ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ МОНГОЛИЈЕ О
ТРГОВИНСКОЈ И ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе
Монголије о трговинској и економској сарадњи, потписан у Њујорку, 23.
септембра 2021. године, у оригиналу на српском, монголском и енглеском
језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о
трговинској и економској сарадњи, у оригиналу на српском језику гласи:
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СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ МОНГОЛИЈЕ
О ТРГОВИНСКОЈ И ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ
Влада Републике Србије и Влада Монголије (у даљем тексту: Стране
уговорнице),
У жељи да унапреде и прошире билатералне односе и промовишу
економску и трговинску сарадњу између две државе, на основу принципа
једнакости, недискриминације и међусобне користи,
Вођене опште признатим принципима и нормама међународног права,
Договориле су се о следећем:
Члан 1.
1.1. Стране уговорнице ће, у складу са својим важећим
законодавством и принципима и нормама међународног права, предузети све
релевантне мере како би обезбедиле, промовисале и развијале економску и
трговинску сарадњу у различитим областима између двеју земаља, на
дугорочној и стабилној основи.
1.2. Спровођење сарадње у складу са овим споразумом неће утицати
на права и обавезе Страна уговорница у складу са другим међународним
споразумима чије су потписнице.
Члан 2.
2.1. Трговински и економски односи ће се успостављати између
физичких и правних лица (у даљем тексту: привредни субјекти) из држава
Страна уговорница, без обзира на врсту власништва и уз поштовање закона
који су на снази у обе државе.
2.2. Стране уговорнице неће сносити одговорност за обавезе
привредних субјеката и за штете проузроковане приватним трансакцијама
Члан 3.
У билатералној трговини Стране уговорнице се обавезују да:
а)

неће примењивати дискриминаторне баријере;

б)
поштују принципе и правила међународног права, уз увођење
техничких и других посебних специфичности у случају потребе.
Члан 4.
Плаћања између привредних субјеката ће се вршити у слободној
конвертибилној валути или у другом облику, који неће бити у супротности са
законима Страна уговорница.
Члан 5.
У складу са својим националним законима и прописима, Стране
уговорнице ће омогућити, преко територија својих држава, слободан транзит
робе теретним возилима регистрованим на територији друге Стране
уговорнице.
Члан 6.
Стране уговорнице ће пружати помоћ једна другој у организацији и
одржавању трговинских сајмова, изложби, техничких и економских радионица,
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пословних форума на територијама њихових држава и промовисаће међусобне
посете трговинских делегација.
Члан 7.
7.1. Стране уговорнице ће, на захтев, размењивати информације о
трговини, техничким прописима, комерцијалним активностима, финансијским
услугама, као и друге информације, које су неопходне за промовисање
трговинске и економске сарадње.
7.2. Стране уговорнице ће без одлагања обавестити једна другу о
изменама и допунама законске регулативе, која ће утицати на спровођење овог
споразума.
Члан 8.
8.1. За потребе ефективног спровођења овог споразума и у циљу
решавања проблема који могу настати током његовог спровођења, Стране
уговорнице ће успоставити Заједничку комисију за трговинско-економску
сарадњу (у даљем тексту: Комисија) у складу са међусобним договором.
8.2.

Главни задаци Комисије ће бити:

а)

праћење примене овог споразума,

б)
сарадње,

разматрање

развоја

билатералне

трговинске

и

економске

в)
идентификовање нових могућности за даљи развој трговинске и
економске сарадње.
8.3. Састанци Комисије ће се организовати на захтев једне од Страна
уговорница, у време и месту, које ће се договорити дипломатским путем,
наизменично у Републици Србији и Монголији.
Члан 9.
Било који спор настао у погледу тумачења или примене овог споразума
решаваће се путем консултација и/или преговора између Страна.
Члан 10.
10.1. Измене и допуне овог споразума вршиће се уз обострану писану
сагласност Страна уговорница. Измене и допуне овог споразума вршиће се
одвојеним протоколом, који ће чинити саставни део овог споразума и ступиће
на снагу у складу са чланом 11. овог споразума.
10.2. Увођење измена и допуна овог споразума неће утицати на важење
претходно закључених уговора на основу овог споразума.
Члан 11.
11.1. Овај Споразум ће ступити на снагу даном пријема последњег
писаног обавештења којим Стране уговорнице, дипломатским путем,
обавештавају једна другу о томе да су спроведене све унутрашње процедуре
неопходне за ступање на снагу овог споразума.
11.2. Овај Споразум се закључује на период од пет година. Након
истека овог периода, Споразум ће бити аутоматски продужен на наредне
периоде од пет година, осим уколико једна од Страна уговорница,
дипломатским путем, најмање шест месеци унапред, не обавести другу Страну
уговорницу, у писаној форми, о намери да овај споразум раскине.
11.3. Ступањем на снагу овог споразума, престаће да важе Трговински и
платни споразум између Федеративне Народне Републике Југославије и
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Монголске Народне Републике, који je потписан у Београду 19. фебруара 1958.
године и Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије и Владе Монголске Народне Републике о успостављању
Међувладиног југословенског монголског комитета за привредну и научнотехнолошку сарадњу, који је потписан у Београду 20. септембра 1974. године.

Потписано у Њујорку , дана 23 септембра 2021. године, у два ориганална
примерка на српском, монголском и енглеском језику, при чему су сви текстови
подједнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу одредби овог
споразума, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛАДУ МОНГОЛИЈЕ

НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ

БАТМУНХИН БАТЦЕЦЕГ

МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА

МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за потврђивање Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Монголије о трговинскоj и економској сарадњи, садржан је у
члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, према коме Народна
скупштина потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза
њиховог потврђивања.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ СПОРАЗУМА
Влада је Закључком 05 Број: 018-8474/2021 од 16. септембра 2021.
године усвојила текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Монголије о трговинској и економској сарадњи.
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Монголије о
трговинској и економској сарадњи потписан је 23. септембра 2021. године у
Њујорку. Потписали су га Никола Селаковић, министар спољних послова
Републике Србије и Батмунхин Батцецег, министар спољних послова
Монголије.
Потписивањем и применом Споразума између Владе Републике Србије
и Владе Монголије о трговинскоj и економској сарадњи институционално се
регулише билатерална економска сарадња и створени су услови за њено
унапређење на дугорочним основама. Такође, створен је и правни основ за
формирање Заједничке комисије за праћење трговинско-економске сарадње и
предузимање одговарајућих активности везаних за њено даље унапређење, као
и за отклањање евентуалних препрека у њеном одвијању.
III. СТВАРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ЗА
ИЗВРШАВАЊЕМ МЕЂУНАРОДНОГ СПОРАЗУМА

РЕПУБЛИКУ

СРБИЈУ

Извршавањем Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Монголије о трговинскоj и економској сарадњи не стварају се посебне
финансијске обавезе за Републику Србију. Средства потребна за одржавање
заседања Заједничке комисије за трговинско-економску сарадњу, која ће се
формирати након ступања на снагу Споразума, а која ће своје састанке
одржавати на захтев једне од страна уговорница, и у складу са договорима са
другом Страном (члан 8. Споразума), планираће се Законом о буџету
Републике Србије за сваку годину, на разделу министарства надлежног за
економске односе са иностранством.
IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
ИЗВРШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ СПОРАЗУМА
С обзиром на то да се извршавањем Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Монголије о трговинскоj и економској сарадњи не
стварају посебне финансијске обавезе за Републику Србију, осим за
реализацију конкретних активности преузетих овим споразумом, то ће се
средства у наредним годинама обезбеђивати на разделу министарства
надлежног за економске односе са иностранством, по потреби, а у складу са
договорима са монголском страном о одржавању заседања Заједничке
комисије за трговинско-економску сарадњу.

