 2012. 
године у Тирани, усвојени су Министарски закључци од којих се један односи на 
отварање преговора о либерализацији међусобне трговине услугама, и гласи: 
„Препознајући спремност за отварање тржишта услуга, очекујемо да преговори 
о либерализацији трговине услугама отпочну почетком 2013. године. Обухват 
либерализације требало би да буде у складу са чланом 5. ГАТС. Преговори ће 
се водити на мултилатералном нивоу у приоритетним секторима, остављајући 
могућност вођења плурилатералних и билатералних преговора о специфичним 
секторима и подсекторима, а нарочито када су у питању споразуми о 
међусобном признавању професионалних квалификација”. 
Влада је о овоме информисана у Извештају са поменутог састанка, који је 
прихваћен Закључком Владе 05 Број 037-9251/2012 од 29. децембра 2012. 
године. 

Либерализација трговине услугама у складу са ГАТС предвиђа 

уклањање шест врста ограничења која се односе на мере које утичу на 

слободан приступ тржишту, а које се не смеју применити на стране услуге или 

њихове пружаоце, ако њихова примена није јасно назначена у листи обавеза. 

То су: 

a) ограничења броја пружалаца услуга;  
б) ограничења укупне вредности услужних трансакција, или средстава; 
в) ограничења укупног броја услужних трансакција, или укупног обима 
оствареног  резултата услужне делатности;  
г) ограничења броја лица која могу да упосле поједини сектори, или 
пружаоци услуга;  
д) мере којима се ограничава, или захтева пружање услуге кроз посебну 
форму правног лица, или заједничких улагања; и  
ђ) ограничења процентуалног учешћа страног капитала, или ограничења  
укупне вредности страног улагања. 
Поред тога, потребно је обезбедити једнаке услове пословања на 

тржишту за домаће и стране пружаоце услуга, другим речима, национални 
третман. Било која разлика у третману, мора бити јасно назначена у листи 
обавеза, како би примена исте била дозвољена. 

Додатни протокол 6 о трговини услугама састоји се из основног текста и 
3 анекса. Основни текст садржи дефиниције и одредбе ГАТС, које су 
прилагођене потребама регионалног споразума о слободној трговини услугама. 

Анекс 1 садржи дефиниције категорија физичких лица које могу 
привремено боравити на територији свих ЦЕФТА Страна ради пружања услуга 
и дозвољено временско трајање привременог боравка. Дефиниције и 
временско трајање привременог боравка су у складу са Законом о странцима и 
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Законом о запошљавању странаца и добијена је сагласност надлежних 
министарстава. 

Анекс 2 садржи основне принципе за регулисање телекомуникационих 
услуга који важе у оквиру СТО и за чије прихватање је прибављена сагласност 
надлежних институција. 

Анекс 3 чини консолидована листа преузетих обавеза свих ЦЕФТА 
Страна. Основу за ниво либерализације Републике Србије су представљале 
обавезе које су већ преузете у оквиру процеса приступања СТО. За сваку 
обавезу изнад тог нивоа, пре прихватања је прибављена сагласност надлежних 
институција. 

Преговори су формално завршени крајем 2016. године, до када је 
одржано десет рунди преговора. Једино преостало питање било је политичке 
природе и односило се на обележавање ЦЕФТА Страна у тексту документа. 
Након две године консултација, у којима су учествовали и представници 
Канцеларије за Косово и Метохију и Министарства спољних послова, постигнут 
је договор да ЦЕФТА Стране буду обележене римским бројевима у складу са 
редоследом којим су наведене у преамбули Споразума ЦЕФТА 2006. 
Република Србија означена је римским бројем VI. 
 Влада је  21. јуна 2019. године донела Закључак 05 Број: 337-4989/2019-
2 којим се утврђује Основа за прихватање текста и прихвата текст Додатног 
протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму 
о слободној трговини у Централној Европи, а државни секретар у Министарству 
трговине, туризма и телекомуникација, Стеван Никчевић, овлашћује да у име 
Владе, као заступника Републике Србије прихвати текст Додатног протокола 6. 

Након усаглашавања текста и правно-техничке редакције, Заједнички 
комитет ЦЕФТА је 18. децембра 2019. године у Тирани усвојио Додатни 
протокол 6 Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини 
у Централној Европи. Имајући у виду да је чланом 24. Протокола предвиђено да 
документ подлеже потврђивању, прихватању или одобрењу, у складу са 
захтевима предвиђеним домаћим зaкoнoдaвствoм сваке ЦЕФТА Стране, стога 
је обавеза Републике Србије да, у складу са својим законодавством, потврди 
Додатни протокол 6 Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној 
трговини у Централној Европи. 
 
3. Финансијске обавезе које настају за Републику Србију 

извршавањем међународног споразума  

 
 Извршавањем Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о 
измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи не 
стварају се нове финансијске обавезе за Републику Србију.  
 
4. Процена финансијских средстава потребних за извршавање 

међународног споразума 

 
 Имплементација Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о 
измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи не 
изискује додатна финансијска средства.  
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