ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ МАЂАРСКЕ О САРАДЊИ
НА ИЗГРАДЊИ, УПРАВЉАЊУ, ОДРЖАВАЊУ,
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ ГАСОВОДА ЗА
ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА КОЈИ ПРЕЛАЗИ ПРЕКО
ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе
Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и
санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне
границе, сачињен у Будимпешти, 14. јуна 2019. године, у два оригинала на
енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о
сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији
гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе у
оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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AGREEMENT
between the Government of the Republic of Serbia and the Government of
Hungary on cooperation with regard to the construction, operation,
maintenance, reconstruction and breakdown recovery of natural gas
transmission pipeline crossing the state border
The Government of the Republic of Serbia and the Government of Hungary
(hereinafter referred to as the “Parties”),
recognizing that their cooperation is of key importance in the interest of
their energy supply,
considering the importance of the realization of a new cross border
natural gas transmission pipeline (interconnector), which opens up an opportunity for
real diversification of source and route and guarantees the security of gas supply for
consumers in the long run,
taking into account the Agreement between the Federal Government of
the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Republic of Hungary
for the promotion and reciprocal protection of investments signed on 20 June 2001 in
Budapest,
in accordance with the Convention between the Federal Republic of
Yugoslavia and the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income and on capital signed on 20 June 2001 in Budapest,
taking into account Hungary’s obligations arising from its membership in
the European Union,
agree as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement, the following terms shall be construed as
follows:
(1) natural gas transmission pipeline: natural gas transmission pipeline and
its related equipment including telecommunication cables;
(2) construction: work within 1000 meters from the state border both in the
Republic of Serbia and Hungary related to the preparation, implementation,
realization and entering into operation of natural gas transmission pipeline;
(3) operation: all activities in order to provide the continuous technical
functioning and the registration of the technical data of the natural gas transmission
pipeline, in compliance with the technical, economic and safety conditions;
(4) maintenance: all work performed by the gas transmission operator to
ensure the safe operation, to facilitate health and safety at work, environmental and
property protection;
(5) reconstruction: any work not listed under 2) or 4) which results changes
in the technical parameters of the natural gas transmission pipelines;
(6) breakdown recovery: all work designed to restore the normal operation
after a failure;
(7) border zone: the section between the state border and the border block
valve station;
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(8) border control authorities: Ministry of Internal Affairs – Border Police
Directorate and Ministry of Finance – Border Directorate (Republic of Serbia) and
Csongrád County Police (Hungary).
Article 2
Competent authorities and implementing companies
(1) Parties entrust the implementation of this Agreement to the Ministry
responsible for Energy Policy in the Republic of Serbia and the Ministry responsible
for Energy Policy in Hungary (hereinafter referred to as: Ministries).
(2) Parties take measures to support the implementation of the project
specified in Article 3 hereof.
(3) Following the signature of this Agreement, the Ministries inform each
other of the names, registered seats and representatives of Companies (hereinafter
referred to as: Companies) participating in the realization of the project.
(4) The Ministries continuously inform each other of any changes in the
name, registered seat and representatives of the Companies and the advancement
achieved in the realization of the project.
Article 3
Scope of the Agreement
(1) The scope of the Agreement covers the natural gas transmission pipeline
to be constructed within the framework of the Serbian-Hungarian interconnector
project by FGSZ Ltd. on the Hungarian side and by Gastrans LLC on the Serbian
side.
(2) The coordinates of the interconnection point (termination point on the
Serbian side and termination point on Hungarian side) are:
in the Gauss–Krüger coordinate system: East, Y = 7424084.07; North, X
= 5115159.25;
in the WGS '84 coordinate system: φ = 46°10'35.43442 ", λ = 20 °
00'40.31745";
-

in EOV coordinate system: Y = 724419.614, X = 92895.614.

(3) The scope of the Agreement covers furthermore the following natural gas
transmission pipelines that had been put into operation before this Agreement
entered into force:
Pipeline DN600; PN60 (name on the Hungarian side: Kiskundorozsma
csp - Röszke 600), year of commissioning: 1977;
Pipeline DN700; PN63 (name on the Hungarian side Kiskundorozsma
csp - Röszke 700), year of commissioning: 1992.
Article 4
The legal situation of the persons performing work arising from
the implementation of the Agreement
(1) The legal situation of the persons performing work arising from the
implementation of this Agreement, their crossing of the national border and stay at
the other Party’s territory shall comply with the national legislation of the respective
Party.
(2) If the Companies employ persons from third countries in the course of
works arising from the implementation of this Agreement, their employment or
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commission relationship shall comply with the national legislation related to the
employment and residence of foreigners of the respective Party.
Article 5
Conditions for the performance of work arising from the
implementation of the Agreement and obligations towards border
control authorities
(1) The Companies shall draw up a list of names of the persons performing
work arising from the implementation of this Agreement which includes the data of
the valid travel document or other document prescribed for crossing the state border
in accordance with national legislation, the site and the starting date of work
performance, the expected completion date and the identification numbers of any
documents required for persons from third countries. Only the persons on the list are
allowed to move freely in the border zone, after the acknowledgement defined in
Paragraph (3) hereof.
(2) The persons on the list defined in Paragraph (1) hereof may cross the
state border outside border crossing points identifying themselves with their valid
travel document or other document prescribed for crossing the state border in
accordance with national legislation.
(3) The Companies shall send the list of names to the border control
authority territorially competent at the site of the work performance at least 15
working days prior to the starting date of the works in border zone, which list shall be
sent, after acknowledgement, to the border control authority of the other Party
without delay. If immediate breakdown recovery activities are required, the deadline
of submitting the list of names shall be three hours.
(4) The person supervising the works shall present the acknowledged list of
names when demanded by border control authority on site.
(5) The Companies shall inform the border control authorities in advance of
any construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown recovery
work that may affect border signs or the line of the state border.
(6) Work related to the construction, operation, maintenance, reconstruction
and breakdown recovery of the natural gas transmission pipeline shall be carried out
in a way to avoid any damage of the border signs marking the state border line,
border signs on border bridges and other signs.
(7) Border control authority shall verify the content and authenticity of the
information received from the Company of its own country before sending these to
the other Party. In case of immediate breakdown recovery activities, this verification
shall not create any undue delay in starting the recovery activities in three hours after
the necessary communication stipulated in Paragraph (3) hereof.
(8) Border control authorities of the Parties shall prepare a document that
will more specifically regulate the conditions for carrying out activities arising from the
implementation of the Agreement and obligations towards the authorities in charge of
border control activities referred to in Paragraphs (1) to (7) of this Article.
Article 6
Internal regulations and safety
(1) The Companies shall take measures in time and in compliance with the
national legislations of the Parties to obtain the necessary licenses for the
performance of the construction, operation, maintenance, reconstruction and
breakdown recovery work of the natural gas transmission pipelines.
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(2) The construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown
recovery work of the natural gas transmission pipelines shall be performed in
compliance with the national legislation, including the ones related to health and
safety at work regulations in force at the Party in whose territory the natural gas
transmission pipeline concerned is located.
(3) In the course of the construction, operation, maintenance, reconstruction
and breakdown recovery work, border control authorities have the right to access the
sites of construction, operation, maintenance, reconstruction and breakdown
recovery work for the purpose of carrying out prescribed tasks in accordance with the
national legislation of the Parties.
Article 7
Settlement of disputes
(1) In the case of any circumstances emerging to prevent the
implementation of the obligations of either of the Parties or any disputes arising
regarding to the interpretation or application of this Agreement, the Ministries shall
conduct consultations in order to find a mutually acceptable solution and ensure the
implementation of this Agreement.
(2) Disputed issues related to the interpretation or application of the
provisions of this Agreement that cannot be settled through consultations between
the Ministries shall be settled by the Parties by way of negotiations.
Article 8
Other provisions
(1) The activities related to the natural gas transmission pipelines specified
under Article 1 (2)-(6) hereof shall be implemented by the cooperation between the
Companies indicated in Article 3 (1) hereof,
(2) For the activities specified under Paragraph (1) hereof, these Companies
shall assume exclusive responsibility.
(3) Parties shall take measures to facilitate the activities of the Companies
specified under Paragraph (1) hereof in compliance with their national legislations.
Article 9
Notification
(1) Parties shall mutually inform each other about the starting date of any
activity arising from the implementation of this Agreement.
Article 10
Final provisions
(1) This Agreement shall be signed by the Parties for an indefinite period.
(2) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following
the receipt of the latest diplomatic note by which Parties inform each other that they
have fulfilled any and all internal law provisions necessary for the entry into force of
the Agreement.
(3) This Agreement may be terminated by either Party at the time when the
operation of natural gas transmission pipeline crossing the border of the Parties
ceases, by means of written notification of the other Party through diplomatic
channels. In this case, the Agreement shall lose effect after 12 (twelve) months from
the day of forwarding through diplomatic channels, of the notification of termination.
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This Agreement may be amended based on a consent in written form, by the Parties.
The amendments shall take effect according to the procedure under Paragraph (2).

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Agreement.
Done at BUDAPEST on 14 (day) of June (month) 2019 (year) in two originals, in
English language.

For the Government
of the Republic of Serbia

For the Government
of Hungary
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СПОРАЗУМ
између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на
изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за
транспорт природног гаса који прелази преко државне границе
Влада Републике Србије и Влада Мађарске (у даљем тексту: Стране),
свесне чињенице да је њихова сарадња од кључног значаја за
остваривање њихових интереса који се односе на снабдевање енергијом,
имајући у виду значај реализације новог прекограничног гасовода за
транспорт природног гаса (интерконектора), који отвара могућност стварне
диверсификације извора и праваца снабдевања, и који дугорочно гарантује
сигурност снабдевања потрошача гасом,
узимајући у обзир Споразум између Савезне Владе Савезне
Републике Југославије и Владе Републике Мађарске о подстицају и узајамној
заштити улагања који је потписан 20. јуна 2001. године у Будимпешти,
у складу са Споразумом између Савезне Републике Југославије и
Републике Мађарске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе
на доходак и на имовину који је потписан 20. јуна 2001. године у Будимпешти,
узимајући у обзир обавезе Мађарске које проистичу из чланства у
Европској унији,
договориле су се о следећем:
Члан 1.
Дефиниције
За потребе овог споразума, наведени термини ће се тумачити на
следећи начин:
(1) гасовод за транспорт природног гаса: гасовод за транспорт
природног гаса и припадајућа опрема, укључујући телекомуникационе каблове;
(2) изградња: радови у кругу од 1000 метара од државне границе, како у
Републици Србији тако и у Мађарској, који се односе на припрему, спровођење,
реализацију и пуштање у рад гасовода за транспорт природног гаса;
(3) оперативни рад: све активности у циљу обезбеђења континуираног
техничког функционисања и евиденције техничких података у вези са
гасоводом за транспорт природног гаса, у складу са техничким, економским и
безбедносним условима;
(4) одржавање: сви послови које обавља оператор транспортног
система како би се осигурао безбедан рад, омогућила безбедност и здравље на
раду, заштита животне средине и заштита имовине;
(5) реконструкција: било који рад који није наведен у тач. 2) или 4) који
резултира променама у техничким карактеристикама гасовода за транспорт
природног гаса;
(6) санација: сви послови који имају за циљ поновно успостављање
нормалног рада након квара;
(7) гранична зона: деоница између државне границе и блок станице на
граници;
(8) органи надлежни за послове граничне контроле: Министарство
унутрашњих послова – Управа граничне полиције и Министарство финансија –
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Управа царина (Република Србија) и Полиција округа Чонград (Мађарска).
Члан 2.
Надлежни органи и Привредна друштва задужена за
спровођење
(1) Стране поверавају спровођење овог споразума министарству
надлежном за енергетску политику у Републици Србији и министарству
надлежном за енергетску политику у Мађарској (у даљем тексту:
Министарства).
(2) Стране предузимају мере
наведеног у члану 3. овог споразума.

за

подршку

реализацији

пројекта

(3) Након потписивања овог споразума, Министарства ће се међусобно
информисати о изменама, регистрованим седиштима и представницима
привредних друштава (у даљем тексту: Привредна друштва) која ће
учествовати у реализацији пројекта.
(4) Министарства ће континуирано размењивати информације о свим
променама назива, седишта и представника Привредних друштава, као и о
напретку оствареном у реализацији пројекта.
Члан 3.
Предмет споразума
(1) Предмет овог споразума је гасовод за транспорт природног гаса који
ће бити изграђен у оквиру пројекта Српско-мађарског интерконектора од стране
Гастранс д.о.о. Нови Сад на српској страни и FGZ ltd на мађарској страни.
(2) Kоординате тачке спајања гасовода (завршетка на српској страни и
завршетка на мађарској страни), су:
у Гаус-Кригеровом координатном систему: East, Y=7424084.07;
North, X=5115159.25;
у
WGS
λ=20°00’40.31745”;
-

’84

координатном

систему:

φ=46°10’35.43442”,

у EOV координатном систему: Y=724419.614, X=92895.614.

(3) Овај споразум односи се и на гасоводе за транспорт природног гаса
који су пуштени у рад пре ступања на снагу овог споразума, и то:
- гасовод DN 600; PN 60 (назив на мађарској страни: Kiskundorozsma csp
– Röszke 600), година пуштања у рад: 1977;
- гасовод DN 700; PN 63 (назив на мађарској страни: Kiskundorozsma csp
– Röszke 700), година пуштања у рад: 1992.
Члан 4.
Правни положај лица која обављају послове који произилазе
из имплементације Споразума
(1) Правни положај лица која обављају послове који произлазе из
имплементације овог споразума, њихов прелазак државне границе и боравак на
територији државе друге Стране морају бити у складу са националним
законодавством дотичне Стране.
(2) Ако Привредна друштва ангажују лица из трећих земаља у току
радова који произлазе из имплементације овог споразума, њихов радни однос
или ангажовање ће бити у складу са националним законодавством које се
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односи на запошљавање и боравак странаца одговарајуће Стране.
Члан 5.
Услови за обављање послова који проистичу из
имплементације Споразума и обавезе према органима
надлежним за послове граничне контроле
(1) Привредна друштва састављају списак имена лица која обављају
послове који произлазе из имплементације овог споразума, а који укључује
податке о важећој путној или другој исправи прописаној за прелазак државне
границе у складу са националним законодавством, локацији и датуму почетка
радова, очекиваном датуму завршетка радова, и идентификационим бројевима
свих докумената који су потребни за лица из трећих земаља. Само лица са
списка могу се слободно кретати у пограничној зони, након потврде из става 3.
овог члана.
(2) Лица са списка из става 1. овог члана могу прећи државну границу
изван граничних прелаза тако што ће се идентификовати уз помоћ важеће
путне или друге исправе прописане за прелазак државне границе у складу са
националним законодавством.
(3) Привредна друштва ће доставити списак имена органу граничне
контроле који је територијално надлежан на месту извршења радова најмање
15 радних дана пре датума почетка радова у пограничној зони, а који списак ће
бити достављен, након потврде, без одлагања надлежном органу граничне
контроле државе друге Стране. Ако су потребне активности хитне санације,
крајњи рок за достављање списка имена лица ће бити три сата.
(4) Лице које врши надзор над радовима је дужно да на захтев органа
граничне контроле на локацији покаже потврђену листу имена.
(5) Привредна друштва су дужна да унапред обавесте органе граничне
контроле о свакој изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији
који могу утицати на граничне ознаке или линију државне границе.
(6) Радови на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и
санацији гасовода за транспорт природног гаса ће се обављати тако да се
избегне оштећење граничних ознака који означавају граничну линију, граничне
знакове на граничним мостовима и друге знакове.
(7) Орган граничне контроле проверава садржај и веродостојност
информација примљених од Привредног друштва из своје земље пре него што
их достави другој Страни. У случају непосредне активности на хитној санацији
квара, ова верификација неће изазвати неоправдано кашњење у започињању
активности санације у року од три сата након неопходне комуникације наведене
у ставу 3. овог члана.
(8) Органи надлежни за послове граничне контроле Страна сачиниће
акт којим ће се ближе уредити услови за обављање послова који проистичу из
имплементације Споразума и обавезе према органима надлежним за послове
граничне контроле из ст. 1 до 7. овог члана.
Члан 6.
Интерни прописи и сигурност
(1) Привредна друштва су дужна да предузимају мере за прибављање
потребних дозвола за обављање радова на изградњи, управљању, одржавању,
реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса на време и у
складу са националним законодавством Страна.
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(2) Изградња, рад, одржавање, реконструкција и санација гасовода за
транспорт природног гаса вршиће се у складу са националним законодавством,
укључујући и оно које се односи на здравствену заштиту и безбедност и
здравље на раду који су на снази у држави Стране на чијој територији се налази
гасовод за транспорт природног гаса.
(3) У току изградње, управљања, одржавања, реконструкције и
санације, органи надлежни за послове граничне контроле имају право на
приступ градилиштима, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији
ради обављања прописаних послова у складу са националним законодавством
Страна.
Члан 7.
Решавање спорова
(1) У случају настанка било каквих околности које спречавају извршење
обавеза било које од Страна или било каквих спорова који се односе на
тумачење или имплементацију овог споразума, Министарства ће обавити
консултације како би пронашла обострано прихватљиво решење и осигурала
спровођење овог споразума.
(2) Спорна питања у вези са тумачењем или применом одредби овог
споразума која се не могу решити путем консултација између Министарстава,
Стране ће решавати путем преговора.
Члан 8.
Остале одредбе
(1) Активности које се односе на гасоводе за транспорт природног гаса
из члана 1(2)-(6) овог споразума спроводе се кроз сарадњу између Привредних
друштава из члана 3. став 1. овог споразума.
(2) За активности из става 1. овог члана Привредна друштава
преузимају искључиву одговорност.
(3) Стране ће предузети мере да омогуће активности Привредних
друштава из става 1. овог члана у складу са националним законодавством.
Члан 9.
Обавештења
(1) Стране ће узајамно обавештавати једна другу о датуму почетка
сваке активности која произлази из примене овог споразума.
Члан 10.
Завршне одредбе
(1) Овај споразум потписује се на неодређено време.
(2) Овај споразум ступа на снагу тридесетог (30.) дана од дана пријема
последњег писаног обавештења дипломатским путем о томе да су Стране
обавиле унутрашње државне процедуре неопходне за његово ступање на
снагу.
(3) Било која од Страна може раскинути овај споразум у тренутку када
престаје рад гасовода за транспорт природног гаса који прелази границу између
Страна, путем обавештавања друге Стране дипломатским путем у писаној
форми. У том случају, споразум ће изгубити дејство након 12 (дванаест) месеци
од дана прослеђивања обавештења о раскиду дипломатским путем.
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Овај споразум се може изменити уз писану сагласност Страна. Измене и
допуне ступају на снагу у складу са ставом 2. овог члана.
ПОТВРЂУЈУЋИ ГОРЕ НАВЕДЕНО, доле потписани, за то прописно овлашћени,
потписали су овај споразум.
Сачињено у Будимпешти, 14. јуна 2019. године у два оригинала, на енглеском
језику.

За Владу Републике Србије

За Владу Мађарске
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговориˮ.

