ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
АУСТРИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ОД КАТАСТРОФА
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе
Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа, потписан у
Београду, дана 29. априла 2021. године, у оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски
језик гласи:

2
AGREEMENT
between
the Government of the Republic of Serbia
and
the Government of the Republic of Austria
on cooperation in protection against disasters

The Government of the Republic of Serbia
and
the Government of the Republic of Austria
(hereinafter referred to as "the Parties");

Convinced of the necessity of mutual cooperation in preventing and mitigating the
consequences of disasters;
Recognising the efforts of the United Nations in the field of disaster prevention and
consequence mitigation, as well as international acts adopted by the United Nations
and other international organisations in this area;
Bearing in mind the Civil Protection Mechanism of the European Union and its
contribution to developing capacities for rapid and effective response aimed at
ensuring protection against disasters;
Have agreed as follows:
Article 1
Purpose of the Agreement
(1) This Agreement shall regulate the framework and conditions for cooperation in
disaster prevention and preparedness, for the voluntary provision of mutual
assistance in the event of disasters in the territory of one of the Parties, and other
forms of mutual cooperation in this area.
(2) Cooperation between the Parties shall follow the principle of reciprocity and shall
be conducted within the capacities of the Parties.
Article 2
Areas of Cooperation
(1) Cooperation between the Parties shall mainly include the following areas:
(a) assistance in the event of disasters and performance of protection and rescue
activities, as well as mitigating and eliminating their consequences;
(b) mutual notification of disaster risks and their consequences;
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(c) exchange of scientific and technical knowledge as well as the transfer of
expertise and experience in protection against disasters;
(d) education and training of personnel who participate in protection and rescue
activities;
(2) The Parties shall advance cooperation between national authorities,
governmental and nongovernmental institutions and organisations engaged in
protection against disasters.
Article 3
Other Forms of Cooperation
(1) The Parties shall cooperate, in accordance with national law, in particular to
prevent and reduce the consequences of natural hazards and technical or
technological accidents by carrying out the following activities in the territory of both
Parties:
(a) exchange of scientific-technical information as well as
(b) expert meetings,
(c) research and training programs,
(d) specialist courses and exercises in relief operations.
(2) Cooperation shall also include the sharing of information on risks and damages
that may arise and affect the territory of the other Party.
Article 4
Definitions
The terms used in this Agreement shall have the following meaning:
a) "disaster" is a natural hazard or a technical or technological accident the
consequences of which endanger security, life and health of a large number of
people, material and cultural assets or the environment on a larger scale, and the
occurrence or consequences of which cannot be prevented or eliminated through
regular activity of competent authorities and services;
b) "data and information on hazards" are data on disasters whose purpose is early
notification of imminent danger and implementation of protection and other measures
in ensuring safety for people, property, and the environment;
c) "rescue and disaster relief" are the activities of all rescue forces and resources
whose purpose is direct and indirect mitigation and elimination of the consequences
of disasters;
d) "rescue teams and individual experts" are adequately trained and equipped
teams and individuals designated by the Sending State for the provision of
assistance;
e) "protection, rescue, and other equipment" are means of personal and collective
protection, including rescue equipment, means of transport (vehicles, vessels and
aircraft), and technical and other means used by rescue teams and individual
experts;
f) "humanitarian aid" is food, potable water, medications, medical supplies and
other items intended for free distribution to the affected or threatened population and
provided as assistance in mitigating the consequences of disasters by the Receiving
State;
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g) "Receiving State" is the Party whose competent authorities request assistance
disaster relief from the other Party;
h) "Sending State" is the Party whose competent authorities grant the other Party’s
request for assistance;
i) "transit country" is a country whose territory is crossed by rescue teams,
individual experts and equipment for the needs of the Parties.
Article 5
Competent Authorities
(1) The competent authorities for the implementation of this Agreement shall be:
in the Republic of Serbia: Ministry of the Interior – Sector for Emergency
Management
-

in the Republic of Austria: Federal Minister of the Interior;

(2) The competent authorities shall meet as necessary for the efficient
implementation of this Agreement.
(3) In implementing this Agreement, the competent authorities shall be authorised to
establish direct contacts and connections. In this regard, the competent authorities
shall exchange addresses and information on telecommunication links and contact
points.
(4) The Parties shall inform each other in writing of any subsequent changes to the
competent authorities and their addresses, telecommunication links, and contact
points, no later than 30 days following the date of change.
Article 6
Notification of Threats and Disasters
(1) The competent authorities of the Parties shall inform each other of threats and
disasters that may threaten or affect either Party.
(2) Notification of a threat or disaster shall contain: a description of the threat or
disaster, information on the location, time, scale, and consequences of the disaster
as well as on preventive measures taken.
(3) In the event of a disaster, the competent authorities of the Parties shall also
inform each other about the required and available assistance and the possibilities
and manner of its provision.
(4) Notification of a threat or disaster may be communicated in writing or orally in the
official language of the other Party or/and in the English language. Oral notification
must be confirmed in writing.
(5) In order to facilitate the exchange of information on meteorological and
hydrological hazards, direct links may be established between the authorities of the
Parties competent in that area.
Article 7
Providing Assistance
(1) The competent authority of the Party affected by a disaster may request
assistance from the competent authority of the other Party. Assistance may include
rescue teams and individual experts, protection and rescue equipment, and
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humanitarian aid.
(2) A request for assistance referred to in paragraph 1 of this Article should contain
information on the type and scope of a disaster, information on the type and scope of
requested assistance, information on institutions and persons with whom a
connection is to be established and who are responsible for accepting particular
types of assistance, as well as a proposal for the manner of providing assistance and
should be submitted in writing in the official language of the other Party or/and in the
English language.
(3) In addition to information referred to in paragraph 2 of this Article, a request for
humanitarian aid in the form of medication and medical supplies must also include a
list of all necessary documents required for the import of medication and medical
supplies into the territory of the Receiving State.
(4) Assistance shall be provided in accordance with the national law of the Parties.
Article 8
Crossing the State Border and Stay in the Territory of the Other Party
(1) In order to provide faster and more efficient assistance in protection and rescue
as well as elimination of disaster consequences, the Parties shall grant rescue teams
and individual experts providing assistance a simplified procedure for crossing the
state border of the Receiving Party in accordance with the relevant legislation.
(2) The competent authorities shall agree on the time and location of crossing the
state border, on the manner of arrival and departure, and on the duration of the stay
of rescue teams and individual experts providing assistance in the territory of the
other Party.
(3) Members of rescue teams and individual experts providing assistance must
possess valid travel documents or other documents prescribed for crossing the state
border of the Receiving State that proves their identity. Where the legal system of the
Receiving State requires entry visas, the Receiving State shall ensure in accordance
with the national legislation to issue the required visas as soon as possible.
(4) Members of rescue teams and individual experts providing assistance shall be
entitled to wear their uniforms in the territory of the other Party.
(5) It shall be prohibited to bring weapons, ammunition, or explosive ordnance to the
territory of the other Party.
(6) The Parties shall also ensure the implementation of this Article in the event that
one of them is a country of transit. The competent authorities of the Parties shall,
within the shortest time possible, inform each other of transit requirements, specify
implementation procedures, and, if necessary, provide the rescue teams and
individual experts with official escort during transit.
Article 9
Temporary Import and Export of Protection, Rescue and Other
Equipment
(1) In the event of disasters, the Parties shall simplify procedures regarding the
temporary import, export, and transportation of protection, rescue, and other
equipment across their state borders. When crossing the state border of the
Receiving State, the rescue team leader and individual expert must submit a list of
protection, rescue, and other equipment to the competent authority of the Receiving
State.
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(2) Rescue teams and individual experts providing assistance may take protection,
rescue, and other equipment they need for the provision of international assistance,
as well as the means and supplies necessary to meet their own needs and to ensure
self-sufficiency of the teams across the state border of the Receiving State.
(3) No international prohibitions or restrictions that apply to the temporary import
and export of commercial goods shall apply to the import and export of protection,
rescue, and other equipment into the Receiving State. Should protection, rescue, and
other equipment go unused, it must be returned to the Sending State. In the case of
protection, rescue, and other equipment remaining as aid in the Receiving State, the
competent authority of the Receiving State must be notified of the type, quantity, and
location of the said equipment. This authority shall relay this information to the
relevant customs authorities. In this case, the regulations of the Receiving State shall
apply.
(4) The provisions of paragraph 3 of this Article shall also apply to the import into
the Receiving State of medications containing narcotics and psychotropic
substances, and to the return of unused quantities thereof to the Sending State. The
import and export of narcotics and psychotropic substances within international
agreements shall not be considered as import and export of goods in foreign trade.
Medications containing narcotics and psychotropic substances may only be imported
in the quantities required for urgent medical assistance and used under the
supervision of medical professionals with proper medical training, in accordance with
the regulations of the Receiving State.
(5) The Parties shall simplify procedures regarding the temporary import, export,
and transportation of protection, rescue, and other equipment across their state
borders for conducting joint education and training in protection and rescue under
Article 3 of this Agreement.
Article 10
Use of Aircraft and Vessels
(1) Aircraft and vessels may be used for emergency transportation of rescue teams
or individual experts providing assistance, of protection, rescue, and other
equipment, and of other types of assistance in accordance with this Agreement.
(2) The competent authority of the Receiving State must be informed about the
provision of disaster relief and the use of aircraft and vessels for protection and
rescue, and given detailed information on the types and codes of the aircraft or
vessels, their crews, cargo, and other required parameters. The Receiving State shall
specify the time, planned flight or navigation route, and location of the arrival.
(3) The provisions of Article 8 of this Agreement shall apply as appropriate to aircraft
and vessel crews, and to rescue teams and individual experts providing assistance,
with regard to crossing the state border. The provisions of Article 9 of this Agreement
shall apply to aircraft and vessels, protection and rescue equipment transported, and
disaster relief.
(4) The regulations of the Parties managing aircraft flights shall apply to the use of
aircraft. Each flight plan must contain required information concerning the planned
aircraft flight or part thereof and must be submitted to Air Traffic Service units. The
Parties shall be bound by the standards and guidelines of the International Civil
Aviation Organization.
(5) Regulations of the Parties regarding inland water traffic and international
regulations and standards shall apply for the use of vessels.
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Article 11
Use of Military Aircraft and Military Vessels
The use of military aircraft and military vessels for the purposes of this Agreement
shall only be permitted in agreement with the Receiving State.
Article 12
Responsible Management Authorities
(1) The competent authorities of the Receiving State shall in all cases be
responsible for the management of rescue operations and the provision of
assistance.
(2) The authorities referred to in paragraph 1 of this Article shall only entrust tasks to
heads of rescue teams and individual experts of the Sending State, who shall in turn
inform their subordinates of the details of execution.
Article 13
Protection and Support of Rescue Teams' and Individual Experts'
Operations
The authorities of the Receiving State shall provide those rescue teams and
individual experts of the Sending State who perform rescue tasks and provide
assistance with emergency medical care as well as proper protection and support.
Article 14
Costs of Provided Assistance
(1) The Sending State shall not be entitled to claim reimbursement of costs from the
Receiving State for the provided assistance. This shall also apply to costs incurred
through the use, damage, or loss of protection, rescue, and other equipment,
including means of transportation.
(2) Should rescue teams and individual experts providing assistance run out of the
means and supplies brought with them, the Receiving State shall cover the costs of
their upkeep and the needed means and supplies until the completion of their task of
assistance. If necessary, they shall be provided with proper logistical support and
medical care.
Article 15
Reimbursements and Damages
(1) The Parties shall renounce all claims for reimbursement for damage to
protection, rescue, and other equipment, provided that the said damage is caused by
the rescue team or individual expert assisting in performing rescue and disaster relief
tasks according to this Agreement, when such damage is not inflicted intentionally or
due to gross negligence.
(2) The Parties shall renounce every entitlement to reimbursement in the case of
personal injuries and permanent consequences for the health and in the case of
death of a participant in a rescue operation, when this occurs during the performance
of rescue tasks under this Agreement, except in cases when such damage was
inflicted intentionally or due to gross negligence.
(3) In the case of damage inflicted on third persons when performing tasks covered
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by this Agreement, the Receiving State shall assume responsibility as if the damage
was caused by its rescue teams and individual experts in providing assistance,
except in cases when such damage is inflicted intentionally or due to gross
negligence of the Sending State’s rescue teams or individual experts providing
assistance.
(4) The liability for damage specified in paragraphs 1, 2, and 3 of this Article shall
arise upon arrival in the territory or airspace of the Receiving State and continue until
departure from its territory or airspace.
(5) The Parties shall also implement the provisions of this Article in the case they
are countries of transit.
Article 16
Use of Information and Communication Means
(1) The competent authorities of the Parties shall provide mutual information and
communication links, in particular telephone, radio, and other links with rescue teams
and individual experts providing assistance, in accordance with this Agreement, while
respecting internationally agreed rules of communication. The competent authorities
of the Parties shall also provide internet access to rescue teams and individual
experts providing assistance.
(2) The Parties shall exchange lists of radio frequencies authorised for use in their
territories for the purposes of mutual communication, based on previously obtained
radio licences.
Article 17
Protection of Personal Data
(1) As far as it is necessary in the case of a disaster or an emergency, the Parties
are permitted to mutually transmit personal data in accordance with the respective
national law. Mutual transmission of personal data between the Parties as well as
any further processing of transmitted personal data shall be carried out in compliance
with any conditions issued by the transmitting authority and in accordance with the
following principles, which apply to the processing of data by automated and nonautomated means:
a) Personal data shall be processed lawfully and fairly and in a way, the data
subject can verify. They shall only be processed for the specified, explicit and
legitimate purposes of this Agreement. They must be adequate, relevant and not
excessive in relation to the purposes for which they are processed.
b) Transmitted personal data shall only be processed for the purposes, for which it
was transmitted, unless the transmitting Party explicitly authorises its processing for
a different purpose.
c) Personal data has to be accurate and, as far as necessary, up-to-date; all
necessary measures shall be taken to erase or rectify personal data that turns out to
be inaccurate with regard to the purpose of its processing. Personal data shall be
kept in such a way that the data subject can only be identified for as long as the
purpose of the processing requires it.
(2) Personal data shall be processed and kept in such a way that ensures its
adequate safety, including protection from unauthorised or unlawful processing and
from accidental loss, accidental erasure or accidental destruction, through adequate
technical and organisational measures.
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(3) The Parties shall maintain a record of every transfer or receipt of personal data.
These records shall include the purpose, content and time of the transfer or receipt
as well as the transmitting and the receiving authority. This applies accordingly to the
erasure of personal data. The records shall be protected with suitable measures
against unauthorised use and other forms of improper use and shall be kept for three
years. After this period, the records shall be deleted without any delay. The records
shall only be used to control compliance with the applicable data protection rules.
(4) Every data subject shall have the right, upon proof of his/her identity, to obtain
from the authority responsible for processing the data free of charge and without
undue delay information in an intelligible form about any personal data transmitted or
processed in the framework of this Agreement, their origin, any recipients or
categories of recipients, their intended purpose and the legal basis. Furthermore,
every data subject shall have the right to obtain the rectification of inaccurate
personal data and the erasure of unlawfully processed personal data. Moreover, the
Parties shall ensure that every data subject has the right to lodge an effective
complaint with an independent and impartial tribunal established by law as laid down
in Article 6 paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms as well as an independent supervisory authority as laid
down in Article 1 of the Additional Protocol of 8 November 2001 to the Council of
Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
Processing of Personal data, where his or her rights to data protection are infringed
and that the data subject is given the possibility to seek an effective remedy and
compensation. The detailed rules for the procedure to assert these rights shall be
governed by the relevant national legal provisions of the Party where the data subject
asserts his/her rights. In case of a request to assert these rights, the authority
possessing the data in question gives the transmitting authority the opportunity to
comment before a decision is taken.
(5) Transmitted personal data shall only be further transmitted to third parties, if the
transmitting Party has given their written authorisation.
(6) Transmitted personal data shall be erased as soon as they no longer serve the
purpose of the transmission or the reason for the transmission ceased.
(7) On request of the transmitting authority, the receiving authority shall inform
about any processing of the received data and the results achieved therewith.
Article 18
Entry into Force
(1) The Agreement is concluded for an indefinite period of time.
(2) The Agreement shall enter into force on the first day of the third month following
the date of the receipt of the last notification that the internal legal requirements
necessary for its entry into force have been fulfilled.
Article 19
Impact of this Agreement on Other Agreements
This Agreement does not prejudice the rights and obligations of the Parties arising
from other international agreements.
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Article 20
Settlement of Disputes
The Parties shall resolve disputes regarding the interpretation or implementation of
this Agreement through mutual consultation and negotiation.
Article 21
Amendments
(1) The Parties may amend this Agreement by concluding a separate protocol that
shall enter into force in accordance with paragraph 2 of Article 18 of this Agreement.
(2) Written notices from the Parties regarding changes to the contact information on
competent authorities and their addresses, telecommunication links, and points of
contact shall not be regarded as amendments to this Agreement.
Article 22
Termination of the Agreement
(1) Either Party has the right to terminate this Agreement in writing through
diplomatic channels. Termination of the Agreement shall take effect three months
from the date of receipt of the notification of its termination.
(2) Termination of this Agreement shall not prejudice obligations resulting from its
implementation, which are still applicable at the date of the termination.

Signed at Belgrade, on 29. 4, 2021. in two original copies in the English language.

For the Government of
the Republic of Serbia:

For the Government of
the Republic of Austria:

____________________

____________________
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СПОРАЗУМ
између
Владе Републике Србије
и
Владе Републике Аустрије
о сарадњи у области заштите од катастрофа

Влада Републике Србије
и
Влада Републике Аустрије
(у даљем тексту: Стране);

Уверене у неопходност узајамне сарадње у спречавању и ублажавању
последица катастрофа;
Уважавајући напоре Организације Уједињених нација у области спречавања
катастрофа и ублажавања њихових последица, као и међународне акте
усвојене у оквиру Уједињених нација и других међународних организација у овој
области;
Имајући у виду Механизам цивилне заштите Европске уније и његов допринос
развоју капацитета за брзо и ефикасно реаговање у циљу заштите од
катастрофа;
Договориле су се о следећем:
Члан 1.
Сврха Споразума
(1) Оваj споразум уређује оквир и услове за сарадњу у области спречавања
катастрофа и припремљености за катастрофе, за добровољно пружање
узајамне помоћи у случају катастрофа на територији једне од Страна и друге
облике узајамне сарадње у овој области.
(2) Сарадња између Страна следи начела узајамности и спроводи се у оквиру
могућности Страна.
Члан 2.
Области сарадње
(1) Сарадња између Страна претежно обухвата следеће области:
(а) помоћ у случају катастрофа и спровођењу активности заштите и
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спасавања, као и ублажавање и уклањање њихових последица;
(б) узајамно обавештавање
последицама;

о

ризицима

од

катастрофа

и

њиховим

(в) размена научних и техничких знања и трансфер стручног знања и искуства
у области заштите од катастрофа;
(г) образовање и обука запослених који учествују у активностима заштите и
спасавања;
(2) Стране унапређују сарадњу између националних органа, владиних и
невладиних институција и организација које учествују у заштити од катастрофа.
Члан 3.
Други облици сарадње
(1) Стране сарађују у складу са националним прописима, посебно на
спречавању и смањењу последица елементарних непогода или техничкотехнолошких несрећа спровођењем следећих активности на територији обе
Стране:
(а) размена научно-техничких информација, као и
(б) експертски састанци,
(в) програми истраживања и обуке,
(г) специјалистички курсеви и вежбе у области пружања помоћи.
(2) Сарадња такође обухвата размену информација о ризицима и штети која
може настати и погодити територију друге Стране.
Члан 4.
Дефиниције
Изрази коришћени у овом споразуму имају следеће значење:
а) „катастрофа“ представља елементарну непогоду или техничко-технолошку
несрећу чије последице угрожавају безбедност, живот и здравље већег броја
људи, материјална и културна добра или животну средину у већем обиму, а
чији настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним
деловањем надлежних органа и служби;
б) „подаци и информације о опасностима“ су подаци о катастрофама чија је
сврха рано обавештавање о непосредној опасности и спровођење мера
заштите и других мера како би се обезбедила сигурност за људе, имовину и
животну средину;
в) „спасавање и пружање помоћи у катастрофама“ су активности свих
спасилачких снага и ресурси чија је сврха непосредно и посредно ублажавање
и уклањање последица катастрофа;
г) „спасилачки тимови и стручни појединци“ су адекватно обучени и
опремљени тимови и лица које је Држава пошиљалац одредила да пружају
помоћ;
д) „заштитна, спасилачка и друга опрема“ су средства за личну и колективну
заштиту, укључујући опрему за спасавање, превозна средства (возила, пловила
и ваздухоплови) и техничка и друга средства која користе спасилачки тимови и
стручни појединци;
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ђ) „хуманитарна помоћ“ је храна, вода за пиће, лекови, санитетски материјал
и други артикли намењени слободној дистрибуцији погођеном или угроженом
становништву коју држава прималац даје као помоћ за ублажавање последица
катастрофа;
е) „Држава прималац“ је Страна чији надлежни органи траже пружање помоћи
у катастрофама од друге Стране;
ж) „Држава пошиљалац“ је Страна чији надлежни органи одобравају захтев за
помоћ друге Стране;
з) „земља транзита“ је земља чију територију прелазе спасилачки тимови,
стручни појединци и опрема за потребе Страна.
Члан 5.
Надлежни органи
(1) Надлежни органи за спровођење овог споразума су:
у Републици Србији: Министарство унутрашњих послова – Сектор за
ванредне ситуације;
-

у Републици Аустрији: Савезни министар унутрашњих послова.

(2) Надлежни органи састају се према потреби ради ефикасног спровођења
овог споразума.
(3) Приликом спровођења овог споразума, надлежни органи су овлашћени да
успоставе непосредне контакте и везе. У том смислу, надлежни органи
размењују адресе и информације о телекомуникационим везама и особама за
контакт.
(4) Стране обавештавају једна другу писаним путем о свим накнадним
променама
у
погледу
надлежних
органа
и
њихових
адреса,
телекомуникационих веза и особа за контакт најкасније 30 дана од дана
промене.
Члан 6.
Обавештавање о претњама и катастрофама
(1) Надлежни органи Страна обавештавају једни друге о претњама и
катастрофама које могу угрозити или погодити било коју Страну.
(2) Обавештење о претњи или катастрофи садржи: опис претње или
катастрофе, информације о месту, времену, размерама и последицама
катастрофе као и о предузетим мерама превенције.
(3) У случају катастрофе, надлежни органи Страна обавештавају једни друге и
о потребној и доступној помоћи и могућностима и начинима пружања исте.
(4) Обавештење о претњи или катастрофи може се доставити писаним путем
или усмено на званичном језику друге Стране и/или на енглеском језику.
Усмено обавештење мора бити потврђено писаним путем.
(5) Како би се олакшала размена информација о метеоролошким и
хидролошким опасностима, могу се успоставити директне везе између органа
Страна који су надлежни за ту област.

14
Члан 7.
Пружање помоћи
(1) Надлежни орган Стране која је погођена катастрофом може затражити
помоћ од надлежног органа друге Стране. Помоћ може обухватити спасилачке
тимове и стручне појединце, заштитну и спасилачку опрему и хуманитарну
помоћ.
(2) Захтев за пружање помоћи из става 1. овог члана треба да садржи:
информације о врсти и обиму катастрофе, информације о врсти и обиму
тражене помоћи, информације о институцијама и особама са којима ће се
успоставити веза и које су надлежне за пријем одређене врсте помоћи као и
предлог начина пружања помоћи и треба да буде достављен писаним путем на
званичном језику друге Стране и/или на енглеском језику.
(3) Поред информација из става 2. овог члана, захтев за хуманитарну помоћ у
виду лекова и санитетског материјала мора садржати и списак свих докумената
потребних за увоз лекова и санитетског материјала на територију Државе
примаоца.
(4) Помоћ се пружа у складу са националним законодавством Страна.
Члан 8.
Прелазак преко границе и боравак на територији друге
Стране
(1) У циљу пружања брже и ефикасније помоћи приликом заштите и
спасавања као и уклањања последица катастрофе, Стране одобравају
спасилачким тимовима и стручним појединцима који пружају помоћ
поједностављену процедуру преласка државне границе Државе примаоца у
складу са релевантним законодавством.
(2) Надлежни органи се договарају о времену и месту преласка државне
границе, о начину доласка и одласка и о дужини боравка спасилачких тимова и
стручних појединаца који пружају помоћ на територији друге Стране.
(3) Припадници спасилачких тимова и стручни појединци који пружају помоћ
морају поседовати важеће путне исправе или друге исправе прописане за
прелазак државне границе Државе примаоца, које доказују њихов идентитет. У
случајевима када правни систем Државе примаоца захтева улазне визе,
Држава прималац се стара да у складу са националним законодавством
потребне визе изда у што краћем року.
(4) Припадници спасилачких тимова и стручни појединци који пружају помоћ
имају право да носе своје униформе на територији друге Стране.
(5) Забрањено је уношење оружја, муниције и експлозивних средстава на
територију друге Стране.
(6) Стране се такође старају да се овај члан спроводи и у случају да је једна од
њих земља транзита. Надлежни органи Страна у најкраћем року обавештавају
једни друге о условима транзита, прецизирају поступак спровођења и, према
потреби, спасилачким тимовима и стручним појединцима обезбеђују службену
пратњу током транзита.
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Члан 9.
Привремени увоз и извоз заштитне, спасилачке и друге
опреме
(1) У случају катастрофа, Стране поједностављују процедуре у вези са
привременим увозом, извозом и превозом заштитне, спасилачке и друге
опреме преко државних граница. Приликом преласка државне границе Државе
примаоца, вођа спасилачког тима и стручни појединац мора да достави списак
заштитне, спасилачке и друге опреме надлежном органу Државе примаоца.
(2) Спасилачки тимови и стручни појединци који пружају помоћ могу пренети
преко државне границе заштитну, спасилачку и другу опрему која им је
потребна за пружање међународне помоћи, као и средства и залихе која су
потребна како би се задовољиле њихове потребе и обезбедила
самодовољност тимова преко државне границе Државе примаоца.
(3) Ниједна међународна забрана нити ограничење које се примењује на
привремени увоз и извоз комерцијалне робе не примењује се на увоз и извоз
заштитне, спасилачке и друге опреме у Државу примаоца. Уколико се заштитна,
спасилачка и друга опрема не употреби, она се мора вратити Држави
пошиљаоцу. У случају да заштитна, спасилачка и друга опрема остаје као
помоћ у Држави примаоцу, надлежни орган Државе примаоца мора бити
обавештен о врсти и количини опреме и месту где се она налази. Тај орган
прослеђује ту информацију релевантним царинским органима. У том случају
примењују се прописи Државе примаоца.
(4) Одредбе става 3. овог члана примењују се и на увоз у Државу примаоца
лекова који садрже опојне дроге и психотропне супстанце и на враћање
неупотребљених количина наведених лекова Држави пошиљаоцу. Увоз и извоз
опојних дрога и психотропних супстанци у оквиру међународних споразума не
сматрају се спољнотрговинским прометом. Лекови који садрже опојне дроге и
психотропне супстанце могу се увозити само у количинама које су потребне за
хитну медицинску помоћ и користити под надзором медицинских стручњака који
су прошли одговарајућу медицинску обуку, у складу са прописима Државе
примаоца.
(5) Стране поједностављују процедуре у вези са привременим увозом, извозом
и превозом заштитне, спасилачке и друге опреме преко њихових државних
граница ради извођења заједничке едукације и обуке у области заштите и
спасавања у складу са чланом 3. овог споразума.
Члан 10.
Коришћење ваздухоплова и пловила
(1) Ваздухоплови и пловила се могу користи за хитан транспорт спасилачких
тимова или стручних појединаца који пружају помоћ, заштитне, спасилачке и
друге опреме и других врста помоћи у складу са овим споразумом.
(2) Надлежни орган Државе примаоца мора бити обавештен о пружању помоћи
у катастрофама и коришћењу ваздухоплова и пловила за заштиту и спасавање
и морају му се дати детаљне информације о врстама и ознакама ваздухоплова
или пловила, посади, терету и други потребни параметри. Држава прималац
одређује време, планирану трасу лета или пловидбе и место доласка.
(3) У погледу преласка државне границе, одговарајуће одредбе члана 8. овог
споразума примењују се по потреби на посаду ваздухоплова и пловила и на
спасилачке тимове и стручне појединце који пружају помоћ. Одредбе члана 9.
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овог споразума примењују се на ваздухоплове и пловила, заштитну и
спасилачку опрему која се превози и на помоћ у катастрофама.
(4) Прописи страна којима се уређују летови ваздухоплова примењују се на
коришћење ваздухоплова. Сваки план лета мора садржати потребне
информације везано за планирани лет ваздухоплова или његов део и мора се
доставити јединицама службе за ваздушни саобраћај. Стране су обавезане
стандардима и смерницама Међународне организације за цивилно
ваздухопловство.
(5) Прописи Страна у области унутрашњег водног саобраћаја и међународни
прописи и стандарди примењују се на употребу пловила.
Члан 11.
Коришћење војних ваздухоплова и војних пловила
Коришћење војних ваздухоплова и војних пловила у сврху овог споразума
дозвољено је само у договору са Државом примаоцем.
Члан 12.
Органи одговорни за управљање
(1) Надлежни органи Државе примаоца су у свим случајевима одговорни за
управљање пословима спасавања и пружање помоћи.
(2) Органи из става 1. овог члана поверавају задатке искључиво шефовима
спасилачких тимова и стручним појединцима Државе пошиљаоца, који пак
обавештавају своје подређене о детаљима извршења.
Члан 13.
Заштита и подршка раду спасилачких тимова и стручних
појединаца
Органи Државе примаоца пружају хитно здравствено збрињавање као и
одговарајућу заштиту и подршку спасилачким тимовима и стручним
појединцима Државе пошиљаоца који извршавају задатке спасавања и
пружања помоћи.
Члан 14.
Трошкови пружене помоћи
(1) Држава пошиљалац нема права на потраживање накнаде трошкова за
пружену помоћ од Државе примаоца. Ово такође важи и за трошкове настале
због употребе, оштећења или губитка заштитне, спасилачке и друге опреме,
укључујући превозна средства.
(2) Уколико спасилачким тимовима и стручним појединцима који пружају помоћ
нестане средстава и залиха које су понели са собом, Држава прималац сноси
трошкове њиховог одржавања у добром стању и потребних средстава и залиха
до завршетка задатка пружања помоћи. По потреби, пружају им се одговарајућа
логистичка подршка и здравствено збрињавање.

17
Члан 15.
Накнаде и одштете
(1) Стране се одричу свих потраживања за накнаду штете нанете заштитној,
спасилачкој и другој опреми, под условом да штету проузрокује спасилачки тим
или стручни појединац које помаже у извршавању задатака спасавања и
пружања помоћи у катастрофама сагласно овом споразуму када штета није
нанета намерно нити грубом непажњом.
(2) Стране се одричу сваког права на накнаду у случају телесних повреда и
трајних последица по здравље и у случају смрти учесника у операцији
спасавања, уколико се то десило током извршавања задатака спасавања
сагласно овом споразуму, изузев у случају када је штета нанета намерно или
грубом непажњом.
(3) У случају штете нанете трећим лицима током вршења задатака
обухваћених овим споразумом, Држава прималац преузима одговорност као да
су штету нанели њени спасилачки тимови и стручни појединци приликом
пружања помоћи, изузев у случајевима када су штету намерно или грубом
непажњом нанели спасилачки тимови или стручни појединци који пружају
помоћ, а који припадају Држави пошиљаоцу.
(4) Одговорност за штету из ставова 1, 2. и 3. овог члана наступа по ступању
на територију или у ваздушни простор Државе примаоца и траје до напуштања
њене територије или ваздушног простора.
(5) Стране такође спроводе одредбе овог члана у случају да су земље
транзита.
Члан 16.
Коришћење средстава информисања и комуникације
(1) Надлежни органи Страна обезбеђују везе за међусобно информисање и
комуникацију, нарочито телефонске, радио и друге везе између спасилачких
тимова и стручних појединаца који пружају помоћ, у складу са овим
споразумом, уз поштовање међународно усаглашених правила комуникације.
Надлежни органи Страна такође обезбеђују приступ интернету спасилачким
тимовима и стручним појединцима који пружају помоћ.
(2) Стране размењују спискове радио фреквенција које је дозвољено
користити на њиховим територијама у сврху међусобне комуникације, на основу
претходно прибављених радио-лиценци.
Члан 17.
Заштита података о личности
(1) У мери у којој је то неопходно у случају катастрофе или ванредне
ситуације, Странама се дозвољава да међусобно преносе податке о личности у
складу са националним прописима. Међусобни пренос података о личности
између Страна, као и свака даља обрада пренетих података о личности врши
се у складу са условима које одреди орган који их преноси и у складу са
следећим принципима који важе за аутоматизовану и неаутоматизовану обраду
података:
(а) Подаци о личности се обрађују на законит и правичан начин и тако да лице
на које се подаци односе може да их провери. Они се обрађују у циљу
конкретног, изричитог и законитог спровођења овог споразума. Подаци морају
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бити одговарајући, релеванти и у оквирима сврхе за коју се прикупљају.
(б) Пренети подаци о личности обрађују се само у сврхе за које су пренети,
осим ако Страна која их преноси изричито не одобри њихову обраду у другу
сврху.
(в) Подаци о личности морају бити тачни и по потреби ажурни; предузимају се
све неопходне мере за брисање или исправку података о личности за које се
испостави да су нетачни у погледу сврхе њихове обраде. Подаци о личности
чувају се на такав начин да се лице на које се подаци односе може
идентификовати само уколико то захтева сврха обраде.
(2) Подаци о личности се обрађују и чувају на начин који обезбеђује
одговарајућу сигурност, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите
обраде и случајног губитка, случајног брисања или случајног уништавања, кроз
одговарајуће техничке и организационе мере.
(3) Стране воде евиденцију о сваком преносу или пријему података о
личности. Tе евиденције садрже сврху, садржај и време преноса или пријема,
као и орган који преноси и орган који прима податке. Ово се сходно односи и на
брисање података о личности. Евиденције су одговарајућим мерама заштићене
од неовлашћене употребе и других облика неправилне употребе и чувају се три
године. Након овог периода, евиденције се без одлагања бришу. Евиденције се
користе само за контролу усклађености са важећим правилима о заштити
података.
(4) Свако лице на које се подаци односе има право, након што докаже свој
идентитет, да од органа надлежног за обраду података добије бесплатно и без
непотребног одлагања информације у било ком разумљивом облику о свим
подацима о личности који се преносе или обрађују у оквиру овог споразума,
њиховом пореклу, примаоцима или категоријама прималаца, намераваној сврси
и правној основи. Уз то, свако лице на које се подаци односе има право на
исправку нетачних података о личности и на брисање незаконито обрађених
података о личности. Штавише, Стране сваком лицу на које се подаци односе
обезбеђују право да поднесе тужбу независном и непристрасном трибуналу
који је основан у складу са законом, како је утврђено у члану 6. став 1.
Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, као и независном
надзорном органу како је утврђено у члану 1. Додатног протокола уз Конвенцију
Савета Европе o заштити појединца у погледу обраде података о личности од
8. новембра 2001. године, у коме су потвређена његова права на заштиту
података и које лицу на које се подаци односе даје могућност да тражи
делотворно правно средство и компензацију. Детаљна правила поступка
остваривања ових права уређена су релевантним одредбама националног
законодавства Стране у којој лице на које се подаци односе остварује своја
права. У случају захтева за остваривање ових права, орган који поседује ове
податке пружа органу који их је послао могућност да достави коментаре пре
него што се донесе одлука.
(5) Пренети подаци о личности даље се преносе трећим странама само уз
писмено одобрење Стране која их је пренела.
(6) Пренети подаци о личности се бришу када више нису потребни за сврху за
коју су пренети или када престану разлози због којих су пренети.
(7) На захтев органа који преноси податке, орган који прима податке
обавештава о обради примљених података и на тај начин постигнутим
резултатима.
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Члан 18.
Ступање на снагу
(1) Споразум се закључује на неодређени временски период.
(2) Споразум ступа на снагу првог дана трећег месеца након пријема
последњег обавештења о испуњењу домаћих правних услова неопходних за
његово ступање на снагу.
Члан 19.
Утицај овог споразума на друге споразуме
Овај споразум не доводи у питање права и обавезе Страна који проистичу из
других међународних споразума.
Члан 20.
Решавање спорова
Стране решавају спорове у вези са тумачењем и спровођењем овог споразума
међусобним консултацијама и преговорима.
Члан 21.
Измене и допуне
(1) Стране могу мењати и допуњавати овај споразум закључивањем засебног
протокола који ступа на снагу сагласно члану 18. став 2. овог споразума.
(2) Писана обавештења Страна у вези са изменама контакт информација о
надлежним органима и њиховим адресама, телекомуникационим везама и
контакт тачкама не сматрају се изменама и допунама овог споразума.
Члан 22.
Раскид Споразума
(1) Обе Стране имају право да раскину овај споразум писаним путем
дипломатским каналима. Раскид Споразума ступа на снагу три месеца од
датума пријема обавештења о раскиду.
(2) Раскид Споразума не доводи у питање обавезе које настану у вези са
његовим спровођењем, а које још увек важе на дан његовог раскида.

Потписано у Београду, дана 29.4.2021. у два оригинална примерка на
енглеском језику.

За Владу
Републике Србије:

За Владу
Републике Аустрије:

____________________

____________________

20

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

