ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЕТА МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ПОГРАНИЧНОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Савета
министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају потписан у
Зворнику, дана 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 ПОГРАНИЧНОМ САОБРАЋАЈУ
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Влада Републике Србије и Савет министара Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Стране Споразума),
имајући у виду обавезе преузете на основу међународних уговора,
узимајући у обзир Уредбу (ЕЗ) бр. 1931/2006 Европског Парламента и
Већа о утврђивању правила о пограничном саобраћају на спољним копненим
границама држава чланица, као и о изменама одредби Шенгенске конвенције,
у жељи да становништву настањеном у пограничном подручју олакшају
кретање између пограничних подручја и прелажење преко државне границе,
у намери да развијају и унапреде привредну, образовну, здравствену,
социјалну, културну, спортску, верску и друге видове сарадње,
свесне да је сарадња између становништва пограничних подручја основ
добре сарадње између суседних држава и
настојећи да допринесу јачању међусобних односа и сарадње између
две земље, споразумеле су се како следи
Члан 1.
Предмет Споразума
Овим споразумом успоставља се погранични режим, односно систем
правила којима се уређује погранични саобраћај у пограничном подручју између
држава Страна Споразума.
Члан 2.
Значење израза
У сврху овог споразума:
1) „Државна граница” је граница између Републике Србије и Босне и
Херцеговине;
2) „Погранични режим” је систем правила којима се уређује погранични
саобраћај у пограничном подручју држава Страна Споразума, како је одређено
овим споразумом;
3) „Погранични саобраћај” је редовни прелазак државне границе
становника пограничног подручја једне државе Стране Споразума, у складу са
правилима пограничног режима, ради њиховог боравка и кретања у
пограничном подручју друге државе Стране Споразума због економских,
социјалних, породичних, верских или других оправданих разлога за период који
не прелази временски рок одређен овим споразумом;
4) „Погранично подручје” је област уз државну границу која се пружа
највише до 10 km од државне границе. Државе Стране Споразума ће
прецизирати, у оквиру ове области, које се јединице локалне самоуправе
сматрају пограничним подручјем. Уколико простирање дела јединица локалне
самоуправе из пограничног подручја премашује растојање од 10 кm од државне
границе, али не више од 15 кm, она ће се у целини сматрати делом пограничног
подручја. Погранично подручје које укључује општине и насеља у Републици
Србији наведено је у Прилогу 1, а погранично подручје које укључује општине и
насеља у Босни и Херцеговини наведено је у Прилогу 2 овог споразума;
5) „Погранична пропусница” је посебна лична исправа која служи
њеном носиоцу за прелазак државне границе и боравак у пограничном подручју
под условима пограничног режима;
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6) „Становници пограничног подручја” су сва лица која имају
држављанство држава страна Споразума и имају пребивалиште у пограничном
подручју најмање једну (1) годину, укључујући њихове супружнике, њихову децу,
као и децу супружника која нису напунила осамнаест (18) година старости
(укључујући и усвојену децу), и у случају ако укључена лица имају
пребивалиште у пограничном подручју у периоду краћем од једне (1) године,
као и лица којa имају пребивалиште у пограничном подручју краће од једне (1)
године на локацији која се налази у непосредној близини државне границе, на
специфичном географском подручју и где постоји оправдана потреба учесталог
прелажења државне границе;
7) „Гранични прелаз за погранични саобраћај” је гранични прелаз преко
којег је дозвољен прелазак државне границе само становницима пограничног
подручја под условима пограничног режима, осим ако овим споразумом и/или
Споразумом између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и
Херцеговине о граничним прелазима није другачије предвиђено;
8) „Прелазно место” је место ван граничних прелаза oдређених за
погранични и међународни саобраћај које је због локалних околности или,
изузетно, када постоји захтев посебне природе, отворено за прелазак државне
границе под условима пограничног режима какав је успостављен овим
споразумом.
Сви изрази којима се означавају лица у овом споразуму односе се
подједнако на лица мушког и женског рода без обзира на то у којем су
граматичком роду изражени.
Члан 3.
Прелазак државне границе под условима пограничног
режима
Становници пограничног подручја имају право, у складу са правилима
пограничног режима, прелазити државну границу, под условом да:
1) покажу пограничну пропусницу;
2) не постоји забрана или ограничење предвиђено законодавством
држава Страна Споразума;
3) нису лица која се сматрају претњом за јавни поредак, унутрашњу
безбедност, јавно здравље или међународне односе Републике Србије,
односно Босне и Херцеговине, да против њих није издато упозорење у базама
података и/или евиденцијама држава Страна Споразума за одбијање њиховог
уласка због наведених разлога.
Приликом преласка државне границе под условима пограничног режима,
носиоци пограничне пропуснице изузети су од примене визног режима.
Члан 4.
Трајање боравка у пограничном подручју под условима
пограничног режима
Допуштено трајање сваког непрекидног боравка у пограничном подручју
друге државе Стране Споразума не може бити дуже од тридесет (30) дана.
У случају више силе или настанка непредвиђених околности, због којих
се носилац пограничне пропуснице не може вратити у предвиђеном року на
територију државе Стране Споразума чији је држављанин, дужан је да се одмах
јави надлежном органу државе Стране Споразума на чијем пограничном
подручју борави.
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Уколико је носилац пограничне пропуснице лишен слободе, тешко
повређен или је наступила његова смрт на територији друге државе Стране
Споразума, о томе ће се, без одлагања, преко најближег органа за граничну
контролу и дипломатским путем обавестити друга држава Страна Споразума о
чијем се држављанину ради.
Надлежни орган државе Стране Споразума на чијој су територији
наступиле непредвиђене околности и немогућност повратка, продужиће
боравак носиоцу пограничне пропуснице све док те околности трају и издати му
потврду о продужетку боравка, а њен изглед и садржај утврђен је у Прилогу 7
овога споразума.
Члан 5.
Прелазак државне границе преко граничних прелаза под
условима пограничног режима
Прелазак државне границе под условима пограничног режима допуштен
је преко граничних прелаза одређених за погранични и међународни саобраћај
у складу са Споразумом између Владе Републике Србије и Савета министара
Босне и Херцеговине о граничним прелазима.
Носилац пограничне пропуснице може прелазити државну границу под
условима пограничног режима само преко граничних прелаза (за погранични и
међународни саобраћај) уписаних у пограничну пропусницу.
Граничне провере спроводе надлежне граничне службе држава Страна
Споразума, у складу са својим законодавством. Провера лица која учестало
прелазе државну границу преко граничних прелаза преко којих се одвија
погранични саобраћај и које су познате граничним службеницима спроводи се у
складу са анализом ризика и на несистемској основи.
Члан 6.
Прелазак државне границе ван граничних прелаза под
условима пограничног режима
Изузетно од члана 5. став 1. овог споразума носиоци пограничне
пропуснице могу прелазити државну границу и на прелазним местима
утврђеним у Прилогу 3 овог споразума под условом да је назив прелазног места
уписан у пограничну пропусницу.
Граничне провере на прелазним местима из става 1. овог члана, у
складу са анализом ризика и на несистемској основи, спроводе граничне
полиције држава Страна Споразума како би се спречили незаконити преласци
државне границе.
Члан 7.
Погранична пропусница и услови за њено издавање
Погранична пропусница, под условима пограничног режима, омогућава
њеном носиоцу прелазак државне границе ради уласка у погранично подручје
друге државе стране Споразума и повратка из њеног пограничног подручја или
боравка у пограничном подручју друге државе Стране Споразума у периоду
предвиђеном овим споразумом.
Погранична пропусница издаје се на лични захтев који се подноси
надлежном органу на обрасцу чији је садржај утврђен у Прилогу 4 овог
споразума. Поред обрасца, уз захтев за издавање пограничне пропуснице, лице
обавезно даје личне биометријске податке (фотографију и потпис) и прилаже
следећа документа:
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1) важећу путну исправу којом се омогућава прелазак државне границе
или важећу личну карту;
2) документ којим се може доказати пребивалиште у пограничном
подручју, односно у насељима наведеним у Прилогу 1 и 2, како је одређено
овим споразумом у трајању од најмање једне (1) године, а који није старији од
тридесет (30) дана рачунајући од датума подношења захтева и
3) доказ о уплаћеној накнади на име издавања пограничне пропуснице.
Надлежни органи држава Страна Споразума размењују обавештења о
документима на основу којих се, у складу са њиховим законодавством, може
доказати пребивалиште у пограничном подручју, без одлагања, и у што краћем
року након ступања на снагу овог споразума.
У поступку издавања пограничне пропуснице надлежни орган утврђује
испуњеност услова за издавање у складу са овим чланом.
Обавеза из става 2. тачка 2) овога члана не односи се на супружнике
лица која имају пребивалиште у пограничном подручју најмање једну (1) годину,
њихову децу, као и децу супружника која нису напунила осамнаест (18) година
старости (укључујући и усвојену децу), као ни на лица која имају пребивалиште
у пограничном подручју краће од једне (1) године на локацији која се налази у
непосредној близини државне границе, на специфичном географском подручју
и где постоји оправдана потреба учесталог прелажења државне границе.
У поступку подношења захтева за издавање пограничне пропуснице,
малолетнике до осамнаест (18) година заступају њихови родитељи, а
малолетнике без законских заступника, као и лица лишена пословне
способности по правноснажној судској одлуци, заступају старатељи одређени
судском одлуком.
Малолетним лицима која прелазе границу између држава Страна
Споразума ради редовног школовања и других оправданих потреба на
пограничном подручју друге Стране Споразума или прелазе преко територије
друге Стране Споразума, може се, на захтев једног од родитеља или другог
законског заступника, издати погранична пропусница с роком важења од две (2)
године.
Изузетно од става 2. тачка 2) овог члана, погранична пропусница се
може издати и држављанину једне Стране Споразума који има пребивалиште
ван пограничног подручја, када постоји оправдана потреба за обављањем
активности на пограничном подручју друге Стране Споразума, о чему се
прилажу докази, уз сагласност надлежних органа обе стране.
Члан 8.
Надлежни органи за примање захтева и издавање пограничне
пропуснице, успостављање и вођење евиденције
Становници пограничног подручја Републике Србије захтев за издавање
пограничне пропуснице подносе месно надлежној организационој јединици
граничне полиције Босне и Херцеговине према списку из Прилога 2, и то према
месту подручја доказаног правног интереса (или пребивалишта).
Становници пограничног подручја Босне и Херцеговине захтев за
издавање пограничне пропуснице подносе надлежној полицијској управи,
односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова Републике
Србије према списку из Прилога 1, и то према месту подручја доказаног правног
интереса (или пребивалишта).
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Органи надлежни за пријем захтева и издавање пограничне пропуснице
из ст. 1. и 2. овог члана одлучују о захтеву подносиоца у најкраћем могућем
року, али не дужем од шездесет (60) дана од дана пријема захтева.
Надлежни органи из ст. 1. и 2. овог члана, решаваће по захтеву за
издавање пограничних пропусница у складу са законодавством држава Страна
Споразума.
У случају неиспуњавања услова из члана 3. став 1. тач. 2) и 3) овог
споразума, надлежни органи из ст. 1. и 2. овог члана одбиће захтев за
издавање пограничне пропуснице.
Надлежни органи за успостављање и вођење електронске евиденције о
издатим пограничним пропусницама, набавку образаца, персонализацију (испис
личних података) у образац пограничне пропуснице су:
а) у Републици Србији Министарство унутрашњих послова Републике
Србије;
б) у Босни и Херцеговини Агенција за идентификациона документа,
евиденцију и размену података Босне и Херцеговине.
У случају одбијања захтева за издавање пограничне пропуснице, може
се изјавити жалба у року од петнаест (15) дана од дана пријема решења, за
становнике пограничног подручја Републике Србије, Министарству сигурности
Босне и Херцеговине, а за становнике пограничног подручја Босне и
Херцеговине, Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Надлежни органи држава Страна Споразума воде евиденцију о
поднетим и одбијеним захтевима и издатим, изгубљеним и одузетим
пограничним пропусницама.
Надлежни органи држава Страна Споразума размењују статистичке
податке из става 8. овог члана, путем Мешовите комисије.
Члан 9.
Садржај и важење пограничне пропуснице
Погранична пропусница садржи следеће податке:
1) назив на српском језику односно на језицима који су у службеној
употреби у Босни и Херцеговини;
2)

серијски/регистарски број пограничне пропуснице;

3) име
пропуснице;
4)

и

презиме,

датум

рођења

и

пол

носиоца

пограничне

фотографију носиоца пограничне пропуснице;

5) држављанство и пребивалиште носиоца пограничне пропуснице и
адресу становања;
6) назив органа надлежног за издавање пограничне пропуснице, место
и датум издавања и датум до када важи погранична пропусница;
7) подручје у пограничном подручју у којем је носиоцу дозвољено
кретање и боравак;
8) број путне исправе или личне карте на основу које је издата
погранична пропусница;
9) граничне прелазе и прелазна места преко којих је носиоцу дозвољен
прелазак државне границе;
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10) потпис носиоца пограничне пропуснице;
11) напомену да носиоцу није допуштено кретање изван пограничног
подручја, као и да ће свака злоупотреба права које ужива носилац пограничне
пропуснице бити подложна законској одговорности и казнама предвиђеним
законодавством држава Страна Споразума и
12) Машински читљиву зону по ICAO стандардима 9303.
Погранична пропусница издаје се на рок од пет (5) година од дана њеног
издавања, односно до истека важења путне исправе, односно важеће личне
карте, на основу које је издата погранична пропусница. Изузетно погранична
пропусница може се издати под условима из члана 7. став 7. овог споразума са
роком важења од две (2) године.
Територијално важење пограничне пропуснице ограничено је на
погранично подручје државе Стране Споразума која је ту пограничну
пропусницу издала и које је уписано у пограничну пропусницу.
Државе Стране Споразума ће разменити специмене пограничне
пропуснице након ступања на снагу овог споразума.
Државе Стране Споразума посебним прописом уређују правила и начин
поступања у поступку издавања, пријаве нестанка, оштећења и одузимања
пограничних пропусница у складу са својим законодавством.
Члан 10.
Губитак и оштећење пограничне пропуснице
Носилац пограничне пропуснице је обавезан да најближој надлежној
полицијској станици пријави, без одлагања, ако је његова погранична
пропусница изгубљена, украдена, оштећена или уништена за време његовог
боравка у пограничном подручју те Стране Споразума.
Надлежни орган за издавање пограничне пропуснице дужан је да на
основу те пријаве изда потврду на обрасцу предвиђеном у Прилогу 5 овог
споразума, уз чије показивање лице које је пријавило такав догађај, може
несметано прећи државну границу, односно вратити се у државу свог
пребивалишта. О таквом догађају граничне полиције држава Страна Споразума
обавештавају се непосредно и без одлагања.
Члан 11.
Накнада за издавање пограничне пропуснице
Накнада за издавање пограничне пропуснице утврђује се у складу са
законодавством држава Страна Споразума.
Члан 12.
Примена одредби законодавства држава Страна Споразума
Лица која уживају право на прелазак државне границе и боравак у
пограничном подручју друге Стране Споразума, под условима пограничног
режима успостављеног овим споразумом, дужна су да поштују и придржавају се
законодавства друге стране Споразума, укључујући одредбе које уређују
царинска питања и одредбе које се односе на пренос производа биљног и
животињског порекла.
Овај споразум не односи се и не утиче на законодавство држава Страна
Споразума у односу на:
1)

стални боравак;
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2)

приступ и слободу обављања привредних активности и

3)

царинска и пореска питања.

Имаоци пограничне пропуснице могу на погранично подручје друге
Стране Споразума уносити и износити средства плаћања и робу за личне
потребе и потребе свог домаћинства у складу са законодавством држава
Страна Споразума.
На граничним прелазима за погранични саобраћај и прелазним местима
није дозвољено преношење оружја и муниције.
Члан 13.
Пренос роба које подлежу царинском и инспекцијском
надзору
Изузетно од одредби члана 12. став 1) овог споразума, надлежни органи
држава Страна Споразума ће посебним протоколима уредити питања која се
односе на пренос роба које подлежу царинском и инспекцијском надзору са
поседа носиоца пограничне пропуснице за специфична подручја.
Члан 14.
Мере заштите
У случају да на једном пограничном подручју дође до појава заразних
болести становништва и животиња, појава штетних организама за биље и
биљне производе, појава штеточина и случајева загађивања земљишта, воде и
ваздуха, надлежни органи стране Споразума тог пограничног подручја дужни су
да о томе одмах обавесте надлежне органе друге Стране Споразума.
Надлежни органи држава Страна Споразума дужни су да се договоре о
обостраном предузимању мера здравствене заштите, фитосанитарних,
ветеринарских и санитарних мера и да се међусобно обавештавају о
ограничењима и забранама, као и о обустављању њихових примена.
Уколико то захтевају посебне околности, надлежни органи држава
Страна Споразума могу привремено да обуставе прелажење државне границе,
забране или ограниче увоз, извоз или провоз одређених животиња или биља и
производа животињског или биљног порекла, о чему су дужни да одмах, преко
најближег органа за контролу прелажења државне границе и дипломатским
путем, обавесте другу страну, као и да о престанку тих мера обавесте другу
страну најкасније двадесет и четири (24) часа пре обуставе мера.
Члан 15.
Дозвола за једнократно прелажење државне границе
Дозвола за једнократно прелажење државне границе може се издати
држављанима држава Страна Споразума на граничном прелазу за погранични
саобраћај изузетно и само за боравак који не може трајати дуже од четрдесет и
осам (48) сати унутар пограничног подручја. Носилац дозволе је дужан да се
врати преко истог граничног прелаза.
Дозволу за једнократно прелажење државне границе издаје надлежна
организациона јединица граничне полиције државе у чије погранично подручје
тражилац дозволе жели да уђе, уз сагласност надлежног органа за граничну
контролу друге Стране Споразума, а која се уноси у образац из Прилога 6 овог
споразума.
Дозвола за једнократно прелажење државне границе издаје се на лични
захтев, а њен изглед и садржај утврђен је у Прилогу 6 овог споразума. Дозвола
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за једнократно прелажење државне границе издаје се тражиоцу под следећим
условима:
1) да поседује важећу путну исправу којом се омогућава прелазак
државне границе или важећу личну карту;
2) да може оправдати разлог преласка државне границе преко
граничног прелаза за погранични саобраћај и боравак у пограничном подручју,
као и да поседује довољна средства за издржавање за време трајања
планираног боравка, као и за повратак или је у могућности законито стећи та
средства и
3) да није лице које се сматра претњом за јавни поредак, унутрашњу
безбедност, јавно здравље или међународне односе Републике Србије,
односно Босне и Херцеговине да против њега није издато упозорење у базама
података и/или евиденцијама држава страна Споразума за одбијање његовог
уласка због наведених разлога.
У поступку подношења захтева за издавање дозволе за једнократно
прелажење државне границе, малолетнике до осамнаест (18) година заступају
њихови родитељи, а малолетнике без законских заступника, као и лица лишена
пословне способности по правноснажној судској одлуци, заступају старатељи.
На основу дозволе за једнократно прелажење државне границе не могу
се остваривати права која на основу овог споразума имају носиоци пограничне
пропуснице.
Уколико се лице које је на основу дозволе за једнократно прелажење
државне границе ушло у погранично подручје друге Стране Споразума, не
врати у предвиђеном року или се креће изван пограничног подручја друге
државе за које важи дозвола, биће одговорно у складу са законодавством
држава Страна Споразума, осим у случају када се лице није могло вратити због
ванредних околности.
Члан 16.
Повреда правила пограничног режима и злоупотреба
пограничне пропуснице
У случају повреде правила пограничног режима успостављеног овим
споразумом и/или злоупотребе пограничне пропуснице, односно дозволе за
једнократно прелажење државне границе, као и неиспуњавања услова из члана
3. став 1. тач. 2) и 3) овог споразума, надлежни органи држава Страна
Споразума овлашћени су да одузму пограничну пропусницу, односно дозволу
за једнократно прелажење државне границе а њеног носиоца могу позвати на
одговорност у складу са законодавством држава Страна Споразума.
О случајевима из става 1. овог члана надлежни органи једне Стране
Споразума, без одлагања, обавештавају надлежне органе друге Стране
Споразума.
Члан 17.
Прелазак границе у случају ванредних околности
У случају ванредних околности услед несреће, природних непогода и у
другим хитним случајевима, санитарно особље и особље хитне медицинске
помоћи, ватрогасци и остале спасилачке екипе, са неопходном опремом, као и
угрожено становништво из пограничног подручја, могу да пређу границу на било
ком месту и без докумената потребних за прелажење државне границе, како би
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могли да помогну или да им помоћ буде указана у пограничном подручју друге
Стране Споразума.
О преласку из става 1. овог члана надлежни органи једне Стране
Споразума, без одлагања, обавештавају надлежне органе друге Стране
Споразума.
Члан 18.
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 комисије уређују се Пословником. Пословник се
усваја на првом заседању комисије, које ће се одржати у року од шездесет (60)
дана од дана почетка примене овог 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 држава 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 19.
Задаци Мешовите комисије
Задаци Мешовите комисије су:
1)

да прати примену овог споразума;

2) да надлежним органима држава Страна Споразума подноси
иницијативу, у складу са законодавством да се на појединим граничним
прелазима за погранични саобраћај, у одређеном временском периоду, дозволи
прелажење државне границе свим држављанима држава Страна Споразума са
важећом путном исправом, на начин који је регулисан Споразумом између
Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним
прелазима;
3) да разматра и решава сва питања која ће се јављати током примене
овог споразума и да размењује податке од значаја за примену овог споразума;
4) да предлаже/доноси одлуку о изменама и допунама Прилога 3 овог
споразума и
5) да надлежним органима држава Страна Споразума подноси
иницијативу за измене и допуне овог споразума.
Члан 20.
Примена Споразума
Одредбе овога споразума ни на који начин не утичу на одређивање и
означавање државне границе између Републике Србије и Босне и Херцеговине.
Законске промене административних граница насеља наведених у
прилозима 1 и 2 овог споразума или неке друге промене које би се односиле на
уређење и границе локалних јединица које се налазе у пограничном подручју,
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неће утицати на одређивање дубине пограничног подручја одређене у овом
споразуму.
Стране споразума су сагласне да ће најкасније у року од осамнаест (18)
месеци од дана ступања на снагу овог споразума, започети са издавањем
пограничне пропуснице у складу са овим споразумом.
До почетка издавања пограничних пропусница, на граничним прелазима
за погранични саобраћај, право на прелазак државне границе могу остварити
носиоци важећих путних исправа и личних карата Републике Србије и Босне и
Херцеговине и уз предочавање доказа о пребивалишту у пограничном подручју.
Стране споразума се обавезују да ће у примени овог споразума
поступати у сладу са својим законодавством у области заштите података о
личности.
У случајевима када се непокретна имовина држављанина једне стране
налази на територији обе стране Споразума и исту пресеца државна граница,
власнику имовине и члановима његове породице се омогућава несметано
кретање унутар поседа, о чему надлежне организационе јединице граничних
полиција евидентирају и размењују податке.
Прилози 1-7 саставни су део овог споразума.
Члан 21.
Ступање на снагу, трајање и престанак
Овај споразум ступа на снагу даном пријема последњег писаног
обавештења којом Стране Споразума обавештавају једна другу, дипломатским
путем, о испуњењу свих услова предвиђених њиховим законодавствима за
његово ступање на снагу.
Овај споразум
потписивања.

се

привремено

примењује

од

датума

његовог

Овај споразум може се у свако доба изменити и допунити узајамним
писаним пристанком Страна Споразума.
Измене и допуне ступају на снагу у складу са поступком утврђеним у
ставу 1. овог члана, што се не односи и на измену и допуну прилога овог
споразума који се мењају међусобним договором две стране.
Овај споразум остаје на снази неодређено време. Свака Страна
Споразума може отказати овај споразум. Отказ ступа на снагу шест (6) месеци
од дана када је друга Страна Споразума примила обавештење о отказу.
Даном потписивања овог споразума престаје да важи Споразум између
Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају од 24.
фебруара 2005. године.
Сачињено у Зворнику, дана 27. VII 2021. године, 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

ЗА САВЕТ МИНИСТАРА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

_____________________________

_____________________________
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ПРИЛОГ 1
НАСЕЉА У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА
ДРЖАВНОЈ ГРАНИЦИ СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ
РЕДНИ
ОПШТИНА
НАСЕЉЕ
БРОЈ
Јамена
1.
Шид
2.
Сремска Митровица

3.

Богатић

4.

Шабац

5.

Лозница

Вишњићево
Босут
Равње
Сремска Рача
Кузмин
Бадовинци
Глоговац
Салаш Црнобарски
Баново Поље
Клење
Совљак
Богатић
Очаге
Црна Бара
Петковица
Прњавор
Рибари
Башчелуци
Јадранска Лешница
Ново Село
Бања Ковиљача
Јелав
Плоча
Брадић
Крајишници
Пасковац
Воћњак
Козјак
Руњани
Горња Борина
Коренита
Стража
Грнчара
Лозница
Трбушница
Горњи Добрић
Лозничко Поље
Тршић
Доњи Добрић
Липнички Шор
Чокешина
Доње Недељице
Лешница
Зајача
Липница
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6.

Мали Зворник

7.

Љубовија

Амајић
Брасина
Будишић
Велика Река
Вољевци
Доња Борина
Доња Трешница
Мали Зворник
Радаљ
Сакар
Цулине
Читлук
Берловине
Врхпоље
Грачаница
Горња Оровица
Горња Љубовиђа
Грчић
Горња Трешњица
Горње Кошље
Дрлаче
Доња Буковица
Доња Оровица
Доња Љубовиђа
Лоњин
Леовић
Љубовија
Оровичка Планина
Постење
Поднемић
Рујевац
Селанац
Савковић
Соколац
Торник
Узовница
Црнча
Цапарић
Читлук
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8.

Бајина Башта

9.

10.

Ужице
Чајетина

Бајина Башта
Бачевци
Бесеровина
Вишесава
Гвоздац
Добротин
Драксин
Дуб
Заглавак
Заовине
Зарожје
Зауглине
Злодол
Јагоштица
Јакаљ
Јеловик
Коњска Река
Костојевићи
Луг
Љештенско
Мала Река
Обајгора
Овчиња
Оклетац
Пепељ
Перућац
Пилица
Придоли
Растиште
Рача
Рогачица
Сијерач
Солотуша
Стрмово
Церје
Црвица

Биоска
Кремна
Мокра Гора
Бранешци
Доброселица
Јабланица
Семегњево
Стубло
Торник
Шљивовица
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11.

Прибој

Бања
Батковићи
Бучје
Црнуговићи
Добриловићи
Забрђе
Забрњица
Заградина
Заостро
Калафати
Калуђеровићи
Касидоли
Кратово
Крњача
Кукуровићи
Јелача
Мажићи
Милијеш
Пожегрнац
Прибојска Голеша
Прибој
Рача
Ритошићи
Сјеверин
Сочице
Стрмац
Херцеговачка Голеша
Црнузи
Читлук
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ПРИЛОГ 2
НАСЕЉА У ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE НА
ДРЖАВНОЈ ГРАНИЦИ СА РЕПУБЛИКOM СРБИЈOM
РЕДНИ
ОПШТИНА
НАСЕЉЕ
БРОЈ
1.

Бијељина

Амајлије
Балатун
Бањица
Батар
Батковић
Бијељина
Бјелошевац
Бријесница
Бродац Доњи
Бродац Горњи
Буковица Доња
Буковица Горња
Црњелово Доње
Црњелово Горње
Чађавица Доња
Чађавица Горња
Чађавица Средња
Чардачине
Ченгић
Ћипировине
Даздарево
Дијелови
Доњи Загони
Драгаљевац Доњи
Драгаљевац Горњи
Драгаљевац Средњи
Дворови
Главичице
Главичорак
Глоговац
Гојсовац
Голо Брдо
Градац-Ступањ
Хасе
Јања
Јоховац
Кацевац
Којчиновац
Ковачићи
Кованлук
Крива Бара
Љељенча
Љесковац
Магнојевић Доњи
Магнојевић Горњи
Магнојевић Средњи
Мала Обарска
Међаши
Модран
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2.
Зворник

Нови
Ново Насеље
Ново село
Обријеж
Остојићево
Патковача
Пиперци
Попови
Пучиле
Рача
Рухотина
Слобомир
Сухо Поље
Тавна
Тријешница
Трњаци
Велика Обарска
Велино Село
Вршани
Андровићи
Баљковица
Баљковица Доња
Бошковићи
Брањево
Буложани
Цер
Челопек
Дивич
Доња Каменица
Доња Пилица
Доњи Грбавци
Доњи Локањ
Доњи Шепак
Дрињача
Дуги Дио
Ђевање
Ђулићи
Економија
Глоди
Глумина
Горња Каменица
Горња Пилица
Горње Снагово
Горњи Грбавци
Горњи Локањ
Горњи Шепак
Гуштери
Јардан
Јасеница
Јошаница
Јусићи
Каракај
Кисељак
Китовнице
Клиса
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3.

Братунац

Костијерево
Козлук
Крижевићи
Кучић Кула
Кула Град
Лијешањ
Липље
Малешић
Марчићи
Мехмедићи
Ново Село
Оџачине
Ораовац
Пађине
Паљевићи
Петковци
Поточани
Роћевић
Самари
Скочић
Снагово
Сопотник
Средњи Шепак
Султановићи
Шетићи
Табанци
Трновица
Тршић
Угљари
Улице
Витиница
Врела
Зелиње
Зворник
Абдулићи
Бањевићи
Биљача
Бјеловац
Бљечева
Бољевићи
Брана Бачићи
Братунац
Дубравице
Факовићи
Глогова
Хранча
Хрнчићи
Јагодња
Јакетићи
Јелах
Јежештица
Јошева
Коњевићи
Красановићи
Кравица
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4.

Сребреница

Липеновићи
Лозница
Магашићи
Михаљевићи
Млечва
Мратинци
Оћеновићи
Оправдићи
Пирићи
Побрђе
Побуђе
Подчауш
Полом
Раковац
Реповац
Сикирић
Слапашница
Станатовићи
Суха
Шиљковићи
Тегаре
Урковићи
Витковићи
Вољавица
Вранешевићи
Загони
Залужје
Запоље
Жлијебац
Бабуљице
Бајрамовићи
Беширевићи
Блажијевићи
Бостаховине
Божићи
Браковци
Брезовице
Брежани
Бучиновићи
Бучје
Бујаковићи
Црвица
Чичевци
Димнићи
Добрак
Доњи Поточари
Фојхар
Гај
Гладовићи
Гођевићи
Горњи Поточари
Гостиљ
Калиманићи
Карачићи
Клотјевац

21
Костоломци
Крњићи
Крушев До
Кутузеро
Лијешће
Ликари
Липовац
Лука
Љесковик
Мала Даљегошта
Међе
Михољевине
Милачевићи
Моћевићи
Ногачевићи
Обади
Опетци
Ораховица
Осатица
Осмаче
Осредак
Пале
Палеж
Пећи
Пећишта
Петрича
Подгај
Подосоје
Подравно
Постоље
Познановићи
Прибидоли
Прибојевићи
Прохићи
Пусмулићи
Радошевићи
Радовчићи
Рађеновићи
Ратковићи
Сасе
Скелани
Скендеровићи
Слатина
Сребреница
Староглавице
Сућеска
Сулице
Шубин
Токољак
Топлица
Урисићи
Велика Даљегошта
Виогор
Жабоквица
Жедањско

22
5.

Рудо

Арсићи
Бијело Брдо
Бјелуговина
Бјелушине
Бјељевине
Борановићи
Бован
Божовићи
Будалице
Цвркоте
Даниловићи
Доња Ријека
Доње Цикоте
Доњи Раванци
Дорићи
Дубац
Дуговјеч
Џиханићи
Гаочићи
Гојава
Горња Ријека
Горње Цикоте
Горњи Раванци
Гривин
Јањићи
Књегиња
Косовићи
Кула
Међурјечје
Микавице
Миоче
Мисајловина
Мокронози
Мрсово
Николићи
Обрвена
Омачина
Омарине
Оскоруша
Пазаље
Плема
Похаре
Полимље
Попов До
Пребидоли
Пријеворац
Радожеље
Раковићи
Равне Њиве
Ресићи
Рудо
Рупавци
Сетихово
Соколовићи
Станковача
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6.

Вишеград

Старо Рудо
Стргачи
Штрпци
Трнавци
Трнавци код Рудог
Устибар
Увац
Ваган
Вити Граб
Заграђе
Златари
Зубач
Зубањ
Бабин Поток
Бан Поље
Баримо
Батковица
Бијела
Блаце
Бодежник
Боровац
Брезје
Црнчићи
Црни Врх
Ченгићи
Чешаљ
Ћаћице
Добрунска Ријека
Доња Брштаница
Доња Црнча
Доња Јагодина
Доња Лијеска
Доње Дубово
Доње Штитарево
Доње Вардиште
Доњи Добрун
Доњи Дубовик
Драгомиље
Дрина
Дринско
Дрокан
Душче
Ђуревићи
Глогова
Горња Брштаница
Горња Црнча
Горња Јагодина
Горње Дубово
Горње Штитарево
Горњи Добрун
Горњи Дубовик
Грање
Гребен
Халуге
Хамзићи
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Храњевац
Јабланица
Јарци
Јелачићи
Јелашци
Језернице
Каберник
Каменица
Капетановићи
Клашник
Коритник
Косово Поље
Крагујевац
Кука
Купусовићи
Курталићи
Кустур Поље
Ласци
Лозница
Мацуте
Маџаревићи
Мала Гостиља
Мангалин Хан
Масали
Мензиловићи
Милошевићи
Мирловићи
Мушићи
Незуци
Обравње
Оџак
Околишта
Округла
Поље
Поздерчићи
Прелово
Пресјека
Присоје
Репушевићи
Ресник
Ријека
Родић Брдо
Рујишта
Рутеновићи
Рзав
Сасе
Сендићи
Смријечје
Станишевац
Столац
Стражбенице
Шегање
Шип
Шумице
Тршевине

25
Турјак
Туста Међ
Убава
Уништа
Ушће Лима
Велетово
Велика Гостиља
Веље Поље
Вишеградска Бања
Влаховићи
Воденице
Вучине
Земљице
Златник
Жагре
Жлијеб
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ПРИЛОГ 3
ПРЕЛАЗНА МЕСТА НА ДРЖАВНОЈ ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
РЕДНИ
НАЗИВ ПРЕЛАЗНОГ МЕСТА
БРОЈ

1.

- Прелазно место „Суви Бунар“
- Лoкaциja: на путном правцу Заовине, Тетребица и Суви Бунaр
(Р.Србиja) - Горње Дубово (БиХ)
- Географске координате:
N 43° 48' 45,6"
E 19° 23' 08,2"

2.

- Прелазно место „Пањак“
- Лoкaциja: на путном правцу Мокра Гора, Кoтрoмaн и Пањак
(Р.Србиja) – Масали и Вaрдиштe (БиХ)
- Географске координате:
N 43° 45' 00,9"
E 19° 28' 20,8"

3.

- Прелазно место „Цигла“
- Лoкaциja: на путном правцу Јабланица и Цигла (Р.Србиja) –
Штрпци (БиХ)
- Географске координате:
N 43° 38' 10,0"
E 19° 30' 70,1"

4.

- Прелазно место „Велика раван - Цигла“
- Лoкaциja: на путном правцу Брезовац, Цигла и Јабланица
(Р.Србиja) - Штрпци и Анџићи (БиХ)
- Географске координате:
N 43° 38' 44,3
Е 19° 30' 48,8

5.

- Прелазно место „Бујићи“
- Лoкaциja: на путном правцу Јабланица и Велика раван (Р.Србиja)
– Анџићи (БиХ)
- Географске координате:
N 43° 38' 73,6"
E 19° 30' 81,0"

6.

- Прелазно место „Оландићи“
- Лoкaциja: на путном правцу Саставци и Оландићи (Р.Србиja) –
Устибар (БиХ)
- Географске координате:
N 43° 34' 24,0"
E 19° 25' 01.7"

7.

 Прелазно место „Станишевац“
 Лoкaциja: на путном правцу Кршање (Р.Србиja) - Столац (БиХ)
 Географске координате:
N 43° 46' 32,1
Е 19° 25' 48,6

8.

 Прелазно место „Ђуров Јастук“
 Лoкaциja: на путном правцу Цигла и Јабланица (Р.Србиja) Штрпци и Анџићи (БиХ)
 Географске координате:
N 43° 38' 09,8
Е 19° 30' 36,4
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9.

 Прелазно место „Горњи Увац – Пјешачки мост“
 Лoкaциja: повезује место Рача (Р.Србиja) - Горњи Увац (БиХ)
 Географске координате:
N 43° 36' 23,1
Е 19о 29' 39,7
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ПРИЛОГ 4
Захтев за издавање пограничне пропуснице у складу са чланом 7.
Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и
Херцеговине о пограничном саобраћају
Напомена: Образац попуњавати читко.
За тачност података одговара подносилац захтева.
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА МУП Републике Србије/ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
БиХ
1. Подаци о подносиоцу захтева (лице које подноси захтев за издавање
пограничне пропуснице за малолетно лице или лице лишено пословне
способности уноси податке о малолетном или пословно неспособном лицу):
Презиме (рођено презиме) ____________________________________________
Име ______________________________________________________________
Дан, месец и година рођења ___________________________ пол___________
Место и држава рођења

____________________________________________

Држављанство_______________Брачно стање___________________________
Путна исправа / лична карта (број, орган издавања, место издавања, датум
издавања, важење до)
___________________________________________________________________
Место пребивалишта и адреса становања
_____________________________________________________
2. Изјава подносиоца захтева:
-

Пристајем да се сви лични подаци који се наводе у овом обрасцу могу
проследити на проверу надлежним органима Републике Србије/Босне и
Херцеговине у сврху одлучивања о овом захтеву. Ти подаци могу бити
похрањени у базама података доступним надлежним органима
Републике Србије и Босне и Херцеговине.

-

Изјављујем да су сви подаци које сам навео/ла у овом обрасцу истинити
и тачни.

-

Свестан/на сам да било која моја лажна изјава или нетачни подаци могу
довести до тога да захтев буде одбијен, или до поништења већ добијене
пограничне пропуснице као и да због тога могу бити кривично
одговоран/на према законодавству Републике Србије/Босне и
Херцеговине.

-

Свестан/на сам обавезе поштовања прописа Републике Србије/Босне и
Херцеговине за време боравка на њеној територији.

-

Свестан/на сам да погранична пропусница важи само за погранично
подручје дефинисано у члану 2. овог споразума (насеља уписана у
пограничну пропусницу) и за непрекидни боравак до тридесет (30) дана.

-

Свестан/на сам да злоупотреба пограничног режима подлеже
кажњавању како је одређено законодавством Републике Србије/Босне и
Херцеговине.
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3. Подаци о законском заступнику (родитељ или старатељ):
Презиме (рођено презиме)____________________________________________
Име________________________________________________________________
Сродство___________________________________________________________
Датум подношења захтева

Потпис подносиоца захтева

4. Попуњава службено лице које је примило захтев:
Путна исправа или лична карта_________________________________________
Документ који доказује пребивалиште у пограничном подручју
Рег. број_________________Прилози____________________________________
Износ наплаћене таксе________________________________________________
Идентитет и држављанство утврђено___________________________________
Исход поступка по захтеву ____________________________________________
Потпис службеног лица и печат________________________________________
5. Подаци о лицу које је преузело пограничну пропусницу:
Презиме (рођено презиме):
Име:

_____________________Датум рођења____________________________

Држављанство: ____________________________________________________
Држава, место и адреса становања ___________________________________
6. Попуњава службено лице пре уручивања пограничне пропуснице:
Датум издавања_______Важење до_____Серијски/регистарски број_________.
Потпис службеног лица које
је
уручило
пограничну
пропусницу

Датум уручења

Потпис службеног лица
које је захтев решило

Потпис лица које је
преузело пограничну пропусницу
……………………………….отцепити…………………………………………
Потврда о подношењу захтева за издавање пограничне пропуснице
Презиме:__________________________ Име:_________________________
Датум рођења:_____________________Држављанство:_________________
Број путне исправе/личне карте: ___________ Датум подношења захтева:_____
__________________________
Потпис службеног лица које је примило захтев и печат
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ПРИЛОГ 5
Потврда о изгубљеној, украденој, оштећеној, уништеној или одузетој
пограничној пропусници у складу са чланом 10. став 1. Споразума између
Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о
пограничном саобраћају
Надлежни орган__________________________ је дана_____________________
у/на _____________ издао ову потврду носиоцу пограничне пропуснице
____________________________________ рођеном/ој
(име и презиме)
у _____________________________
(датум и место рођења)
с пребивалиштем у ___________ због губитка, крађе, оштећења, уништења,
одузимања
пограничне пропуснице ______________ а ради повратка
(број пропуснице)
именованог/не у државу свог пребивалишта.
Службено лице

Печат
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ПРИЛОГ 6
Дозвола за једнократно прелажење државне границе издата у складу са
чланом 15. Споразума између Владе Републике Србије и Савета
министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају
Надлежни орган_______Гранични прелаз за погранични саобраћај___________
Број дозволе_____________________
Име и презиме___________________
Датум и место рођења_____________
Пребивалиште___________________
Носилац путне исправе (врста и број) може прећи државну границу на граничном
прелазу за погранични саобраћај_________________ради_______________________
(гранични прелаз)
(навести разлоге)
и може остати у пограничном подручју Републике Србије/Босне и Херцеговине до__
Приликом повратка носилац се мора вратити преко истог граничног прелаза и
при преласку државне границе предати дозволу надлежном органу. Уколико се
носилац не врати у предвиђеном року или се креће изван пограничног подручја
Републике Србије/Босне и Херцеговине, подлеже прекршајној одговорности
како је одређено у законодавству Републике Србије/Босне и Херцеговине.
Место и датум издавања
Печати о уласку односно изласку

Службено лице
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ПРИЛОГ 7
Потврда о продужетку боравка на основу члана 4. став 4. Споразума
између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине
о пограничном саобраћају
Надлежни орган _________________ је дана _______________________
у/на _______________ издао ову потврду _________________________ носиоцу
пограничне пропуснице __________________ рођеном/ој у ________________________
(број пропуснице)
(датум и место рођења)
с пребивалиштем у ___________ услед наступања непредвиђених околности и
немогућности повратка на територију државе свог пребивалишта, именованом се
продужава боравак на период од __________ закључно са_____________након
(број дана)
(датум)
чега је дужан да се врати у државу свог пребивалишта.
Службено лице

Печат
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

