ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА О УЗАЈАМНОМ
ПОДСТИЦАЊУ И ЗАШТИТИ УЛАГАЊА
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Републике Србије и Уједињених Арапских
Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања, сачињен у Абу Дабију, 17.
фебруара 2013. године, у два оригинала на српском, арапском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата
о узајамном подстицању и заштити улагања на српском и енглеском језику гласи:
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СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА
О УЗАЈАМНОМ ПОДСТИЦАЊУ И ЗАШТИТИ УЛАГАЊА
Република Србија и Уједињени Арапски Емирати (у даљем тексту: „Стране
уговорнице”);
У намери да промовишу већу међусобну економску сарадњу, у погледу инвестиција
учињених од стране улагача једне Стране уговорнице на територији друге Стране
уговорнице;
Препознајући да ће споразум о узајамном подстицању и заштити улагања пружити
таквим инвестицијама стимуланс за проток капитала и економски развој Страна
уговорница;
Саглашавајући се да ће стабилан оквир за улагања максимализовати ефикасно
коришћење економских ресурса и побољшати животни стандард;
Разумејући да промоција таквих улагања захтева заједнички напор улагача једне
Стране уговорнице и друге Стране уговорнице,
Споразумеле су се о следећем:
Дефиниције
Члан 1.
У смислу овог споразума:
1.

Израз „улагач” означава у односу на било коју Страну уговорницу:
(а) физичко лице које има држављанство једне Стране уговорнице, у складу
са њеним законима и прописима и које улаже на територији друге Стране
уговорнице;
(б) правно лице установљено, основано или на други начин правоваљано
организовано у складу са важећим законима и прописима те Стране
уговорнице, које има седиште на територији те Стране уговорнице и које
улаже на територији друге Стране уговорнице.Влада Стране уговорнице.

2.

Израз „улагање” означава сваку врсту уложене, створене или прибављене
имовине од стране улагача једне Стране уговорнице на територији друге
Стране уговорнице, у складу са њеним законима и прописима и обухвата
нарочито, мада не и искључиво следеће облике имовине:
(а) право својине на покретним и непокретним стварима и друга стварна
права, као што су хипотека, залога, плодоуживање и слична права;
(б) акције, обвезнице, као и друге врсте хартија од вредности са правом
учешћа;
(в) реинвестирана добит, обвезнице, новчана потраживања или друга права
на закониту радњу која има финансијску импликацију на улагање;
(г) права интелектуалне својине, укључујући ауторска права и остала сродна
права, индустријска имовинска права, трговачки знаци, патенти,
индустријски дизајн и технички процеси, право у разноврсности постројења,
know how, пословне тајне, пословна имена и goodwill;
(д) право на ангажовање у економским и комерцијалним активностима
потврђеним законом, управним актом или уговором. Природна
богатства нису предмет овог споразума.
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карактер као улагања, уколико таква промена није у супротности са одобрењима
датим за иницијално уложену имовину, ако таква одобрења постоје.
3.

Израз „приходи” означава новчане износе које доноси улагање и обухвата,
нарочито, али не и искључиво, профит, дивиденде, капиталну добит, камате,
накнаде за права интелектуалне својине и сличне накнаде.

4.

Израз „конвертибилна валута” означава било коју валуту која је у широкој
употреби у међународним трансакцијама и којом се тргује на примарном
тржишту валута.

5.

Израз „територија” означава:
(а) Република Србија: означава простор над којим Република Србија врши
суверена права и јурисдикцију, у складу са својим националним
законодавством и међународним правом, а када је употребљена у
географском смислу означава територију Републике Србије.
(б) Уједињени Арапски Емирати: територију Уједињених Арапских Емирата,
њену морску територију, ваздушни простор и подводни простор на којој
Уједињени Арапски Емирати у складу са међународним правом и својим
законодавством врше суверена права, укључујући Ексклузивне Економске
Зоне, као и копно и острва под њиховом јурисдикцијом у погледу активности
које се спроводе у њеним водама, морском дну, подземљу у вези са
истраживањем и експлоатацијом природних богатстава на основу њених
закона и међународног права.
Промоција и подстицање улагања
Члан 2.

1.

Свака Страна уговорница ће подстицати улагања из друге Стране
уговорнице и стварати повољне услове за улагаче друге Стране уговорнице
да улажу на њеној територији и дозвољавати таква улагања у складу са
својим важећим законодавством.

У циљу подстицања међусобних инвестиционих токова, свака Страна уговорница ће
у мери у којој је то могуће учинити напор да информише другу Страну уговорницу,
на захтев било које од Страна уговорница о могућностима за улагања на својој
територији.
Заштита улагања
Члан 3.
1.

Улагања и поврат улагања улагача сваке Стране уговорнице који су учињени
у складу са законима и прописима ће, у свако доба, на територији друге
Стране уговорнице, уживати правичан и једнак третман и пуну заштиту и
безбедност.

2.

Ниједна од Страна уговорница неће арбитрерним или дискриминаторним
мерама ометати развој, управљање, коришћење, експанзију, продају и, ако је
то случај, ликвидацију таквог улагања.

3.

У складу са законима и прописима, свака Страна уговорница ће у мери у којој
је то могуће, учинити јавно доступним, своје законе, прописе који се односе
на улагања. Свака Страна уговорница ће у складу са својим законима и
прописима обезбедити улагачима друге Стране уговорнице право приступа
свјим судовима, управним судовима и агенцијама, као и свим другим
правосудним органима.
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Реинвестирање добити остварене по основу улагања које се врши у складу
са законом Стране уговорнице на чијој територији је првобитно улагање
извршено, уживаће исту заштиту као и првобитно улагање.

5.

У случају ликвидирања улагања, ликвидационим средствима ће бити
додељена иста заштита и третман.
Национални третман и третман најповлашћеније нације
Члан 4.

1.

Свака Страна уговорница ће на својој територији обезбедити улагањима и
повратима улагања улагача друге Стране уговорнице, третман који је једнако
повољан као третман који се обезбеђује улагањима сопствених улагача или
улагањима и повратима улагања улагача трећих држава, зависно од тога који
је повољнији.

2.

Свака Страна уговорница ће гарантовати, на својој територији, улагачима
друге Стране уговорнице, у погледу куповине, развоја, управљања,
одржавања, коришћења, експанзије, продаје или другог отуђења њихових
улагања, третман који је једнако повољан као третман који додељује
сопственим улагачима или улагачима трећих земаља, зависно од тога који је
повољнији.

3.

Ниједна Страна уговорница неће на својој територији наметнути обавезне
мере за улагања улагача друге Стране уговорнице у погледу набавке
материјала, средстава за производњу, пословање, транспорт, маркетинг
својих производа или сличних налога који имају безразложан или
дискриминаторни ефекат. Овај став се не примењује на мере предузете у
складу са законима и прописима у делу државних набавки робе и услуга на
било ком нивоу власти Стране уговорнице.

4.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана неће се тумачити као обавеза Стране
уговорнице да се подвргне било каквом другом механизму решавања
спорова са улагачем друге Стране уговорнице осим оног који је изричито
предвиђен у члану 9. овог споразума.

5.

Независно од других билатералних споразума о улагањима које је Страна
уговорница потписала са другим државама пре или након ступања на снагу
овог споразума, третман најповлашћеније нације се неће примењивати на
процедурална и судска питања.

6.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана неће се тумачити као обавеза Стране
уговорнице да улагачима друге Стране уговорнице даје било какву предност
у третману, преференцијал или привилегије које прва Страна уговорница
даје улагачима из неке треће државе у оквиру:
(а) свог садашњег или будућег чланства у царинској унији или економској и
монетарној унији, слободној трговинској зони, или у сличном међународном
споразуму у којима је Страна уговорница једна или ће бити једна од страна.
(б) било каквог међународног споразума или аранжмана који се у целости
или делимично односи на опорезивање.
Накнада штете или губитка
Члан 5.

1.

Када улагање извршено од стране улагача било које Стране уговорнице
претрпи штету или губитак услед рата или другог оружаног сукоба, цивилних
немира, ванредног стања, побуне, устанка и сличних догађаја на територији
друге Стране уговорнице, та Страна уговорница ће обезбедити, у погледу
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улагачима друге Стране уговорнице, третман који је једнако повољан као
третман који
та Страна уговорница даје сопственим улагачима или
улагачима било које треће државе, који год третман је повољнији.
2.

Без обзира на одредбе става 1. овог члана, улагачима једне Стране
уговорнице који, у било којој од ситуација наведених у том ставу, претрпе
штету или губитак на територији друге Стране уговорнице, која је последица:
(а) заплене имовине која им припада, од стране органа власти друге Стране
уговорнице, или
(б) уништавања њихове имовине од стране органа власти друге Стране
уговорнице које није последица оружаног сукоба и није било неопходно
услед настале ситуације,

обезбедиће се без одлагања правична и одговарајућа накнада претрпљене штете
настале запленом или уништавањем њихове имовине. Таква плаћања ће бити
извршена у валути која се може слободно конвертовати и слободно и без одлагања
трансферисати.
Експропријација
Члан 6.
1.

Улагања улагача било које Стране уговорнице неће бити национализована,
експроприсана, нити подвргнута другим мерама по дејству једнаким
национализацији или експропријацији (у даљем тексту: експропријација) на
територији друге Стране уговорнице, осим у следећим случајевима који су
испуњени кумулативно:
(а) за сврху за коју је утврђен јавни интерес,
(б) на недискриминаторној основи,
(в) у складу са законом и уз примену закона,
(г) уз адекватну,ефикасну накнаду која ће се извршити без одлагања.

2.

Оваква накнада ће одговарати фер тржишној вредности експроприсаног
улагања каква је била непосредно пре експропријације или пре него што је
експропријација постала опште позната чињеница, у зависности од тога шта
је било пре.

3.

Када фер тржишна вредност не може да се утврди, накнада ће бити утврђена
на одговарајући начин, узимајући у обзир све релевантне факторе и
околности, као што су уложени капитал, природа и трајање улагања, замене,
књиговодствену вредност и goodwill.

4.

Наканада ће бити плаћена без одлагања, ефикасна за реализацију и
слободна за трансферисање.

5.

Оштећени улагач Стране уговорнице ће имати право, у складу са законима и
прописима Стране уговорнице која врши експропријацију, на хитно
решавање његовог предмета, укључујући процену његовог улагања у складу
са принципима наведеним у овом члану, од стране судског или другог
надлежног или независног органа те Стране уговорнице.

6.

Када Страна уговорница експроприше имовину правног лица основаног на
њеној територији у складу са њеним законима и прописима и у којима улагач
друге Стране уговорнице учествује, она ће обезбедити да се одредбе овог
члана примењују на начин да гарантује таквом улагачу адекватну и ефикасну
накнаду.
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Члан 7.
1.

Свака Страна уговорница ће, у складу са својим важећим законима и
прописима, гарантовати улагачима друге Стране уговорнице, након плаћања
свих фискалних и других обавеза улагача друге Стране уговорнице,
слободан трансфер новчаних износа који се односе на њихова улагања, а
нарочито, мада не и искључиво:
(а) уложени капитал и додатна средства за одржавање или повећање
улагања;
(б) приходе од улагања;
(в) приходе од укупне или делимичне продаје или ликвидације улагања;
(г) износе накнада исплаћених на основу чл. 5. и 6. овог споразума;
(д) износе накнада на основу члана 8. овог споразума;
(ђ) плаћања на основу решавања инвестиционих спорова;
(е) зараде и остале накнаде ангажованих лица из иностранства у вези са
улагањем;
(ж) профит и добит од националне авио компаније.

2.

Свака Страна уговорница ће обезбедити да се трансфери из става 1. овог
члана врше без непотребног одлагања, у конвертибилној валути, који ће бити
извршен по званичном курсу који се примењује на дан трансфера на
територији Стране уговорнице где се улагање реализује. У случају
непостојања тржишта стране валуте, курс који ће бити коришћен је последњи
курс предвиђен за конверзију валута у Посебним Правима Вучења.

3.

Независно од ст. 1. и 2. овог члана, Страна уговорница, у складу са својим
законима и прописима може, у доброј намери и по принципима једнакости и
недискриминаторности, привремено онемогућити трансфер и применити
законе и прописе везане за:
(а) заштиту поверилаца у стечајном поступку; и
(б) кривична дела.
Пренос права (Суброгација)
Члан 8.

1.

Ако Страна уговорница или њена овлашћена институција (за сврхе овог
члана у даљем тексту: гарант) изврши плаћање накнаде штете сопственом
улагачу на основу гаранције коју је дала за улагање на територији друге
Стране уговорнице, друга Страна уговорница ће признати:
(а) пренос на гаранта свих права и потраживања обештећеног улагача,
до кога долази било на основу закона или на основу правног посла; и
(б) да је гарант на основу суброгације овлашћен да остварује таква права
или реализује таква потраживања у истој мери као обештећени улагач и да
је дужна да преузме обавезе које се односе на улагање.

2.

Гарант је овлашћен у свим случајевима на:
(а) исти третман у погледу права, потраживања и прибављених
обавеза, по основу преноса; и
(б) све примљене исплате у складу са тим правима и потраживањима
које је обештећена страна имала право да прими по основу
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одговарајућим повратом.
3.

Права и потраживања која су пренета суброгацијом не могу бити већа од
првобитних права и потраживања улагача.

4.

Независно од става 1. овог члана, суброгација ће бити извршена у Страни
уговорници тек након одобрења надлежног тела те Стране уговорнице.
Решавање спорова између Страна уговорница и улагача друге
Стране уговорнице
Члан 9.

1.

Улагач који има спор са Страном уговорницом ће иницијално покушати да га
реши путем преговора.

2.

Да би отпочео преговоре, инвеститор ће доставити Страни уговорници
писмено захтев. Писмени захтев садржи:
а) име и адресу улагача у спору;
б) одредбу Споразума за коју се тврди да је прекршена;
в) чињенични и правни основ за потраживање/тврдњу; и
г) тражени правни лек и износ штете коју потражује.

3.

Када је тражено од Стране уговорнице, у случају да спор не може бити
решен у року од шест месеци од момента пријема писменог захтева, спор ће
бити поднет надлежним телима те Стране уговорнице или одговарајућим
арбитражним центрима, ради мирења.

4.

Ако се спорови не могу мирно решити у року од шест месеци од писменог
захтева или од почетка мирења из става 3. овог члана, улагач спор може
поднети на решавање:
(а) од стране надлежног суда или другог овлашћеног тела Стране уговорнице
на чијој је територији извршено улагање; или
(б) ако спор не може бити решен у року од шест месеци од дана подношења
надлежном суду или другом овлашћеном телу, било која страна у спору може
поднети захтев Међународном центру за решавање инвестиционих спорова,
у случају да су обе Стране уговорнице чланице Конвенције о решавању
инвестиционих спорова између држава и држављана других држава,
отворене за потписивање у Вашингтону 18. марта 1965. године, или аd hoc
арбитражном суду, основаном у складу са Арбитражним правилима Комисије
Уједињених нација за Трговинско право (UNCITRAL), чије ће седиште бити у
држави туженог, а орган именовања у смислу члана 6. став 2. Арбитражних
правила, биће Међународни арбитражни суд Међународне трговинске
коморе, или Међународном арбитражном суду Међународне трговинске
коморе (ICC) са седиштем у Паризу/Женеви.
в) У свакој фази мировања поступка пред судовима, стране у спору могу
повући тужбу у случају да постигну договор о решавању спора мирним
путем.

5.

Арбитражна одлука биће коначна и обавезујућа за обе стране у спору. Свака
Страна уговорница ће обезбедити њено извршење на својој територији, у
складу са националним законодавством.

6.

Aко су улагач и овлашћено тело друге Стране уговорнице или њен орган
локалне власти закључили уговор о улагању у коме су предвидели поступак
за решавање спорова, примењује се поступак решавања спорова предвиђен
тим уговором.
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Члан 10.
1.

Спорови Страна уговорница у вези са тумачењем или применом овог
споразума решаваће се, по могућности преговорима.

2.

Ако се спор између Страна уговорница из става 1. овог члана не може
решити на овај начин у року од шест месеци од дана започињања преговора
он ће, на захтев једне Стране уговорнице, бити поднет арбитражи од три
члана.

3.

Арбитражни суд ће се конституисати на аd hoc основи. Свака Страна
уговорница ће именовати по једног члана суда, а ова два члана ће одабрати
трећег члана - држављанина треће земље, који ће, уз сагласност обе Стране
уговорнице, бити именован за председника арбитражног суда. Наведени
чланови, биће именовани у року од два месеца од момента када је једна
Страна уговорница обавестила другу о својој намери да поднесе спор на
решавање арбитражи.

4.

Ако се у роковима утврђеним у ставу 3. овог члана не конституише
арбитражни суд, свака Страна уговорница може, у одсуству неког другог
споразума, затражити од Председника Међународног суда правде да обави
потребна именовања. Ако је Председник Међународног суда правде
држављанин било једне или друге Стране уговорнице, или ако је на други
начин спречен да обави ову функцију, затражиће се од потпредседника да у
складу са Правилима Суда под истим условима обави потребна именовања,
или у случају његове спречености, од члана Међународног суда правде,
следећег по рангу. Именовани судија треба да буде држављанин земље са
којом Стране уговорнице имају дипломатске односе.

5.

Арбитражни суд ће успоставити сопствена правила поступка осим ако
Стране уговорнице не одлуче другачије.

6.

Арбитражни суд ће одлучивати на основу одредаба овог споразума, као и
опште прихваћених принципа и правила међународног права. Арбитражни
суд доноси одлуке већином гласова; ове одлуке су коначне и обавезујуће за
обе Стране уговорнице.

7.

Свака Страна уговорница ће сносити трошкове учешћа свог арбитра и својих
правних заступника у арбитражном поступку. Трошкове Председника и
преостале трошкове подједнако ће сносити обе Стране уговорнице.
Арбитражни суд може, ипак, својом одлуком одредити на други начин
расподелу трошкова поступка.
Примена других одредаба
Члан 11.

Без обзира на члан 4, ако закони било које од Страна уговорница, или садашње или
будуће настале обавезе између Страна уговорница у складу са међународним
правом, поред овог споразума, додатно садрже одредбе, било опште или
појединачне, којима се улагањима улагача друге Стране уговорнице, даје третман
који је повољнији од третмана који се обезбеђује овим споразумом, таква правила
ће, у мери у којој су повољнији, имати предност над овим споразумом.
Примена Споразума
Члан 12.
Одредбе овог споразума односе се на улагања која су улагачи једне Стране
уговорнице реализовали на територији друге Стране уговорнице пре као и после
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потраживања која су настала пре његовог ступања на снагу, али ће се спорови који
су у току у моменту ступања на снагу овог споразума бити решавани по овом
споразуму.
Консултације
Члан 13.
Стране уговорнице ће одржати консултације, на захтев једне од њих, у вези са
питањима која се односе на примену овог споразума. Консултације ће се одржати
на предлог једне Стране уговорнице у месту и у време које ће се уговорити
дипломатским путем.
Ограничење привилегија
Члан 14.
1.

Привилегије овог споразума неће бити доступне улагачу који добије
држављанство треће стране, у циљу остваривања привилегија по овом
споразуму, које му у другом случају не би биле доступне.

2.

Пре него се ускрате привилегије по овом споразуму, Страна уговорница која
пориче такво право, обавестиће другу Страну уговорницу.
Ступање на снагу, измене,
трајање и престанак важења Споразума
Члан 15.

1.

Споразум ступа на снагу на дан пријема каснијег обавештења дипломатским
путем којим свака Страна уговорница обавештава другу Страну уговорницу о
испуњењу законом предвиђених услова који се морају испунити ради
ступања на снагу овог споразума.

2.

Овај споразум се може изменити писменим путем уз сагласност обе Стране
уговорнице. Те измене ће ступити на снагу у истом поступку као и овај
споразум.

3.

Овај споразум се закључује на период од десет година и аутоматски ће
наставити да важи у сукцесивним периодима од по десет година, осим ако
једна Страна уговорница писмено не обавести другу Страну уговорницу,
најмање годину дана пре истека иницијалног или наредног периода важења
рока, о својој намери да раскине Споразум. У том случају, престанак ће
ступити на снагу по истеку тренутног периода од десет година.

4.

Када се ради о улагањима реализованим пре истека рока важења овог
споразума одредбе овог споразума и даље ће важити у периоду од наредних
десет година од датума ступања на снагу раскида споразума.

5.

Овај споразум ће важити независно од постојања дипломатских и
конзуларних односа између Страна уговорница.
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У ПОТВРДУ ЧЕГА су доле потписана лица, ваљано овлашћена, потписала овај
споразум.
Потписано у Абу Дабију дана 17. фебруара 2013. године у два оригинала, сваки на
српском, арапском и енглеском језику при чему су сва три текста подједнако
аутентична. У случају било какве разлике у тумачењу, меродаван је текст на
енглеском језику.

ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

ЗА УЈЕДИЊЕНЕ АРАПСКЕ
ЕМИРАТЕ

Александар Вучић, с.р.
Први потпредседник Владе и
министар одбране

Abdullah bin Zayed Al Nahyan, с.р.
Министар спољних послова

- 11 -

AGREEMENT
between

THE REPUBLIC OF SERBIA
AND
THE UNITED ARAB EMIRATES
ON

THE PROMOTION AND RECIPROCAL
PROTECTION OF INVESTMENTS

- 12 The Republic of Serbia and the United Arab Emirates (hereinafter the “Contracting
Parties”);
Desiring to promote greater economic co-operation between them, with respect to
investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party;
Recognising that agreement on the promotion and reciprocal protection to be accorded to
such investment will stimulate the flow of capital and the economic development of the
Contracting Parties;
Agreeing that a stable framework for investments will maximise effective utilisation of
economic resources and improve living standards;
Understanding that promotion of such investment requests co-operative efforts of the
investors of one Contracting Party and the other Contracting Party;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1.

2.

The term “investor” means in respect of either Contracting Party:
a.

a natural person, who is a national of a Contracting Party in accordance
with its laws and regulations and who makes an investment in the territory
of the other Contracting Party;

b.

a legal entity which is incorporated, constituted and otherwise duly
organise under the laws and regulations of that Contracting Party having its
headquarters in the territory of that Contracting Party and making
investments in the territory of the other Contracting Party. Government of
Contracting party.

The term “investment” means every kind of asset invested, established or
acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and in
particular, though not exclusively, shall include: .
a.

movable and immovable property as well as any other rights, such as
mortgages, pledges, usufructs and similar rights;

b.

stocks, shares and other forms of participation in companies;

c.

returns reinvested, debentures, claims to money or any other rights to
legitimate performance having financial value related to an investment;

d.

intellectual property rights,including copyrights and related rights, industrial
property rights, trademarks, patents, industrial designs and technical
processes, rights in plants varieties, know-how, trade secrets, trade names
and goodwill;

e.

rights to engage in economic and commercial activities conferred by law,
by administrative act or by virtue of a contract. Natural resources shall not
be covered by this Agreement.

Any change of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their
character as an investment, provided that such change is not contrary to the approvals
granted, if any, to the assets originally invested.
3.

The term “returns” means income deriving from an investment and includes, in
particular, but not exclusively profits, dividends, capital gains, interests, royalties
and any other fees.
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The term “freely convertible currency” shall mean any currency that is any widely
used in international transactions and is traded in prinicipal exchange markets.

5.

The term “territory” means in respect to:
a. The Republic of Serbia: means the area over which the Republic of Serbia
exercises, in accordance with its national laws and regulations and
international law, sovereign rights and jurisdiction, and when used in a
geographical sense it means the territory of the Republic of Serbia;
b. The United Arab Emirates: the territory of the United Arab Emirates, its
territorial sea, airspace and submarine areas over which the United Arab
Emirates exercises in accordance with international law and the law of United
Arab Emirates sovereign rights; including the Exclusive Economic Zone and
the mainland and islands under its jurisdiction in respect of any activity carried
on in its water, seabed and subsoil in connection with the exploration for or
the exploitation of the natural resources by virtue of its law and international
law.
ARTICLE 2
Promotion and encourgement of investments

1.

Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for
investors of the other Contracting Party to make investments in its territory and
shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

In order to encourage mutual investment flows, each Contracting Party shall endeavour
as far as possible to inform the other Contracting Party, at the request of either
Contracting Party of the investment opportunities in its territory.
ARTICLE 3
Protection of investments
1.

Investments and returns of investors of either Contracting party made in
accordance with its laws and regulations shall at all times be accorded fair and
equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of
the other Contracting Party.

2.

Neither Contracting party Shall hamper, by arbitrary or discriminatory measures,
the development, management, usem expanasion sale and if it’s the case, the
liquidation of such investments.

3.

In accordance with its laws and regulations, each Contracting Party shall as far as
possiple make publicly available, its laws, regulations that pertains to
investments.Each Contracting Party shall in accordance with its laws and
regulations ensure to investors of the other Contracting Party the right of access to
its courts of justice, administrative tribunals and agencies and all other judicial
authorities.

4.

Reinvestment of a profit gained from an investment performed in accordance with
law of a Contracting Party in which territory initial investment had been performed,
shall enjoy the same protection as well as the initial investment.

5.

In case of liquidation of an investment, the proceeds from liquidation shall be
accorded the same protection and treatment.
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National and most favoured nation treatment
1.

Each Contracting Party shall accord in its territory to investments and returns of
investors of the other Contracting Party a treatment no less favourable than that
which it accords to investments and returns of its own investors, or to investments
and returns of investors of any third State, whichever is more favourable to the
investors concerned.

2. Each Contracting Party shall accord in its territory to the investors of the other
Contracting Party with regard to acquisition, development, management,
maintenance, use, expansion, sale or other disposal of their investment, a
treatment which is no less favourable than that which it accords to its own
investors or to investors of any third State, whichever is more favourable to the
investors concerned.
3. Neither Contracting Party shall in its territory impose mandatory measures on
investments by investors of the other Contracting Party, concerning the purchase
of materials, means of production, operation, transport, marketing of its products
or similar orders having unreasonable or discriminatory effects. This paragraph
shall not apply to measures taken in accordance with the laws and regulations in
the course of government procurment of goods and services at any level of the
government of the Contracting Party.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to
oblige one Contracting Party to be submitted to any other mechanism of dispute
settlement with investor of other Contracting Party except those explicitly provided
in the Article 9 of this Agreement.
5.

Notwithstanding any other bilateral investment agreement the Contracting parties
have signed with other States before or after the entry into force of this
Agreement, the most favoured nation treatment shall not apply to procedural or
judicial matters.

6.

The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to
oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting
Party the benefit of any treatment, preference or privilege which may be extended
by the former Contracting Party by virtue of:
a.

any existing or future customs union or economic or monetary union, free
trade area or similar international agreements to which either of the
Contracting Party is or may become a party in the future;

b.

any international agreement or arrangement, wholly or partially related to
taxation.
ARTICLE 5
Compensation for damage or loss

1. When investments made by investors of either Contracting Party suffer loss or
damage owing to war or other armed conflict, civil disturbances, state of national
emergency, revolution, riot or similar events in the territory of the other Contracting
Party they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards
restitution, compensation or other settlement, not less favourable than the
treatment that the latter Contracting Party accords to its own investors or to
investors of any third State, whichever is more favourable to the investors
concerned.
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Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party
who in any of the events referred to in that paragraph suffer damage or loss in the
territory of the other Contracting Party resulting from:
a)

requisitioning of their property or part thereof by its forces or authorities;

b)

destruction of their property or part thereof by its forces or authorities which
was not caused in combat or was not required by the necessity of the
situation,

shall be accorded, prompt, adequate and effective compensation or restitution for
the damage or loss sustained during the period of requisitioning or as a result of
destruction of their property. Resulting payments shall be made in freely
convertible currency and be freely transferable without delay.
ARTICLE 6
Expropriation
1.

A Contracting Party shall not expropriate or nationalise directly or indirectly in its
territory an investment of an investor of the other Contracting Party or take any
measures having equivalent effect (hereinafter referred to as “expropriation”)
except if the following conditions occur simultaneously:
a. for a purpose which is in the public interest,
b. on a non-discriminatory basis,
c. in accordance with due process of law, and
d. accompanied by payment of, prompt, adequate and effective compensation.

2.

Compensation shall amount to the fair market value of the investment
expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation
became known, whichever is the earlier.

3.

Where the fair market value cannot be ascertained, the compensation shall be
determined in equitable manner taking into account all relevant factors and
circumstances, such as the capital invested, the nature and duration of the
investment, replacement, book value and goodwill.

4.

Compensation shall be paid without delay, be effectively realizable and freely
transferable.

5.

An investor of a Contracting Party affected by the expropriation carried out by the
other Contracting Party shall have the right to prompt review of its case, including
the valuation of its investment and the payment of compensation in accordance
with the provisions of this Article, by a judicial authority or another competent and
independent authority of the latter Contracting Party.

6.

Where a Contracting Party expropriates the assets of a legal entity that is
constituted in its territory according to its laws and regulations and in which
investors of the other Contracting Party participate, it shall ensure that the
provisions of this Article are applied in a way that it guarantees such investors
adequate and effective compensation.
ARTICLE 7
Transfers

1.

In accordance with its laws and regulations in force in the territory of the
Contracting Party, each Contracting Party shall, upon payment of all fiscal and
other financial obligations of investors of the other Contracting Party, guarantee to
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related to their investments including in particular, though not exclusively:
a. initial capital and additional amounts to maintain or increase an investment;
b. returns;
c. proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment;
d. payments of compensation under Articles 5 and 6 of this Agreement;
e. payments under Article 8 of this Agreement;
f.

payments arising out of the settlement of an investment dispute;

g. earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in
connection with an investment.
h. Profits and returns of national airlines.
2.

Each Contracting Party shall ensure that the transfers under paragraph 1 of this
Article are made without unreasonable delay and in a freely convertible currency,
at the market rate of exchange prevailing on the date of transfer and under the
laws and regulations in force in the territory of the Contracting Party where
investments have been made. In the absence of a market for foreign exchange,
the rate to be used shall be the most recent exchange rate for the conversions of
currencies into Special Drawing Rights.

3.

Notwithstanding paragraph 1 and 2 of this Article, a Contracting Party may in
accordance with its laws and regulations, in good faith and in equitable and nondiscriminatory manner temporarily prevent the transfers to apply its laws and
regulations relating to:
a- protection of creditors in bankruptcy proceedings; and
b- criminal offences.
ARTICLE 8
Subrogation
1. If one Contracting Party or its designated agency (for the purpose of this Article:
the “guarantor”) makes a payment under an indemnity given in respect of an
investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting
Party shall recognise:
a. the assignment to the guarantor by law or by legal transaction of all the
rights and claims of the party indemnified; and
b. that the guarantor is entitled to exercise such rights and enforce such
claims by virtue of subrogation, to the same extent as the party
indemnified, and shall assume the obligations related to the investment.
2. The guarantor shall be entitled in all circumstances to:
a. the same treatment in respect of the rights, claims and obligations acquired by
it, by virtue of the assignment; and
b. any payments received in pursuance of those rights and claims
as the party indemnified was entitled to receive it by virtue of this Agreement, in
respect of the investment concerned and its related returns.
3. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of
the investor.
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Contracting Party only after the approval of the competent authority of that
Contracting Party.
ARTICLE 9
Settlement of disputes between a Contracting Party and an investor
of the other Contracting Party
1. An investor that has a dispute with a Contracting Party should initially attempt to
settle it through negotiations.
2. To start negotiations, the investor shall deliver to the Contracting Party a written
notice. The notice shall specify:
a. the name and address of the disputing investor;
b. the provisions of this Agreement alleged to have been breached;
c. the factual and legal basis for the claim; and
d. the remedy sought and the amount of damages claimed.
3. When required by the Contracting Party, if the dispute cannot be settled amicably
within six months from the moment of receipt of the written notice, it shall be
submitted to the competent authorities of that Contracting Party or arbitration
centers thereof, for conciliation.
4. If the dispute cannot be settled amicably within six months from the moment of
receipt of the written notice or from the start of the conciliation referred to in
paragraph 3 of this Article, the dispute shall upon the request of the investor be
settled as follows:
a- by a competent court or other authorised body of the Contracting Party in
whose territory the investment is made; or
b- If the dispute cannot be settled within six months from the date of submission
to the competent court or other authorised body, either party to the dispute
may submit the claim to the International centre for the settlement of
Investment Disputes (ICSID), in accordance with the Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other
States, open for signature since 18.March.1965 in Washington DC, or ad hoc
arbitral tribunal established in accordance to the Arbitration Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), with a
headquarters established in the State of respondent, designation authority in
accordance with the paragraph 2 of Article 6 of the Arbitration rules, shall be
Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, or Court of
Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), with the place of
arbitration in Paris/Geneva.
c- At any stage during the cooling off period or the proceeding of the tribunals,
the parties to the dispute shall withdraw the case if they come to an agreement
for settlement of the dispute amicably.
5. The arbitration decisions shall be final and binding for the Parties to the dispute.
Each Contracting Party undertakes to execute the decisions in accordance with its
national law.
6. When the investor and any designated entity of a Contracting Party or its local
government have concluded an agreement concerning the investments of the
investor, the dispute settlement procedure stipulated therein shall apply.
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Settlement of disputes between the Contracting Parties
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or
application of this Agreement shall be settled as far as possible by negotiations.
2. If a dispute under paragraph 1 of this Article cannot be settled within six months it
shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral
tribunal of three members.
3. Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc. Each Contracting Party shall
appoint one member and these two members shall agree upon a national of a
third State as their chairman. Such members shall be appointed within two months
from the date one Contracting Party has informed the other Contracting Party of its
intention to submit the dispute to an arbitral tribunal, the chairman of which shall
be appointed within two further months.
4. If the periods specified in paragraph 3 of this Article are not observed, either
Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite
the President of the International Court of Justice to make the necessary
appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of
either of the Contracting Parties or if he is otherwise prevented from discharging
the said function, the Vice-president or in case of his inability the member of the
International Court of Justice next in seniority according to the Rules of the Court
should be invited under the same conditions to make the necessary appointments.
The appointed judge should be a national of a State that has diplomatic relations
with the Contracting parties.
5. The arbitral tribunal shall establish its own rules of procedure unless the
Contracting Parties decide otherwise.
6. The arbitral tribunal shall reach its decision in virtue of this Agreement and
pursuant to the rules of international law. It shall reach its decision by a majority of
votes; the decision shall be final and binding.
7. Each Contracting Party shall bear the costs of its own member and of its legal
representation in the arbitration proceedings. The costs of the chairman and the
remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The
tribunal may, however, in its award determine another distribution of costs.
ARTICLE 11
Application of other rules
Without prejudice to Article 4, if the legislation of either Contracting Party or obligations
between the Contracting Parties under international law existing at present or established
hereafter between the Contracting Parties, in addition to this Agreement, contain rules
whether general or specific, entitling investments made by investors of the other
Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement,
such rules shall to the extent that they are more favourable to the investor, prevail over
this Agreement.
ARTICLE 12
Application of the Agreement
This Agreement shall apply to investments made prior to or after the entry into force of
this Agreement, but shall not apply to any investment dispute that may have arisen nor
any claim that was settled before its entry into force , however the ongoing dispute befor
the entry into of this Agreement shall be sttled by this Agreement.
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Consultations
The Contracting Parties shall, on the request of either, hold consultations on any matter
relating to the implementation or application of this Agreement. These consultations shall
be held on the proposal of one of the Contracting Parties at a place and a time to be
agreed upon through diplomatic channels.
ARTICLE 14
Limitation of benefits
1.

Benefits of this Agreement shall not be available to an investor who obtains a
nationlality of a third party, for the purpose of obtaining the benefits under this
Agreement that would not otherwise be available to him.

2.

Prior to denying the benefits of this Agreement, the denying Contracting Party
shall notify the other Contracting Party.
ARTICLE 15
Entry into force, amendments, duration and termination

1.

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter notification
through diplomatic channels by which either Contracting Party notifies the other
Contracting Party that its internal legal requirements for the entry into force of this
Agreement have been fulfilled.

2.

This Agreement may be amended in writing by the mutual consent of the
Contracting Parties. Such amendments shall enter into force according to the
same procedure as the Agreement.

3.

This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall be
extended thereafter for following ten years periods unless, one year before the
expiration of the initial or any subsequent period, either Contracting Party notifies
the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement. In that
case, the termination shall become effective by the expiration of current period of
ten years.

4.

In respect of investments made prior to the date when the termination of this
Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall continue to
be effective for a period of ten years from the date the termination of this
Agreement became effective.

5.

This Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular
relations between the Contracting Parties.
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In witness whereof, the undersigned duly authorised have signed this Agreement.
Done at Abu Dhabi on 17/2/2013 in duplicate, in the Serbian, Arabic and English
languages, all three texts being equally authentic. In a case of divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF SERBIA

Aleksandar Vucic, s.r.
First Vice President of the
Government & Minister of Defense

FOR THE UNITED ARAB EMIRATES

Abdullah bin Zayed Al Nahyan, s.r.
Minister of Foreign Affairs
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије-Међународни уговори”.

