На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ
СПОРАЗУМА О УСПОСТАВЉАЊУ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ВИСОКЕ ПЕРФОРМАНСЕ
У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о успостављању железничке мреже
високе перформансе у југоисточној Европи, који је донела Народна скупштина
Републике Србије, на Првој седници Другог редовног заседања у 2007. години, 5.
новембра 2007. године.
ПР број 50
У Београду, 6. новембра 2007. године
Председник Републике,
Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О
УСПОСТАВЉАЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ
ВИСОКЕ ПЕРФОРМАНСЕ У
ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
(Сл. гласник РС бр. 102/07)
Основни текст на снази од 15/11/2007 , у примени од 15/11/2007

Члан 1.
Потврђује се Споразум о успостављању железничке мреже високе перформансе у
југоисточној Европи, сачињен у Солуну 4. маја 2006. године, у оригиналу на
енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у
југоисточној Европи, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик
гласи:

"AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF A
HIGH PERFORMANCE RAILWAY NETWORK IN
SOUTH EAST EUROPE
The Ministries responsible for coordinating transport activities meeting in the context of the
SEECP (South East European Cooperation Process), hereinafter referred to as the Parties:
Mindful that an efficient transport system is essential to the economic and social vitality of
South East Europe;
Desiring to exploit the inherent advantages of rail over other transport modes for certain types
of journey and to reverse the decline in modal share that rail transport has experienced in
recent decades;
Aware that the current rail network suffers from a low commercial speed (60 km/h),
insufficient capacity on core routes between key urban centres, excessive delays at border
crossings, from poor service quality for passenger, freight and intermodal transport, and that
there is a need for related legislative improvements;
Reflecting on the difficulties still encountered by rail transport at border crossings, which are
detrimental to the efficient flow of passengers and goods;
Committed to achieving synergy between the efforts they undertake to improve the quality
and speed of rail transport across the network by coordinating their activities;
Bearing in mind that the development of a true high speed network is a long-term goal which
they all share;
Convinced that in order to lay the groundwork for the eventual realisation of a true highspeed network Parties should realise in the short to medium term a "High Performance
Network" with a design speed of 160km/h, to be achieved in stages, and should also conform
to the relevant technical specifications for interoperability;
Noting that in furthering the aims of this Agreement the Parties will progressively reduce
travel times on the network, thereby increasing its attractiveness to passengers;
Considering that progressively reduced travel times on the network will increase the
attractiveness of the rail network for freight traffic;
Confirming their willingness to make available, in the framework of their national or
international financing schemes, investments required to realise network and rolling stock
improvements, in order to implement a national policy of direct investments in rolling stock
to achieve a comprehensive solution and improve service levels;
Stating their willingness to conform to prevailing legal provisions governing rail transport
and especially the EU Acquis and UN/ECE norms;
Noting the commitments of some Parties arising from their membership or prospective
membership of the EU;
Aware of their commitments stemming from multilateral agreements (for instance AGC and
AGTC) and key conventions (for instance COTIF) in the field of rail transport as well as
bilateral agreements;

Pledging their full support to the project management structure described below in this
Agreement in order to facilitate its role to ensure the implementation of a coherent, effective,
efficient and transparent programme of activities;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1

Aim
This Agreement aims at the implementation in South East Europe of a High Performance
Network of railways for passenger, freight and intermodal transport offering faster, higherquality and more competitive rail connections with significantly reduced travel times
between the main urban and commercial centres.
ARTICLE 2

Field of application
1. This Agreement applies to rail axes in South East Europe that are deemed to be of
sufficiently high quality for inclusion in the High Performance Network and that meet certain
Quality Criteria established by the Steering Committee. For instance:
- Axes that form part of the Trans European Network, Pan European Corridors, or
the Southeastern Axis;
- Axes that are expected to achieve a design speed of 160 km/h by 2020 in stages
which will be defined by the Steering Committee referred to in Article 4.
2. The High Performance Network includes the 16 rail axes identified below and in the
network map in the attached annex:
1. Athens - Thessaloniki - Skopje - Nis - Belgrade - Zagreb - (Ljubljana - Salzburg)
2. (Budapest -) Subotica - Belgrade - Dimitrovgrad - Sofia - Plovdiv - Istanbul Ankara - Adana/Sivas
3. Constanta - Bucharest - Brasov - Arad (- Wien)
4. Durres - Tirana - Cafasan - Kicevo - Skopje - Kriva Palanka - Gueshevo - Sofia Plovdiv - Stara Zagora - Varna/Burgas
5. Strymonas - Kulata - Sofia - Gorna Oryahovica - Varna
6. Veles - Bitola - Florina - Amyntaio/Kalambaka - Ioannina Igoumenitsa/Thessaloniki
7. Thessaloniki - Pehlivankoy - Istanbul - Eskisehir - Izmir
8. Ploce - Sarajevo - Vrpolje - Osijek ( - Budapest)
9. Bar - Podgorica - Belgrade
10. Podgorica - Tirana - Durres
11. Bucharest - Craiova - Timisoara/Arad - Belgrade
12. Craiova - Calafat - Vidin - Sofia

13. (Kuchurgan -) Chisinau - Ungheni - Iasi - Pascani - Bucharest - Giurgiu - Russe Gorna Oryahovica - Stara Zagora - Pythion
14. (Budapest -) Zagreb - Rijeka
15. Zagreb - (Maribor - Graz)
16. (Zagreb) - Dobrljin - Banjaluka - Doboj - Tuzla - (Belgrade)
ARTICLE 3

Commercial speed
1. The commercial speed on the High Performance Network (as described above in Article 2)
shall be at least 130 km/h for passenger trains with a minimum design speed of 160 km/h
(rising to 220 km/h on certain sections where possible) for operation with the fastest trains.
2. The Parties to the present Agreement shall take all necessary measures and initiatives for
achieving this objective.
3. The commercial speed for freight trains shall be adjusted accordingly, with regard to the
speed of passenger trains.
ARTICLE 4

Coordination and Implementation
1. A Steering Committee composed of representatives of the Parties and their National
Railway Organisations shall be established on the basis of this Agreement.
2. The objectives of the Steering Committee will be to identify, coordinate, support, facilitate,
monitor, and review the implementation of actions required to achieve the Aim of this
Agreement.
3. The Steering Committee will nominate its first Chairman at its first meeting. The
Chairmanship will rotate between the Parties as described in the Rules of Procedure.
4. The Steering Committee will convene once a year (or more frequently, as required).
5. It will adopt unanimously its own Rules of Procedure, following approval of those Rules
by the Parties.
6. Representatives of the private sector, international financial institutions and other bodies as
well as national officials could be invited to meetings of the Steering Committee as
appropriate.
7. The Steering Committee may establish a Technical Secretariat to provide the technical and
informational support that it requires.
8. The working language of the Steering Committee will be English.
9. The SERG (Southeastern Europe Railway Group) of the UIC (International Union of
Railways) and other competent international organisations could be involved for the
accomplishment of these objectives as well.
ARTICLE 5

Minimum technical standards

1. The Parties shall, through the Steering Committee, establish a set of common technical
standards to which they shall ensure that the sections of the High Performance Network
falling within their territory conform.
2. The Parties shall be assisted in meeting these technical standards by the Steering
Committee to determine common technical specifications, to establish and manage a register
of technical requests from the Parties to the present Agreement and items for inclusion in the
timetable of essential works such as those concerning infrastructure, rolling stock,
interoperability and border controls, to evaluate the costs of essential works and initiatives, to
provide technical assistance to the Parties, to expedite the introduction of innovative
technologies and management practices to the Network, and to provide technical and
cartographical data to support the production of appraisal documents.
ARTICLE 6

Improvements to service quality
1. The Parties agree to identify and to execute, where appropriate through the agency of their
national railway organisations and the railway undertakings operating on their territories,
physical and non-physical measures to improve the general level of service quality
experienced by users of the Network.
2. Measures and initiatives undertaken to improve service quality may involve increased
service frequencies, refurbished or upgraded rolling stock and infrastructure at and around
stations, simplification and improvement of the quality of any document control procedures
or customs procedures required on international journeys, and the provision of high quality
pre- and after-sales customer services (for example internet-enabled ticketing, electronic
consignment note, door to door delivery, etc.).
ARTICLE 7

Elimination of delays at border crossings
1. The Parties undertake to eliminate excessive delays to trains at border crossings by
identifying and taking measures and initiatives that will reduce the time required to complete
border crossing procedures and/or by implementing improvements to railway and border
crossing infrastructure which facilitate the more efficient passage of trains across borders (for
instance the achievement of the data transmission systems for supplying information at
borders before the arrival of trains). To this end they undertake to conclude/update railway
border-crossing agreements for handling cross-border traffic in order to eliminate delays at
border crossings.
2. In particular, they shall in two phases establish conditions for the elimination of
requirements for trains to stop for customs and passport controls at border crossings by
arranging for the appropriate controls to be conducted during the train journey instead. In the
first phase the Parties to the present Agreement shall arrange bilaterally for trains to be
required to stop at only one of their juxtaposed border crossings. In the second phase they
shall arrange bilaterally to eliminate entirely all requirements for passenger trains to stop for
border crossing procedures, whereas all customs and passport control procedures shall
thereafter be conducted during the train journey by means of satellite or other innovative
technology.

3. All activities and/or measures carried out in relation to this Agreement must not lead to
modification of any procedures performed by authorised bodies at the internal or external
borders of the EU, as defined by EU or national legislation. Furthermore, such
activities/measures should not prejudice security requirements to fight against all forms of
smuggling, illegal migration, trafficking of human being, weapons and drugs.
ARTICLE 8

Project Management
The Steering Committee will facilitate effective coordination of activities undertaken by the
Parties within the context of the Agreement by drawing up a detailed timetable of actions to
be implemented, by monitoring the implementation of the timetable, by identifying
deviations from the timetable and by intervening to resolve those deviations.
ARTICLE 9

Financing
The Steering Committee shall assist the Parties (and their relevant authorities) to conduct, in
relation to planned investments, full economic appraisals and the preparation of appraisal
documents. Furthermore the Steering Committee shall investigate potential funding sources
which may include national public funds, international sources (the EU, European
Investment Bank, etc), and private finance, and will take the necessary actions to secure
funding from those sources for investment in rolling stock, in innovative technologies and in
the High Performance Network.
ARTICLE 10

Communications
The Steering Committee shall assist each of the Parties to produce a Promotion Plan designed
to increase patronage on the High Performance Network and to generate political, public and
financial support for initiatives and measures undertaken within the framework of this
Agreement. To this end the Parties and the national Railway Authorities will provide the
Steering Committee with the required statistical, survey, technical, financial and operational
data.
ARTICLE 11

Final Provisions
1. The Agreement shall enter into force on the date that at least two thirds of the Parties have
notified the Depository, through diplomatic channels, of the completion of their relevant
internal procedures.
2. The Government of Bulgaria shall act as the Depository for this Agreement.
3. The provisions of this Agreement may be amended if any Party so requests in writing.
Proposed amendments shall be discussed and finalised in the Steering Committee and
thereafter concluded by the agreement of all the Parties. Any such amendments shall enter
into force according to the procedure set fourth in the first paragraph of this Article.

4. Ministries responsible for coordinating transport activities of neighbouring states may
apply to join this Agreement by submitting a request to the Steering Committee. The
Committee may, by unanimous vote, accept the request to accede to the Agreement.
Thereafter the date of its accession to the Agreement shall be the date of receipt, through
diplomatic channels, of the notification to the Depository of the completion of the relevant
internal procedures.
Done at Thessaloniki on the 4th of May 2006, in one original copy in the English language.
For the Parties to this Agreement,
For the Republic of Albania:
For Bosnia and Herzegovina:
For the Republic of Bulgaria:
For the Republic of Croatia:
For Former Yugoslav Republic of Macedonia:
For the Republic of Greece:
For the Republic of Romania:
For Serbia and Montenegro:
For the Republic of Turkey:
For the Republic of Moldavia:

СПОРАЗУМ О УСПОСТАВЉАЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
МРЕЖЕ ВИСОКЕ ПЕРФОРМАНСЕ У
ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Министарства надлежна за координисање састанка о транспортним активностима у
контексту SEECP (South East European Cooperation Process - Процес сарадње
југоисточне Европе), у даљем тексту "Стране":
Будући да је ефикасан транспортни систем значајан за економску и социјалну
виталност југоисточне Европе,
Желећи да искористе својствене предности железнице у односу на остале видове
саобраћаја за одређене врсте путовања и да преокрену пад у уделу овог вида
саобраћаја, а са којим се железнички саобраћај суочио у протеклим деценијама,

Свесне да текућа железничка мрежа трпи последице услед мале комерцијалне брзине
(60 km/h), недовољних капацитета на главним трасама између главних градских
центара, предугих задржавања на граничним прелазима, лошег квалитета услуге у
путничком, робном и интермодалном саобраћају, и да је присутна потреба у погледу
односних законодавних побољшања,
Имајући на уму потешкоће са којима се железнички саобраћај и даље суочава на
граничним прелазима, а које штетно утичу на ефикасан ток путника и роба,

Ангажујући се на остваривању синергије напора, које предузимају ради побољшавања
квалитета и брзине железничког саобраћаја на мрежи, координацијом својих
активности,
Узимајући у обзир да развој мреже истински великих брзина представља дугорочни
циљ који сви деле,
Уверене да је у циљу постављања темеља за евентуалну реализацију мреже истински
великих брзина потребно да Стране краткорочно односно средњорочно реализују
"Мрежу високе перформансе" са пројектованом брзином од 160 km/h, која ће се
реализовати фазно, и која ће такође испуњавати релевантне техничке спецификације
за интероперабилност,
С обзиром на то да ће промовишући циљеве овог Споразума, Стране прогресивно
редуковати времена путовања на мрежи, тиме увећавајући њену атрактивност за
путнике,
Сматрајући да ће прогресивно редукована времена путовања на мрежи увећати
атрактивност железничке мреже за робни саобраћај,
Потврђујући своју спремност да, у оквиру својих националних или међународних
финансијских програма, учине расположивим инвестиције потребне да би се
реализовала побољшања на мрежи и на возним средствима, а у циљу реализације
националне политике директног улагања у возна средства ради постизања
свеобухватног решења и унапређивања нивоа услуге,
Исказујући своју спремност да се повинују преовлађујућим законским прописима који
уређују железнички саобраћај, а пре свега Европском праву и UN/ECE нормама,
С обзиром на обавезе неких Страна које произилазе из њиховог чланства или
потенцијалног чланства у ЕУ,
Свесне својих обавеза које произилазе из мултилатералних споразума (на пример AGC
и AGTC) и кључних конвенција (на пример COTIF) из области железничког
саобраћаја, као и из билатералних споразума,
Обавезујући се на потпуну подршку структури за управљање пројектом описаној у
даљем тексту овог Споразума, а у циљу лакшег обављања њене улоге у погледу
осигуравања имплементације кохерентног, ефективног, ефикасног и транспарентног
програма активности,
усагласиле су се у погледу следећег:
Члан 1.

Сврха

Сврха овог Споразума је имплементација Мреже железница високе перформансе у
југоисточној Европи за путнички, робни и интермодални саобраћај која нуди брже,
квалитетније и конкурентније железничке везе са значајно редукованим временима
путовања између кључних градских и комерцијалних центара.
Члан 2.

Поље примене

(1) Овај Споразум се примењује на железничке осе у југоисточној Европи за које се
сматра да поседују довољно висок ниво квалитета да би биле обухваћене Мрежом
високе перформансе и које испуњавају одређене Критеријуме у погледу квалитета
дефинисане од стране Управног одбора. На пример:
- Осе које представљају део Трансевропске мреже, Паневропских коридора
или Југоисточна оса;
- Осе за које се очекује да ће остварити пројектовану брзину од 160 km/h до
2020. године у фазама које ће бити дефинисане од стране Управног одбора из
члана 4 .
(2) Мрежа високе перформансе обухвата 16 железничких оса наведених у даљем
тексту и на мапи мреже у оквиру приложеног анекса:
1. Атина - Солун - Скопље - Ниш - Београд - Загреб - (Љубљана - Салзбург);
2. (Будимпешта) - Суботица - Београд - Димитровград - Софија - Пловдив Истанбул - Анкара - Адана/Сивас;
3. Константа - Букурешт - Брасов - Арад (- Беч);
4. Дурес - Тирана - Цафасан - Кичево - Скопље - Крива Паланка - Гуешево Софија - Пловдив - Стара Загора - Варна/Бургас;
5. Струмонас - Кулата - Софија - Горна Ораховица - Варна;
6. Велес - Битола - Флорина - Амунтаио/Каламбака - Јањина Игуменица/Солун;
7. Солун - Пехливанкоу - Истанбул - Ескисехир - Измир;
8. Плоче - Сарајево - Врпоље - Осијек (- Будимпешта);
9. Бар - Подгорица - Београд;
10. Подгорица - Тирана - Дуреш;
11. Букурешт - Цраиова - Тимисоара/Арад - Београд;
12. Цраиова - Цалафат - Видин - Софија;
13. (Куцхурган -) Чисинау - Унгхени - Иаси - Пасцани - Букурешт - Ђурђу Русе - Горна Ораховица - Стара Загора - Путхион;
14. (Будимпешта - ) Загреб - Ријека;
15. Загреб - (Марибор - Грац);
16. (Загреб) - Добрљин - Бања Лука - Добој - Тузла - (Београд).
Члан 3.

Комерцијална брзина

(1) Комерцијална брзина на Мрежи високе перформансе (као што је описано у горе
наведеном члану 2.) ће износити најмање 130 km/h за путничке возове са минималном
пројектованом брзином од 160 km/h (која на одређеним деоницама, на којима је то
могуће, достиже 220 km/h) за саобраћање најбржих возова.

(2) Стране у овом Споразуму ће предузети све неопходне мере и инцијативе за
постизање овог циља.
(3) Комерцијална брзина за теретне возове ће бити прилагођена сходно и у односу на
брзину путничких возова.
Члан 4.

Координација и имплементација

(1) На основу овог Споразума формираће се Управни одбор ради управљања
активностима која ће бити сачињена од представника Страна и њихових Националних
железничких организација.
(2) Циљеви Управног одбора ће бити идентификовање, координација, подршка, лакша
реализација, праћење и ревизија имплементације радњи потребних за постизање Сврхе
овог Споразума.
(3) Управни одбор ће на свом првом састанку именовати свог првог Председавајућег.
Председавање ће се ротирати између Страна, као што је описано у Пословнику о раду.
(4) Управни одбор ће се састајати једном годишње (или чешће, уколико то буде било
потребно).
(5) Он ће једногласно усвојити свој Пословник о раду, након што тај Пословник буду
одобриле Стране.
(6) Представници приватног сектора, међународних финансијских институција и
осталих тела, као и национални званичници, по потреби могу бити позвани на
састанке Управног одбора.
(7) Управни одбор може основати Технички секретаријат који ће обезбеђивати
техничку и информациону подршку која јој буде била потребна.
(8) Радни језик у Управном одбору ће бити енглески језик.
(9) У остваривању ових циљева такође могу учествовати SERG (Група железница
југоисточне Европе) који је у саставу UIC-а (Међународна железничка унија) и друге
компетентне међународне организације.
Члан 5.

Минимални технички стандарди

(1) Стране ће, преко Управног одбора, формирати групу заједничких техничких
стандарда и осигурати да деонице Мреже високе перформансе које припадају њиховој
територији испуњавају те стандарде.
(2) Странама ће у погледу испуњавања ових техничких стандарда помоћи Управни
одбор како би се утврдиле заједничке техничке спецификације, извршило формирање
и управљање регистром техничких захтева од Страна у овом Споразуму и позиција
које је потребно обухватити распоредом значајних радова као што су они који се
односе на инфраструктуру, возна средства, интероперабилност и граничне контроле,
извршила процена трошкова значајних радова и иницијатива, обезбедила техничка
помоћ Странама, убрзало увођење иновативних технологија и пракса управљања на

Мрежи, обезбедили технички и картографски подаци као подршка у изради
докумената за процену.
Члан 6.

Побољшање квалитета услуге

(1) Стране су сагласне да идентификују и спроведу, тамо где је то применљиво путем
агенције њихових националних железничких организација и железничких предузећа
која саобраћају на њиховим територијама, физичке и нефизичке мере у циљу
унапређивања општег нивоа квалитета услуге који се пружа корисницима Мреже.
(2) Мере и иницијативе предузете у циљу побољшања квалитета услуге могу да
обухвате увећану учесталост превоза, модернизацију или увођење побољшања у возна
средства и инфраструктуру станица и њихове околине, поједностављивање и
побољшање квалитета свих процедура за контролу докумената или царинских
процедура потребних на међународним путовањима, и обезбеђивање високог
квалитета пред- и после- продајних услуга намењених корисницима (на пример,
издавање карата путем интернета, електронски товарни лист, испорука на кућну
адресу и сл.).

Елиминисање задржавања на граничним прелазима

Члан 7.

(1) Стране се обавезују да ће елиминисати прекомерна задржавања возова на
граничним прелазима идентификовањем и спровођењем мера и иницијатива којима ће
се редуковати време које је потребно за обављање процедура на граничним прелазима
односно имплементацијом побољшања у погледу железничке и инфраструктуре
граничних прелаза чиме ће се омогућити лакши и ефикаснији прелаз возова преко
граница (на пример успостављање система за пренос података за достављање
информација на граничне прелазе пре доласка возова). У том циљу, оне се обавезују да
ће закључити/ажурирати споразуме о железничким граничним прелазима за обављање
прекограничног саобраћаја ради елиминисања задржавања на граничним прелазима.
(2) Пре свега, оне ће у две фазе утврдити услове за елиминисање захтева да се возови
заустављају ради царинске и пасошке контроле на граничним прелазима и уместо тога
организовати обављање одговарајућих контрола у току путовања возом. У првој фази,
Стране у овом Споразуму ће билатерално организовати да се захтева да се возови
зауставе само на једном од њихових додирних граничних прелаза. У другој фази, оне
ће билатерално организовати да се у потпуности елиминишу сви захтеви да се
путнички возови заустављају ради процедура на граничним прелазима, при чему ће се
све процедуре царинске и пасошке контроле након тога обављати у току путовања
возом путем сателитске или друге иновативне технологије.
(3) Све активности односно мере спроведене везано за овај Споразум не смеју довести
до измене било које процедуре коју врше овлашћени органи на интерним или
екстерним границама ЕУ, као што је дефинисано законодавством ЕУ или
националним законодавством. Такође, ове активности/мере неће штетно утицати на
захтеве у погледу безбедности, а у циљу борбе против свих видова кријумчарења,
илегалне миграције, трговине људима, оружјем и дрогама.

Члан 8.

Управљање пројектом

Управни одбор ће омогућити лакшу и ефикасну координацију активности које ће
Стране предузети у оквиру контекста Споразума, састављањем детаљног распореда
радњи које ће бити имплементиране, праћењем имплементације овог распореда,
идентификовањем одступања од распореда и интервенисањем у циљу решавања ових
одступања.
Члан 9.

Финансирање

Управни одбор ће Странама (и њиховим односним телима) помоћи да изврше, а у
погледу планираних инвестиција, потпуне економске процене и израду докумената за
процену. Управни одбор ће такође истражити потенцијалне изворе финансирања који
могу да обухвате националне јавне фондове, међународне изворе (ЕУ, Европска
инвестициона банка и сл.) и приватно финансирање, и предузеће неопходне радње да
обезбеди финансирање из тих извора за инвестиције у возна средства, у иновативне
технологије и у Мрежу високе перформансе.
Члан 10.

Комуникација

Управни одбор ће свакој од Страна помоћи да састави План промоције намењен
увећавању покровитељства над Мрежом високе перформансе и стварању политичке,
јавне и финансијске подршке за иницијативе и мере предузете у оквиру овог
Споразума. У том циљу, Стране и националне железничке управе ће Управном одбору
доставити тражене статистичке, геодетске, техничке, финансијске и оперативне
податке.
Члан 11.

Завршне одредбе

(1) Овај Споразум ће ступити на снагу на дан када је најмање две трећине Страна
обавестило Депозитара, дипломатским каналима, о извршењу њихових релевантних
интерних процедура.
(2) Влада Бугарске ће деловати као Депозитар за овај Споразум.
(3) Одредбе овог Споразума се могу допунити и изменити уколико то затражи било
која од Страна у писаној форми. Предложене измене и допуне ће бити предмет
дискусије и биће финализоване на Управном одбору и потом закључене уз сагласност
свих Страна. Свака таква измена и допуна ће ступити на снагу у складу са процедуром
дефинисаном у првом ставу овог Члана.
(4) Министарства надлежна за координацију транспортних активности суседних
земаља могу поднети захтев за приступање овом Споразуму достављањем захтева
Управном одбору. Управни одбор може, једногласно, да прихвати захтев за
приступање Споразуму. Након тога, датум приступања Споразуму ће бити датум када

Депозитар прими, дипломатским каналима, обавештење о извршењу релевантних
интерних процедура.
Сачињено у Солуну, дана 4. маја 2006, у једном оригиналном примерку на енглеском
језику.
За Стране у овом Споразуму,
За Републику Албанију:
За Босну и Херцеговину:
За Републику Бугарску:
За Републику Хрватску:
За Бившу Југословенску Републику Македонију:
За Републику Грчку:
За Републику Румунију:
За Србију и Црну Гору:
За Републику Турску:
За Републику Молдавију:".
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије - Међународни уговори".

