ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ И
КУЛТУРУ (УНЕСКО) У ВЕЗИ СА ОСНИВАЊЕМ ЦЕНТРА ЗА
ВОДЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА КАО ЦЕНТРА КАТЕГОРИЈЕ 2
ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ УНЕСКО
Члан 1.
Потврђује се Уговор између Владе Републике Србије и Организације за
образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за
одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије
2 под покровитељством УНЕСКО, сачињен у Паризу 24. априла 2013. године, у
оригиналу на српском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Уговора између Владе Републике Србије и Организације за
образовање, науку и културу (УНЕСКО) о оснивању Центра за воде за одрживи
развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под
покровитељством УНЕСКО у оригиналу на српском језику гласи:
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УГОВОР
ИЗМЕЂУ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ И КУЛТУРУ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (УНЕСКО)

У ВЕЗИ СА

ОСНИВАЊЕМ ЦЕНТРА ЗА ВОДЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА КАО
ЦЕНТРА КАТЕГОРИЈЕ 2 ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ
УНЕСКА

24. април 2013.
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Влада Републике Србије
и
Организација за образовање, науку и културу Уједињених нација,

(у даљем тексту: Стране),

У вези са резолуцијом 36Ц/22 према којој Генерална конференција УНЕСКА
жели да подстакне међународну сарадњу кроз оснивање Центра водних
ресурса за одрживи развој и прилагођавање климатским променама у
Београду, Република Србија.
Имајући у виду да је Генерални директор овлашћен од стране Генералне
конференције УНЕСКА да са Владом Републике Србије закључи уговор у
складу са нацртом који је поднет Генералној конференцији УНЕСКА,
У намери да дефинишу одредбе и услове под којима ће се пружити допринос
Центру који је наведен у овом уговору,
САГЛАСНИ СУ У СЛЕДЕЋЕМ:

Члан 1.
(1)

У овом уговору "УНЕСКО" се односи на Организацију за образовање,
науку и културу Уједињених нација;

(2)

„Влада" означава Владу Републике Србије;

(3)

„Центар" означава Центар за воде за одржив развој и прилагођавање
климатским променама, у Институту за водопривреду „Јарослав Черни", у
Београду, Република Србија.
Члан 2.

Влада ће у току 2013. године предузети све потребне мере за отварање Центра
у Републици Србији, као што је предвиђено овим уговором.
Члан 3.
Сврха овог уговора је да дефинише одредбе и услове који регулишу сарадњу
између УНЕСКА и Владе, а такође и права и обавезе које из њега проистичу за
Стране.
Члан 4.
(1) Центар је независан од УНЕСКА.
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неопходну за вршење својих активности и правну способност:
•

да склапа уговоре;

•

да покреће судске поступке;

•

да прибавља и располаже покретном и непокретном имовином.
Члан 5.

Оснивачки акт Центра мора да укључује одредбе које се односе на:
(а) правни статус који је одобрен Центру, у оквиру националног правног
система Републике Србије, правну способност неопходну за
извршавање својих делатности и примање средстава, примање уплата
за пружене услуге и прибављање и располагање имовином која је
неопходна за фунционисање Центра;
(б) управљачку структуру Центра која омогућава заступање УНЕСКА у
оквиру управног тела.
Члан 6.
Деловање/циљеви Центра су:
1)

подстицање научне координације и размена информација између
различитих организација које су укључене у одрживо управљање водним
ресурсима и развој стратегија прилагођавања услед климатских промена у
сарадњи са партнерским институцијама у Србији и југоисточној Европи;

2)

ширење, стварање и обезбеђивање научних и техничких информација о
питањима управљања водним ресурсима ради формулисања исправне
политике која води ка одрживом и интегрисаном управљању водним
ресурсима на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу;

3)

процена утицаја глобалних промена и развој стратегија прилагођавања
развијањем нових показатеља;

4)

промовисање развоја регионалних програма истраживања, повезивање са
регионалним и глобалним иницијативама, са посебним усмерењем на
проблем одрживог управљања водним ресурсима у условима климатских
промена, у оквиру текућих релевантних иницијатива УНЕСКА, посебно
Међународног Хидролошког Програма (ИХП - International Hidrological
Prodramme), Седишта и Центри за водне ресурсе;

5)

предузимање
ефикасних
активности
за
оспособљавање
на
институционалном и професионалном нивоу ради јачања кадровских и
институционалних капацитета за процену утицаја глобалних промена на
управљање водним ресурсима, коришћењем напредних метода и
технологија укључујући показатеље;

6)

организација програма за информисање који је намењен различитим
групама, као што су доносиоци одлука и општа јавност на националном и
регионалном нивоу, о стратегијама прилагођавања климатским променама
и утицају на одрживо управљање водним ресурсима;

7)

објављивање резултата истраживања која су спроведена, путем семинара:
радионица, курсева обуке, конференција и периодичних публикација, широј
научној јавности и ИХП мрежама.
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(1) Активностима Центра управља и координира управни одбор, који се
обнавља сваке три године и који чине:
(а) представник министарства надлежног за просвету, науку и технолошки
развој Републике Србије;
(б) представник министарства надлежног за пољопривреду, шумарство и
водопривреду Републике Србије;
(ц) представник Института за водопривреду „Јарослав Черни";
(д) Директор Центра или његов/њен заменик (као члан који нема право
гласа);
(е) представници држава чланица УНЕСКА, које су Центру послале
обавештење и изразиле заинтересованост да учествују у његовим
активностима и буду представљене у Одбору;
(ф) представник Генералног директора УНЕСКА.
Следећи представници ће бити позвани као посматрачи без права гласа:
(г) представници
регионалних
међувладиних
и
међународних
организација који дају суштински допринос буџету и активностима
Центра; одлуку о њиховом приступању и сарадњи с Центром доноси
Управни одбор.
(2) Управни одбор:
(а) одобрава дугорочне и средњорочне програме Центра;
(б) одобрава годишњи план рада и
систематизацију радних места особља;

буџет

Центра;

укључујући

(ц) прегледа годишње извештаје које подноси директор Центра,
укључујући процену Центра о сопственом доприносу програмским
циљевима УНЕСКА два пута годишње;
(д) усваја опште акте Центра и утврђује финансијске, административне и
кадровске процедуре управљања Центром у складу са законима
Републике Србије;
(е) одлучује о учешћу регионалних међувладиних организација и
међународних организација у активностима Центра као што је
предвиђено у члану 7. став 1. тачка (г) овог уговора.
(3)

Управни одбор се састаје на редовним седницама у редовним временским
интервалима, најмање једном годишње, састаје се на ванредној седници
ако председавајући сазове седницу, било на његову/њену иницијативу или
на захтев Генералног директора УНЕСКА или већине чланова Управног
одбора.

(4)

Управни одбор усваја пословник о свом раду. За прву седницу Управног
одбора, процедуру утврђују Стране.
Члан 8.

(1) УНЕСКО може да пружи помоћ, када је то потребно, у облику техничке
подршке за програмске активности Центра, у складу са стратешким
циљевима и плановима УНЕСКА, на следеће начине:
(а) пружањем подршке од стране својих стручњака у специјализованим
областима делатности Центра;
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запослени у питању и даље били на платном списку организације која
их шаље;
(ц) привременим премештањем чланова особља на друге функције, према
одлуци Генералног директора УНЕСКА у изузетним случајевима, ако је
то оправдано применом заједничке активности/пројекта у оквиру
приоритетне области стратешког програма;
(д) пружањем техничке подршке, посебно у циљу постизања целокупне
мисије Института и центара УНЕСКА који се баве питањима водних
ресурса.
(2) У случајевима који су наведени у ставу 1. овог члана, таква подршка се пружа
само у складу са програмом и буџетом УНЕСКА: а УНЕСКО ће поднети
извештаје државама чланицама о раду свог особља и повезаним трошковима.
Члан 9.
Влада обезбеђује финансијске ресурсе потребне за администрацију и
одговарајуће функционисање Центра из буџета Републике Србије, преко
министарства надлежног за просвету, науку и технолошки развој, министарства
надлежног за пољопривреду, шумарство и водопривреду и министарства
надлежног за заштиту животне средине, као и Института за водопривреду
„Јарослав Черни", и то:
(а) обезбеђује Центру одговарајући канцеларијски простор, опрему и
средства;
(б) у потпуности преузима одржавање просторија и покрива трошкове
комуникације и режије;
(ц) организује и покрива трошкове одржавања седница Управног одбора;
(д) обезбеђује Центру административно особље које је неопходно за
његово функционисање, што укључује примену истраживања, студија:
обуке и издавачке активности, чиме се допуњују доприноси те врсте из
других извора.
Члан 10.
(1)

Центар подстиче учествовање држава чланица и придружених чланица
УНЕСКА које, сходно њиховим заједничким интересовањима за циљеве
Центра, желе да сарађују са Центром.

(2)

Државе чланице и придружене чланице УНЕСКА које желе да учествују у
активностима Центра, као што је предвиђено према овом уговору, треба о
томе да обавесте Центар. Директор Центра обавештава уговорне стране и
друге државе чланице о пријему таквих обавештења.
Члан 11.

Будући да је Центар правно одвојен од УНЕСКА, УНЕСКО не сноси правну
одговорност за поступке или нечињење Центра, нити на било који начин
подлеже било каквим правним процесима, нити сноси одговорност било које
врсте, било финансијску или друге врсте, изузев одредаба које су изричито
наведене у овом уговору.
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Члан 12.
(1) УНЕСКО може да, у било ком тренутку, изврши евалуацију активности
Центра, како би утврдио:
(а) да Центар пружа значајан допринос стратешким циљевима УНЕСКА;
(б) да су активности које Центар успешно спроводи у складу са онима које
су наведене у овом уговору;
(2)

УНЕСКО је сагласан да ће доставити Влади, у најкраћем могућем року,
извештај о било којој евалуацији која је обављена;

(3)

Након добијања резултата евалуације, која је наведена у ставу 2. овог
члана, свака од уговорних страна има могућност да тражи измене и
допуне њеног садржаја, или да откаже уговор, као што је предвиђено чл.
16. и 17.
Члан 13.

(1)

Центар сме да наводи своју везу са УНЕСКОМ. У том смислу може да
након свог назива наведе "под покровитељством УНЕСКА".

(2)

Центар је овлашћен да користи знак УНЕСКА, или његову верзију, на
својим меморандумима и документима, укључујући документа у
електронском формату и интернет странице, у складу са условима који су
установљени од стране руководећих тела УНЕСКА.
Члан 14.

Овај уговор, по потписивању: ступа на снагу, након што Стране међусобно
писменим путем обавесте једна другу да су извршене све формалности које у
ту сврху траже домаћи закони Републике Србије и интерни прописи УНЕСКА.
Датум на који је примљено последње обавештење сматра се датумом на који
овај уговор ступа на снагу.
Члан 15.
Овај уговор се склапа на период од шест (6) година од датума његовог ступања
на снагу, након чега се аутоматски продужава за нове шестогодишње периоде,
осим уколико било која од уговорних страна то изричито откаже, као што је
предвиђено чланом 16. овог уговора.
Члан 16.
(1)

Свака уговорна страна има право да једнострано откаже овај уговор.

(2)

Отказивање ступа на снагу у року од 30 дана након пријема обавештења
које је једна од уговорних страна упутила другој.
Члан 17.

Овај уговор се може изменити и допунити уз узајамни пристанак Владе и
УНЕСКА.
Члан 18.
(1)

Сваки спор између уговорних страна у погледу тумачења или примене
овог уговора, уколико се не реши преговорима или другим одговарајућим
поступком по договору страна, износи се на коначну одлуку пред

-8арбитражни суд који чине три члана, од којих једног именује представник
Владе, другог именује Генерални директор УНЕСКА, а трећи, који
председава судом, је изабран од стране наведена два члана. Уколико два
члана арбитражног суда не постигну договор о избору трећег члана, њега
именује Председник међународног суда правде.
(2)

Одлука суда је коначна.

У ПОТВРДУ НАВЕДЕНОГ, доле потписани су потписали овај уговор,
У граду Паризу, 24. априла 2013. у два оригинална примерка, на српском и
енглеском језику, а сви текстови су једнако аутентични.
У случају разлика између ових верзија, енглеска верзија има предност.

За Владу Републике Србије

За Организацију за образовање,
науку културу Уједињених нација

Жарко Обрадовић, с.р.
министар просвете, науке и
технолошког развоја

Ирина Бокова, с.р.
генерални директор
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AGREEMENT BETWEEN

THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

REGARDING

THE ESTABLISHMENT OF THE WATER FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ADAPTATION TO
CLIMATE CHANGE CENTRE AS A CATEGORY 2
CENTRE UNDER THE AUSPICES OF UNESCO

24 April 2013

- 10 The Government of the Republic of Serbia
and
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization,
hereinafter referred to as the "Parties",
With regard to 36 C/22 the resolution whereby the UNESCO General Conference
seeks to favour international cooperation through the establishment of a Water for
Sustainable Development and Adaptation to Climate Change Centre in Belgrade
(Serbia),
Considering that the Director-Genera! has been authorized by the UNESCO
General Conference to conclude with the Government of the Republic of Serbia an
agreement in conformity with the draft which was submitted to the UNESCO General
Conference,
Desirous of defining the terms and conditions governing the contribution that shall
be granted to the said Centre in this Agreement,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
1.

In this Agreement, "UNESCO" refers to the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization;

2.

"Government" means the Government of the Republic of Serbia;

3.

"Centre" means Water for Sustainable Development and Adaptation to Climate
Change Centre, at the "Jaroslav Cerni" Institute for the Development of Water
Resources, in Belgrade (Serbia);
Article 2

The Government shall take, in the course of the year 2013, any measures that are
necessary for the setting up of the Centre in the Republic of Serbia, as provided for
under this Agreement.
Article 3
The purpose of this Agreement is to define the terms and conditions governing
cooperation between UNESCO and the Government, and also the rights and
obligations of the Parties stemming therefrom.
Article 4
1.

The Centre shall be independent of UNESCO.

2.

The Centre shall have on the territory of the Republic of Serbia, the functional
autonomy necessary for the execution of its activities and the legal capacity to:
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contract;

•

institute legal proceedings; and,

•

acquire and dispose of movable and immovable property.
Article 5

The Constitutive Act of the Centre must include provisions concerning:
a) the legal status granted to the Centre, within the national legal system of the
Republic of Serbia, the legal capacity necessary to exercise its functions and
to receive funds, obtain payments for services rendered, and acquire and
dispose of property necessary for its functioning; and,
b) a governing structure for the Centre allowing UNESCO representation within
its governing body.
Article 6
The functions/objectives of the Centre shall be to:
a) foster scientific coordination and exchange of information among different
organizations involved in sustainable water resource management and the
development of adaptation strategies due to climate change in collaboration
with partner institutions in Serbia and in South-East Europe;
b) disseminate, generate and provide scientific and technical information on
water resource management issues for the formulation of sound policies
leading to sustainable and integrated water resource management at the
local, national, regional and global levels;
c) evaluate implications of global change and develop adaptation strategies
through the design of new indicators;
d) promote development of regional research programmes, linking with regional
and global initiatives, particularly focusing on the problem of sustainable
water resource management under climate change conditions, within the
framework of the relevant ongoing UNESCO initiatives, in particular the
International Hydrological Program (IHP), Water Chairs and Centres;
e) undertake effective capacity-building activities at the institutional and
professional levels to enhance human and institutional capacity in assessing
the impacts of global change on water resource management by using
advanced methods and technologies, including indicators;
f)

organize an awareness-raising programme for various audiences, such as
policy-makers and the general public at the national and regional levels on
the adaptation strategies to climate change and its impact on sustainable
water resource management; and,

g) disseminate results of research undertaken through seminars, workshops,
training courses, conferences and periodic publications to the wider scientific
community anc I HP networks.
Article 7
1.

The Centre's activities shall be guided and coordinated by a Governing Board,
renewed every three years and composed of:
a)

a representative of the Ministry in charge of Education, Science and
Technological Development of the Republic of Serbia;
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a representative of the Ministry in charge of Agriculture, Forestry and Water
Management of the Republic of Serbia;

c)

a representative of the "Jaroslav Cerni" Institute for the Development of
Water Resources;

d)

the Director of the Centre or his/her substitute (as a non-voting member);

e)

representatives of Member States, which have sent to the Centre
notification for membership, and have expressed interest in being
represented on the Board; and,

f)

a representative of the Director-General of UNESCO.

The following representatives will be invited as observers without the right to vote:
g)

2.

representatives of regional intergovernmental or international organizations
which provide an essential contribution to the budget and the activity of the
Centre; the decision on their membership is made by the Governing Board.

The Governing Board shall:
a)

approve the long-term and medium-term programmes of the Centre;

b)

approve the annual work plan and budget of the Centre, including the
staffing table;

c)

examine the annual reports submitted by the Director of the Centre,
including a biennial self-assessment of the Centre's contribution to
UNESCO's programme objectives;

d)

adopt the rules and regulations, as well as determine the financial,
administrative and personnel management procedures for the Centre, in
accordance with the laws of the country; and,

e)

decide on the participation of regional intergovernmental organizations and
international organizations in the work of the Centre and the question of
their membership decided by the Governing Board, as provided for in Article
7, paragraph 1(g) under this Agreement.

3.

The Governing Board shall meet in ordinary session at regular intervals, at least
once every calendar year; it shall meet in extraordinary session if convened by
its Chairperson, either on his or her own initiative or at the request of the
Director-General of UNESCO or of the majority of the members of the Governing
Board.

4.

The Governing Board adopts its own rules of procedure. For its first meeting, the
procedure shall be established by the Parties.
Article 8

1.

UNESCO may provide assistance, as needed, in the form of technical
assistance for the programme activities of the Centre, in accordance with the
strategic goals and objectives o1 UNESCO by:
a) providing the assistance of its experts in the specialized fields of the Centre;
b) engaging in temporary staff exchanges, whereby the staff concerned will
remain on the payroll of the dispatching organizations;
c) seconding members of its staff temporarily, as may be decided by the
Director-Genera! on an exceptional basis and if justified by the
implementation of a joint activity/project within a strategic programme priority
area; and,
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UNESCO's water-related institutes and centres.
2.

In the cases listed in paragraph 1 of this Article, such assistance shall not be
undertaken except within the provisions of UNESCO's programme and budget
and UNESCO will provide Member States with accounts relating to the use of its
staff and associated costs.
Article 9

1.

The Government shall provide all the needed financial resources for the
administration and proper functioning of the Centre from the budget of the
Republic of Serbia, through the Ministry responsible for Education, Science and
Technological Development, the Ministry responsible for Agriculture, Forestry
and Water Management and the Ministry responsible for the Environmental
Protection, as well as through the "Jaroslav Cerni" Institute for the Development
of Water Resources, namely:
a) provide the Centre with appropriate office space, equipment and facilities;
b) entirely assume the maintenance of the premises; and cover the cost of
communications and utilities;
c) organize and cover expenses of holding sessions of the Governing Board;
and,
d) make available to the Centre the administrative staff necessary for its
functions, which shall include the implementation of research, studies,
training and publication activities, complementing the contributions from
other sources.
Article 10

1,

The Centre encourages the participation of Member States and Associate
Members of UNESCO which, by their common interest in the objectives of the
Centre, desire to cooperate with the Centre.

2.

Member States and Associate Members of UNESCO wishing to participate in the
Centre's activities, as provided for under this Agreement, shall send to the
Centre notification to this effect. The Director of the Centre shall inform the
Parties to the Agreement and other Member States of the receipt of such
notifications.
Article 11

As the Centre is legally separate from UNESCO, the latter shall not be legally
responsible for the acts or omissions of the Centre and shall not be subject to any
legal process, and shall bear no liabilities of any kind, be they financial or otherwise,
with the exception of the provisions expressly laid down in this Agreement.
Article 12
1.

UNESCO may, at any time, carry out an evaluation of the activities of the Centre
in order to ascertain:
a) whether the Centre makes a significant contribution to the strategic goals of
UNESCO; and,
b) whether the activities effectively pursued by the Centre are in conformity with
those set out in this Agreement.
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UNESCO undertakes to submit to the Government, at the earliest opportunity, a
report on any evaluation conducted.

3.

Following the results of an evaluation, referred to in paragraph 2 of this Article,
each of the contracting Parties shall have the option of requesting a revision of
its contents or of denouncing the Agreement, as envisaged in Articles 16 and 17.
Article 13

1.

The Centre may mention its affiliation with UNESCO. It may, therefore, use after
its title the mention "under the auspices of UNESCO".

2.

The Centre is authorized to use the UNESCO logo or a version thereof on its
letter headed paper and documents, including electronic documents and web
pages, in accordance with the conditions established by the governing bodies of
UNESCO.
Article 14

This Agreement shall enter into force following its signature by the contracting
Parties, when they have informed each other in writing that all the formalities required
to that effect by the domestic law of the Republic of Serbia and by UNESCO's
internal regulations have been completed. The date of receipt of the last notification
shall be deemed to be the date of entry into force of this Agreement.
Article 15
This Agreement is concluded for a period of 6 years as from its entry into force, and
shall automatically be extended for further 6-year periods unless otherwise expressly
denounced by either Party, as provided for in Article 16.
Article 16
1.

Each of the contracting Parties shall be entitled to denounce this Agreement
unilaterally.

2.

The denunciation shall take effect within 30 days, following receipt of the
notification sent by one of the contracting Parties to the other.
Article 17

This Agreement may be revised by consent between the Government and UNESCO.
Article 18
1.

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this
Agreement, if not settled by negotiation or any other appropriate method agreed to by
the Parties, shall be submitted for final decision to an arbitration tribunal composed of
three members, one of whom shall be appointed by a representative of the
Government, another by the Director-General of UNESCO and a third, who shall
preside over the tribunal, shall be chosen by the first two. If the two arbitrators cannot
agree on the choice of a third, the appointment shall be made by the President of the
International Court of Justice.

2.

The Tribunal's decision shall be final.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement,
Done in Paris on 24 April 2013 in two original copies, in the Serbian and English
languages, and all texts are equally authentic.
In case of divergence between these versions, the English version shall prevail.
For the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organizationthe

For the Government of
Republic of Serbia

Ms Irina Bokova H.E, s.r.
Director-General

Mr Zarko Obradovic, s.r.
Minister of Education, Science and
Technological Development
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Члан 3.
Надлежни орган за спровођење овог уговора је министарство надлежно
за послове науке.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије-Међународни уговори”.

