
 

 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЕТА МИНИСТАРА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ГРАНИЧНИМ 
ПРЕЛАЗИМА 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Савета 
министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима, потписан у Зворнику, 
27. јула 2021. године, у оригиналу на српском језику и на службеним језицима у 
Босни и Херцеговини (босанском, хрватском и српском језику).  

Члан 2. 

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:  
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СПОРАЗУМ 

 

ИЗМЕЂУ 

 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

И 

 

САВЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

О ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА 
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Влада Републике Србије и Савет министара Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: „Стране споразума”),  

настојећи да допринесу јачању међусобних односа и сарадње између 
две земље,  

свесне важности обезбеђивања услова за лакши прелазак државне 
границе, односно успостављања једноставног и ефикасног система контроле 
преласка државне границе,  

узимајући у обзир стандарде Европске уније у делу који се односи на 
граничне прелазе и контролу преласка државне границе,  

споразумеле су се о следећем: 

Члан 1. 

Гранични прелази 

На државној граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине 
одређени су следећи гранични прелази:  

1) Гранични прелази за међународни друмски саобраћај путника и роба 
на којимa се извозе, увозе и провозе све врсте роба, укључујући и оне, које у 
складу са законодавством Страна споразума подлежу инспекцијским 
контролама приликом промета преко државне границе:  

(1) Сремска Рача ‒ Рача,  

(2) Мали Зворник (Нови мост) ‒ Каракај, 

(3) Љубовија (Нови мост) ‒ Братунац (Нови мост), 

(4) Котроман ‒ Вардиште. 

2) Гранични прелази за међународни друмски саобраћај путника и роба 
на којимa се извозе, увозе и провозе све врсте роба, осим роба које подлежу 
инспекцијском надзору и роба на које се плаћају акцизе: 

(1) Бадовинци ‒ Попови, 

(2) Бајина Башта ‒ Скелани, 

(3) Увац ‒ Увац,  

(4) Ваган ‒ Устибар. 

3) Гранични прелази за међународни друмски саобраћај путника:  

(1) Мали Зворник (Стари мост) ‒ Зворник,  

(2) Љубовија ‒ Братунац, 

(3) Трбушница ‒ Шепак.  

4) Гранични прелази за међународни железнички саобраћај путника и 
роба:  

(1) Брасина – Зворник, 

(2) Сремска Рача – Бијељина, 

(3) Прибој – Штрпци. 

5) Сезонски гранични прелази за међународни саобраћај: 

(1) гранични прелаз за међународни речни саобраћај: 

Перућац ‒ Вишеград; 
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(2) гранични прелаз за међународни железнички путнички 
саобраћај: 

Мокра Гора ‒ Вардиште. 

6) Гранични прелази за погранични саобраћај:  

(1) Јамена ‒ Доње Црњелово (скелски),  

(2) Лешница – Јања (скелски), 

(3) Царево поље ‒ Царево поље,  

(4) Прибој ‒ Мокронози.  

Изузетно, на граничном прелазу из става 1. тачка 2) подтачка (2) може се 
обављати извоз и увоз сезонског биља и биљних производа, што се регулише 
посебним протоколом између надлежних органа Страна споразума. 

На граничним прелазима из става 1. тачка 3) подтач. (1) и (2) овог члана 
право на прелазак државне границе остварују само држављани Страна 
споразума. До успостављања новог заједничког граничног прелаза Љубовија 
(Нови Мост) ‒ Братунац (Нови Мост), постојећи гранични прелаз Љубовија ‒ 
Братунац функционише као гранични прелаз за међународни друмски 
саобраћај путника. 

Гранични прелаз из става 1. тачка 4) подтачка (1) овог члана 
функционише као гранични прелаз за међународни железнички саобраћај 
путника и свих врста роба. Гранични прелази из става 1. тачка 4) подтач. (2) и 
(3) овог члана функционишу као гранични прелази за међународни железнички 
саобраћај путника. 

Гранични прелаз из става 1. тачке 4) подтачкa (3) овог члана је гранични 
прелаз за међународни железнички саобраћај путника на коме се обавља 
заједничка контрола на улазу и излазу из воза у железничкој станици Штрпци. 

Члан 2. 

Радно време граничних прелаза 

Радно време граничних прелаза из члана 1. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) је 
двадесет четири (24) часа. 

Радно време и други модалитети рада граничних прелаза из члана 1. став 1. 
тачка 5) се усаглашавају непосредно између надлежних органа Страна споразума. 

Гранични прелази из члана 1. став 1. тачка 6) су по правилу отворени у 
периоду од 1. априла до 31. октобра у времену од 06.00 до 22.00 часа, а у 
периоду од 1. новембра до 31. марта у времену од 06.00 до 18.00 часова, осим 
граничних прелаза Прибој – Мокронози и Царево поље ‒ Царево поље, који ће 
бити отворени непрекидно за одвијање пограничног саобраћаја. 

Послови из надлежности инспекцијских служби на граничним прелазима 
из члана 1. став 1. тачка 1) и тачка 4) подтачка (1) Споразума обављају се у 
радном времену које ће на једнообразан начин ускладити надлежни органи 
Страна споразума.  

Члан 3. 

Заједнички гранични прелази 

Заједнички гранични прелази су гранични прелази на којима надлежни 
органи једне стране Споразума обављају контролу промета путника и роба 
преко државне границе, на заједничкој локацији, на државној територији једне од 
страна и заједно са надлежним органима друге стране Споразума.  



5 
 

Локације заједничких граничних прелаза, као и начин поступања и 
овлашћења органа надлежних за обављање контроле промета путника и роба 
преко државне границе једне стране Споразума на државној територији друге 
стране Споразума, уредиће се посебним споразумом.  

Гранични прелаз Љубовија (Нови мост) ‒ Братунац (Нови мост) одређује 
се као заједнички гранични прелаз на територији Босне и Херцеговине. 

Члан 4. 

Мешовита комисија 

За праћење спровођења овог споразума, оснива се Мешовита комисија у 
чији састав свака страна именује председника свог дела комисије и још пет 
чланова, као и њихове заменике.  

Послови и начин рада Мешовите комисије уређују се Пословником. 
Пословник се усваја на првом састанку Мешовите комисије, који ће се одржати 
у року од шездесет (60) дана од дана потписивања овога споразума.  

Мешовита комисија, у оквиру својих задатака предлаже решења, доноси 
одлуке, даје мишљења и препоруке.  

Мешовита комисија се састаје и ради према указаној потреби, а најмање 
два пута годишње, наизменично на територији Страна споразума. Трошкове 
заседања Комисије сноси свака Страна споразума за свој део Комисије.  

Мешовита комисија у свом раду, по указаној потреби, може ангажовати 
стручњаке за обављање задатака из своје надлежности.  

Члан 5. 

Задаци мешовите комисије 

Задаци Мешовите комисије су да:  

1) прати спровођење и разматра сва питања неопходна за примену 
овог споразума; 

2) прати и анализира фреквенцију саобраћаја на граничним прелазима 
и предлаже мере и радње за бржи проток људи и роба;  

3) предлаже, односно доноси одлуку о привременом затварању и 
отварању граничних прелаза из овог споразума, у складу са законодавством 
Страна споразума;  

4) предлаже, односно доноси одлуку, у складу са законодавством 
Страна споразума о привременој прекатегоризацији граничних прелаза и врсту 
контроле на граничним прелазима;  

5) обавља и друге послове који су непосредно везани за спровођење 
овог споразума. 

Члан 6. 

Прелазне и завршне одредбе 

Одредбе овог споразума ни на који начин не утичу на одређивање и 
означавање државне границе између Републике Србије и Босне и 
Херцеговине.  
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Члан 7. 

Ступање на снагу, трајање и престанак важења 

Овај споразум ступа на снагу даном пријема последњег писаног 
обавештења којим Стране споразума обавештавају једна другу, дипломатским 
путем, о испуњењу свих услова предвиђених њиховим законодавством за 
ступање на снагу.  

Овај споразум се привремено примењује од датума његовог 
потписивања.  

Овај споразум може се изменити и допунити обостраним писаним 
пристанком Страна споразума. Измене и допуне ступају на снагу у складу са 
поступком утврђеним у ставу 1. овога члана.  

Овај споразум остаје на снази неодређено време. Свака Страна 
споразума може отказати овај споразум, обавештавајући дипломатским путем о 
томе другу Страну споразума. Отказ ступа на снагу шест (6) месеци од дана 
када је друга Страна споразума примила писано обавештење о отказу.  

Даном потписивања овог споразума престаје да важи Споразум о 
одређивању граничних прелаза између Србије и Црне Горе и Босне и 
Херцеговине од 24. фебруара 2005. године.  

Сачињено у Зворнику, дана 27. јула 2021, у два примерка, на српском 
језику и на службеним језицима у Босни и Херцеговини (босанском, хрватском и 
српском), при чему су сви текстови једнако веродостојни.  

За Владу Републике Србије 

 

__________________________ 

За Савет министара Босне и Херцеговине 

 

__________________________________ 
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Члан 3. 

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


