
З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И

ЦРНЕ ГОРЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О
ПОГРАНИЧНОМ САОБРАЋАЈУ

Члан 1.
Овим законом потврђује се Споразум између Србије и Црне Горе и

Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају, потписан 24. фебруара 2005.
године у Сарајеву, у оригиналу на српском језику и службеним језицима Босне и
Херцеговине.

Члан 2.
Овај закон доноси се као закон Републике Србије јер је Република

Србија правни следбеник државне заједнице Србија и Црна Гора.

Члан 3.
Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
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СПОРАЗУМ

између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине
о пограничном саобраћају

Србија и Црна Гора и Босна и Херцеговина (у даљем тексту: стране
потписнице),

имајући у виду обавезе преузете на основу међународних уговора,

у жељи да становништву настањеном у пограничном подручју олакшају
кретање између пограничних подручја и прелажење преко заједничке границе,

у намери да развијају и унапреде привредну, образовну, здравствену,
социјалну, културну, спортску и друге видове сарадње,

свесне да је сарадња између становништва пограничних подручја основ
добре сарадње између суседних држава,

одлучиле су да закључе Споразум о пограничном саобраћају (у даљем
тексту: Споразум), и

споразумеле се о следећем:

ПОГЛАВЉЕ I

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА

Члан 1.
Погранично подручје, у смислу овог споразума, обухвата територије

општина које излазе на граничну линију, у дубини до 10 km. У Прилогу 1.
наведена су насељена места у Србији и Црној Гори обухваћена пограничним
подручјем и у Прилогу 2. наведена су насељена места у Босни и Херцеговини
обухваћена пограничним подручјем.

Промене подручја општина из става 1. овог члана, не утичу на промену
пограничног подручја.

Одредбе овог споразума односе се на држављане страна потписница са
пребивалиштем у једном од пограничних подручја из става 1. овог члана, када
са своје територије путују у погранично подручје друге стране потписнице.

Члан 2.
Погранични саобраћај одвија се на граничним прелазима одређеним

између страна потписница за погранични саобраћај и дозвољен је имаоцима
пограничне пропуснице (у даљем тексту: пропусница).

Гранични прелази за погранични саобраћај су:

1. Јамена - Доње Црњелово (скелски)

2. Мали Зворник (Стари мост) - Зворник (Стари мост)

3. Црвица - Петрича (скелски)

4. Прибој - Мокронози

5. Мештровац - Мештровац

6. Крстац - Крстац
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7. Битуљица - Битуљица

8. Нудо - Аранђелово

Гранични прелази за погранични саобраћај су, по правилу, отворени у
периоду од 1. априла до 31. октобра од 06,00 до 22,00 часа, а у периоду од 1.
новембра до 31. марта од 06,00 до 18,00 часова, осим граничних прелаза Мали
Зворник (Стари мост) - Зворник (Стари мост) и Прибој - Мокронози, који ће бити
отворени непрекидно, 24 часа, за одвијање пограничног саобраћаја.

На граничним прелазима за погранични саобраћај, контролу прелажења
врше органи надлежни за контролу прелажења државне границе и надлежни
царински органи страна потписница.

Имаоци пропуснице могу прелазити државну границу и на граничном/им
прелазу/има за међународни саобраћај који је/су уписан/и у пропусницу.

ПОГЛАВЉЕ II

ИСПРАВЕ ЗА ПРЕЛАЖЕЊЕ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ У ПОГРАНИЧНОМ
САОБРАЋАЈУ

Члан 3.
Пропусница садржи следеће: назив државе, отисак државног грба, личне

податке, пребивалиште, фотографију и потпис имаоца, датум издавања, рок
важења пропуснице, назив и печат органа који је издао пропусницу, потпис
овлашћеног лица, место за упис деце до 14. године старости, место за
фотографије уписане деце, уложак за оверавање (Прилог 4.), граничне прелазе
на којима се прелази државна граница, део за напомене царинских органа и
напомене имаоцу пропуснице.

Пропуснице издају органи страна потписница надлежни за издавање
путних исправа у Србији и Црној Гори, а у Босни и Херцеговини - јединице
Државне граничне службе. Приликом издавања пограничне пропуснице, органи
надлежни за издавање путних исправа у пограничну пропусницу уписују места
прелажења - граничне прелазе државне границе.

Пропуснице се издају са роком важења од пет година, а на језику оне
стране потписнице која их издаје.

Малолетна лица до 14. године живота (у даљем тексту: деца) која немају
своју пропусницу, могу се уписивати у пропусницу једног од родитеља или
другог законског заступника, а границу између страна потписница могу
прелазити само у пратњи лица у чију су пропусницу уписана. Ако је дете старије
од пет година, поред уписа, у пропусницу мора бити унета и фотографија.

Малолетним лицима која прелазе заједничку границу између страна
потписница ради редовног школовања на пограничном подручју друге стране
потписнице или ради школовања прелазе преко територије друге стране
потписнице, може се, на захтев једног од родитеља или другог законског
заступника, издати пропусница са роком важења од две године.

Стране потписнице ће у року од 60 дана од дана потписивања
Споразума разменити специмене образаца пропусница (Прилог 3.) и уложака за
пољопривреднике (Прилог 5.).
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Члан 4.
Пропусница омогућава имаоцу неограничен број прелажења државне

границе између страна потписница на граничним прелазима за погранични
саобраћај и граничним прелазима за међународни саобраћај уписаним у
пропусницу и да на пограничном подручју друге стране потписнице за време
једног путовања, борави најдуже седам дана, без обзира на карактер путовања.

Члан 5.
Имаоци пропуснице једне стране потписнице за време боравка на

пограничном подручју друге стране потписнице, дужни су да се придржавају
одредби овог споразума и закона и других прописа стране потписнице на чијем
пограничном подручју бораве и не могу се кретати ван тог подручја.

На имаоца пропуснице примењују се и прописи страна потписница који
се односе на кретање и боравак странаца, контролу прелажења државне
границе, држање, ношење и преношење оружја преко државне границе,
извођење привредних делатности, запошљавање, извоз, увоз или транзит робе
и други важећи прописи, осим ако овим споразумом није другачије одређено.

Члан 6.
Свака страна потписница има право да забрани улазак или откаже

боравак на свом пограничном подручју имаоцу пропуснице друге стране
потписнице, уколико се не придржава одредаба овог споразума и закона и
других прописа те стране потписнице.

Члан 7.
Надлежни органи страна потписница прихватиће своје држављане који

имају пребивалиште на пограничном подручју, уколико од стране надлежних
органа друге стране потписнице буду враћени због неке од мера изречених на
основу члана 6. Споразума.

Члан 8.
У случају губитка, нестанка или уништења пропуснице на пограничном

подручју друге стране потписнице, ималац пропуснице је обавезан да то одмах
пријави надлежном органу земље на чијем пограничном подручју борави.

Надлежни орган стране потписнице ће у случајевима из става 1. овог
члана имаоцу пропуснице који је пријавио губитак, нестанак или уништење
пропуснице, издати потврду (Прилог 6.), са којом ће се то лице вратити у своју
земљу.

У случају проналаска пропуснице држављанина друге стране
потписнице, надлежни орган ће исту, у што краћем року, вратити надлежном
органу за контролу прелажења државне границе друге стране потписнице на
најближем граничном прелазу.

Члан 9.
У случају више силе или настанка непредвиђених околности, због којих

се ималац пропуснице не може вратити у утврђеном року на територију стране
потписнице чији је држављанин, дужан је да се одмах јави надлежном органу
стране потписнице на чијем пограничном подручју борави.
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Надлежни орган стране потписнице на чијој су територији наступиле
непредвиђене околности и немогућност повратка, продужиће боравак имаоцу
пропуснице све док те околности трају.

Уколико је ималац пропуснице лишен слободе, тешко повређен или је
наступила његова смрт на територији друге стране потписнице, о томе ће се,
без одлагања, преко најближег органа за контролу прелажења државне границе
и дипломатским путем, обавестити друга страна потписница о чијем се
држављанину ради.

Члан 10.
Имаоци пропусница могу на погранично подручје друге стране

потписнице уносити и износити средства плаћања и робу за личне потребе и
потребе свог домаћинства у складу са законима и другим прописима страна
потписница.

Опрема, алати, превозна средства, резервни делови, као и неопходан
материјал који служи за обраду пољопривредног земљишта или шумску
експлоатацију у пограничном подручју, ослобођени су плаћања царине и других
дажбина, у складу са националним прописима страна потписница.

Имаоци пропусница могу, из пограничног подручја на којем имају посед,
увозити без плаћања царине и других дажбина и без увозне дозволе, властите
производе стечене на свом поседу, према националним прописима страна
потписница.

Шумско-дрвни производи и дрво се могу увозити из пограничног подручја
у место пребивалишта без икаквих давања и дозвола, на основу потврде коју
издаје надлежна шумарска служба.

Члан 11.
Ималац пропуснице има право да са улошком за пољопривреднике (у

даљем тексту: уложак) у пропусници, прелази државну границу на граничним
прелазима одређеним за међународни и погранични саобраћај између страна
потписница неограничен број пута, као и на другим местима уписаним у уложак
и да борави на пограничном подручју друге стране, ако је:

1. власник, сувласник, двовласник, закупац или корисник
пољопривредног земљишта које дели гранична линија или се то земљиште у
целини налази на пограничном подручју друге стране потписнице;

2. члан породице или пољопривредни радник у уговорном односу са
лицем наведеним у тачки 1.;

3. власник домаћих животиња и пчела, које се воде на испашу или рад
у суседно погранично подручје, као и пастир или узгајивач који је у уговорном
односу са власником;

4. лице које има право коришћења шуме или право коришћења воде на
пограничном подручју друге стране потписнице;

5. власник, сувласник, закупац или корисник пољопривредног
земљишта, као и члан његове уже породице и пољопривредни радник у
уговорном односу са њим, а који мора да прелази преко неког од граничних
прелаза између страна потписница, јер је то најпогоднији пут до његовог
пољопривредног земљишта, иако се то земљиште и његово пребивалиште
налази на пограничном подручју исте стране потписнице;
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6. запослен у задрузи и другим правним лицима која имају такво
земљиште.

Члан 12.
Ималац улошка има право да непрекидно борави до 15 дана на

пољопривредном или шумском земљишту које се налази у пограничном
подручју друге стране потписнице, ако је то неопходно због привредних
разлога, нарочито ако се тамо налазе његове привредне зграде, а државну
границу између страна потписница у доласку и повратку мора да прелази на
истом граничном прелазу, што мора бити наведено у улошку и потврђено при
овери.

Власници или корисници стада и појединих животиња, пчела, као и
пастири и узгајивачи животиња, могу остати на суседном пограничном подручју
непрекидно током сезонске испаше, али најдуже седам месеци, а особе које
имају право коришћења шума, шумари и угљенари, најдуже три месеца.

Члан 13.
Власник и лице с правом коришћења пољопривредног земљишта које

дели гранична линија, члан његове породице и пољопривредни радник у
уговорном односу са њим, може, због обрађивања земљишта, да прелази
државну границу на било ком месту на том земљишту, али не сме да излази из
катастарских граница свог земљишта у унутрашњост граничног појаса.

Власник шумског земљишта државну границу може да прелази само на
оним путевима на том земљишту које сагласно одреде гранични органи обе
стране потписнице и који су уписани у уложак.

Члан 14.
Ималац улошка може да, преко граничних прелаза уписаних у

пропусницу, врши промет семена, садног материјала, биља и производа
биљног порекла, без посебног инспекцијског надзора и на те производе
примењују се фито-санитарни прописи, који важе за производе произведене у
држави пребивалишта имаоца улошка.

Надлежни орган стране потписнице може да забрани или ограничи увоз,
извоз или провоз одређеног биља и производа биљног порекла, ако то
захтевају посебне околности.

Надлежни органи страна потписница дужни су да се међусобно
обавештавају о појави биљних болести и штеточина на свом пограничном
подручју, предузетим мерама и да се договоре о обостраним мерама заштите,
као и да се међусобно обавештавају о ограничењима и забранама, као и
обустављању њихове примене.

Члан 15.
Ималац улошка који води домаће животиње на испашу или рад са

пограничног подручја једне стране потписнице на погранично подручје друге
стране потписнице мора при прелажењу границе између страна потписница
царинским службама обеју страна потписница уручити, ради овере, попис
домаћих животиња који сам сачињава.

Ималац улошка је дужан да за сваку домаћу животињу коју води на
погранично подручје друге стране потписнице има исправу о њеном
здравственом стању, издату од стране овлашћене ветеринарске установе, а
домаћа животиња мора да буде прописно означена.
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Ако се домаћа животиња окоти, угине или буде убијена на пограничном
подручју друге стране потписнице, та чињеница мора бити унета у исправу коју
издаје надлежни ветеринарски орган те стране потписнице.

Повратак домаћих животиња са испаше или рада, укључујући и
младунчад окоћену током испаше, мора се извршити преко истог граничног
прелаза преко кога су одведене у погранично подручје друге стране
потписнице.

Производи добијени од стоке током испаше (млеко и млечни производи,
вуна, месо, мед и др.) морају се вратити у земљу имаоца улошка.

Продаја стоке на испаши и вештачка оплодња стоке са једног
пограничног подручја на другом пограничном подручју нису дозвољени, без
сагласности надлежног органа друге стране потписнице.

Уколико дође до отуђења домаће животиње на пограничном подручју
друге стране потписнице, обрачунаће се прописане царинске дажбине и друга
давања у складу са законима и другим прописима те стране потписнице.

На домаће животиње које се налазе у пограничном подручју друге
стране потписнице, примењују се прописи о заштити животиња од заразних
болести те стране потписнице.

Надлежни органи страна потписница дужни су да се међусобно
обавештавају о појави заразних болести животиња на свом пограничном
подручју и о предузетим ветеринарско-санитарним мерама, ограничењима и
забранама, као и о обустављању њихове примене.

Члан 16.
Надлежни органи страна потписница су дужни да се међусобно

обавештавају о појави заразних болести становништва, као и о случајевима
загађивања земље, воде и ваздуха на свом пограничном подручју.

Међусобно ће се обавештавати и о предузетим мерама заштите, као и о
обустављању њихове примене.

Члан 17.
Уколико на пограничном подручју једне стране потписнице дође до

појаве заразних болести становништва, биља или животиња, прелажење
државне границе се може привремено обуставити.

Страна потписница на чијем је пограничном подручју дошло до појаве
заразних болести становништва, биља или животиња, као и да је услед тога
дошло до обуставе прелажења државне границе, дужна је о томе одмах, преко
најближег органа за контролу прелажења државне границе и дипломатским
путем, обавестити другу страну потписницу.

О престанку мера из става 1. овог члана, страна потписница која је
применила меру дужна је да обавести другу страну потписницу најмање 24 часа
пре обуставе мере.
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ПОГЛАВЉЕ III

РЕЖИМ ПРЕЛАЖЕЊА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ У ВАНРЕДНИМ
ОКОЛНОСТИМА

Члан 18.
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, може да пређе границу на
било ком месту и без докумената потребних за прелажење границе, како би
могли да помогну или да им помоћ буде указана у пограничном подручју друге
стране потписнице.

О таквом прелазу одмах се обавештава најближи надлежни орган друге
стране потписнице.

ПОГЛАВЉЕ IV

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СПОРАЗУМА

Члан 19.
За спровођење овог споразума стране потписнице образују Сталну

мешовиту комисију (у даљем тексту: Комисија), коју од стране Србије и Црне
Горе чине представници надлежних државних органа, а од стране Босне и
Херцеговине чини Државна комисија за границу Босне и Херцеговине - Стручна
скупина за граничне прелазе и погранични саобраћај.

Свака страна потписница именује председника свог дела Комисије и по
пет чланова.

Комисија ће се образовати у року од 30 дана од дана потписивања овог
споразума.

О именовању и изменама председника Комисије, две стране ће се
међусобно обавештавати дипломатским путем, а о изменама чланова Комисије
председници Комисија ће се обавештавати разменом писама.

Комисија у свом раду може ангажовати и стручњаке из других области.

Члан 20.
Основни задаци Комисије су:

- да прати примену Споразума,

- да разматра и решава сва питања која ће се јављати током
примене Споразума,

- као и да надлежним органима страна потписница даје предлоге за
измене и допуне Споразума и предлаже предузимање мера које се односе на
побољшање услова за његову примену.

Комисија може надлежним органима страна потписница предлагати да
се на појединим граничним прелазима за погранични саобраћај, у одређеном
временском периоду, дозволи прелажење државне границе свим држављанима
страна потписница са важећом путном исправом за прелажење државне
границе, на начин који је регулисан Споразумом о одређивању граничних
прелаза између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине.
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Члан 21.
Комисија ће на свом првом заседању које ће одржати у року од 60 дана

од дана ступања на снагу Споразума, донети Пословник о свом раду.

Комисија заседа по потреби, а најмање два пута годишње, наизменично,
на територији једне и друге стране потписнице.

Трошкове заседања Комисије сноси свака страна потписница за свој део
Комисије.

Члан 22.
Чланови Мешовите комисије, експерти и помоћно особље, за време

боравка на територији друге стране потписнице, ради обављања задатака из
своје надлежности, уживају имунитет и неповредивост службених докумената.

Ствари и превозна средства потребна за рад Мешовите комисије,
ослобођени су од плаћања таксе, увозне и извозне царине.

Органи сваке стране потписнице пружиће лицима из става 1. овог члана
потребну помоћ у обезбеђењу смештаја, превозних средстава и успостављању
везе са сопственим властима.

ПОГЛАВЉЕ V

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Овај споразум подлеже потврђивању у складу са законодавством страна

потписница, а ступа на снагу осмог дана од дана пријема последњег
обавештења дипломатским путем, којим се стране потписнице узајамно
обавештавају о спровођењу поступка за његово потврђивање.

Члан 24.
Споразум се закључује на неодређено време.

Свака страна потписница може га отказати дипломатским путем, с
отказним роком од шест месеци.

Прилози од 1. до 6. чине саставни део Споразума.

Сачињено у Сарајеву дана 24. фебруара 2005. године у два оригинална
примерка, сваки на српском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине,
при чему су сви текстови подједнако пуноважни.

 ЗА СРБИЈУ И ЦРНУ ГОРУ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Вук Драшковић, с.р. Сафет Халиловић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.

ПРЕГЛЕД

насељених места на пограничном подручју
Србије и Црне Горе
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ПРЕГЛЕД
насељених места у зони од 10 km уз границу са БиХ

Општина Насељено место
Шид Јамена

С. Митровица Сремска Рача Босут
Очаге Богатић Баново Поље

Богатић Бадовинци Салаш Црнобарски Глоговац
Клење Црна Бара Совљак

Шабац Прњавор Рибари Петковица
Горња Борина Плоча Јадранска Лешница

Зајача Воћњак Доњи Добрић
Трбушница Грнчара Јелав

Лозница Лозница Руњани Стража
Лозничко Поље Шор Лешница

Крајишници Козјак Ново Село
Башчелуци Горњи Добрић Чокешина

Брасина Доња Борина Сакар
Мали Зворник Будишић ДоњаТрешница Цулине

Велика Река Мали Зворник Читлук
Бољевци Радаљ Амајић

Горња Трешњица Црнча Оровичка Планина
Дрлаче Цапарић Гребен

Врхпоље Грчић Горња Љубовија
Љубовија Љубовија Доња Љубовија Горња Оровица

Лоњин Грачаница Оровичка Планина
Узовница Подгај Горње Кошље

Селанац
Бајина Башта Злодол Пепељ

Бачевци Јагоштица Дарушан
Бесеровина Јакаљ Пилица
Вишесава Јеловик Придоли
Гвоздац Коњска Река Растиште

Бајина Башта Добротин Костојевићи Рача
Драксин Луг Рогачица

Дуб Љештенско Сијерач
Заглавак Мала Река Солотуша
Заовине Обајгора Стрмово
Зарожје Овчиња Церје
Зауглине Оклетац Црвица

Ужице Мокра Гора
Пањак Кршање Котроман

Чајетина Семењево
Јабланица

Бранешци
Стубло Шљивовица

Рача Добриловићи
Мраморје Милијеш Херцеговачка Голеша

Увац Касидоли Батковићи
Прибој-Стари град Поље Репушевићи

Прибој Бања Пожегрмац Црнуговићи
Црнузи Жирча Забрђе
Читлук Замрштен Живинице
Крњача Слатина Сјеверин
Бучје Забрњица

Бољанићи Бајовина Колибе
Рађевићи Бјелошевина Ветине
Војтина Рајишићи Станача
Враце Брекиња Честин

Пољана Каровићи Прачица
Зориловићи Улица Роговина

Чардак Читлук Мрчево
Поблаче Ђоровићи Порос
Метаљка Буковица Петине
Присоје Ковачевићи Нанге
Декаре Селишта Лехово брдо
Бакије Дужице Црнци

Пљевља Ћаковићи Клакорине Падосоје
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Кукуровине Крћевине Мељак
Бурићи Рудићи Церовци

Гај Плањско Шљуке
Осоје Тврдаковићи Бобово
Крња Ромач Мештревац
Крећа Кржава Враховина

Дубрава Сречање Слатина
Потковач Геуши Ограђеница
Кукавице Рујевица Јелов пањ

Ђуле Јаховићи Бобово
Стражбеница Бабино брдо Засаде
Стархов До Татаровине Меки До

Пехари Шула Љуте стране
Плакали
Ускоци Мала Црна Гора Пашино Поље
Босача Брајковача Расова
Надгора Гомиле Руданци

Жабљак Подгора Добри Нуго Суводо
Питомина Крш Шљиванско

Палаж Неговуђа
Црквичко Поље Јеринићи Милогора
Шћепан Поље Крушево Недајно

Бријег Трас Унач
Жаично Никовићи Барни До
Бабићи Кнежевићи Подврх

Плужине Бајов Камен Пилатовци
Горанско Селина Вучји До
Мратиње Горње Црквице Петровићи

Смријечно Доње Црквице Селина
Столац Ковачи Скоча Горе
Забрда Битаљица Планик
Ковачи Пољице Дође село
Стабна Тураташ Кенз До

Милошевићи Гусерица Успутница
Никшић Седлари Убла Кланак

Бадањ Брлози Вилуси
Стубица Вукотино Поље Долови

Зуква Јагоњчево Поље Броћанац
Јасан Доња Врбица Балосави
Орах Горња Врбица Бијачани

Лисина Капавица Маочићи
Савно Доњи Ковачи Подбожур
Крстац Црни Кук Оковишта

Доњи Казанци Горња Сомина Спила
Срљево Доња Сомина Осјеченица

Доње Шараде Зангулина Грахово
Горње Чарађе Коплице Горње Поље

Заљутница Дубошка Граховац
Вишњица До Враћеновићи Загора

Јављен Кљаковица Закурљај
Ништица Коравлица Нудо
Гослић Рогавчевићи Заслап

Јасиковица Видне Бојање Брдо
Голубни До Почековићи

Шипова Дола
Пријевор Ластва Брезови До

Малта Убли Јелови До
Мојдеж Сврчуге Љескови До

Суторина Ситница Црквице
Ратишевина Крушевице Малов До

Херцег Нови Поди Врбањ Рисан
Сушћепан Морињ Леденице
Требјесин Пољице Гркавац

Камено Кнежлац Марков До
Мокрине Унијерина Драгаљ
Жлијеби Звечава
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ПРИЛОГ 2.

ПРЕГЛЕД

насељених места на пограничном подручју
Босне и Херцеговине
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ПРЕГЛЕД

насељених места у зони од 10 km уз границу
са Србијом и Црном Гором

Општина Насељено место
Балатун Љесковаац Диздарево
Међаши Чардачине Трњаци

Крива Бара Којчиновац Гојсовац
Дворови Јања Бијељина
Попови Обријеж Ново Село

Бијељина Кованлук Рухотина Глоговац
Амајлије Јоховац Модран

Голо Брдо Батар Ченгић
Патковача Главичице Коцевац

Ћипировине Вељино село Бјелошевац
Батковићи Бањица

Доња Пилица Ново село Китовница
Доњи Шепак Костјерево Ђулићи
Горњи Шепак Дрињача Петковићи

Рочевић Паљевићи Крижевци
Пађине Сопотник Доњи Грбавци

Трновица Зелиње Горњи Грбавци
Буложани Горња Пилица Гуштери

Зворник Скогић Горњи Локањ Глумина
Козлук Јасеница Доњи Мехмедићи

Табанци Кисељак Горњи Мехмедићи
Тршић Витница Марчићи

Челопек Јусићи Снагово
Јардан Малешићи Доња Каменица
Зворник Бошковићи Горња Каменица

Кула Град Андровићи Глоди
Дивић Доња Бољковица Ђевање
Полом Залужје Стапашница

Дубравице Лозница Глогова
Витковићи Сикирић Хранча

Красановићи Пирићи Могашићи
Михаљевићи Тегаре Реповац

Братунац Суха Запоље Бљећава
Братунац Вранешевићи Загони
Подчауш Станатовићи Факовићи
Раковац Абдулићи Јошева

Вољевица Жљебац
Јелах Бољевићи

Петрича Подравно Костоломци
Калиманићи Лука Палеж
Бујаковићи Обади Лијешће

Лијешће Ликари Жабоквица
Скелани Сасе Гладовићи

Сребреница Добрак
Гај

Брезовице
Мочевићи

Беширевићи
Међе

Пећи Ратковићи Урисићи
Осатица Гођевићи Радошевићи

Рађеновићи Мала Даљегошта Љесковик
Прохићи Радовчићи Крушев До

Клотјевац Прибидоли
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Земљице Станишевац Прелово
Каменица Батковица Курталићи
Крагујевац Присоје Лозница
Купусовићи Доње Штитарево Поље

Жлијеб Горње Штитарево Мензиловићи
Влаховићи Рујишта Коритник

Мала Гостиља Клашник Мушићи
Велика Гостиља Поздерчићи Ласци

Доње Дубово Капетановићи Убава
Горње Дубово Сендићи Чешањ

Вишеград Јелашци
Црнчићи

Оџак
Ђуревићи

Гребе
Халуге

Драгомиље Блаце Сасе
Велетово Ријека Јелачић
Ченгићи Пресјека Доња Брштаница

Доња Јагодина Рутеновићи Горња Брштаница
Горња Јагодина Мађаревићи Вишеградска Ријека

Бијела Обравње Турјак
Горњи Добрун Кука Златник
Доњи Добрун Тршевине Подгорје

Богилице Јабланица Масали
Веље Поље Мацуте
Доња Ријека Раковићи Борановићи
Горња Ријека Даниловићи Књегиња

Штрбци Божанићи Кула
Плема Ваган Миоче

Бјелушине Цвркоте Ресићи
Увац Микавице Николићи

Мокронози Мијсаловина Обрвена
Устибар Арсићи Соколовићи

Међуречје Јањићи Мрсово
Доње Цикоте Бијело Брдо Гаочићи

Рудо Горње Цикоте Пријеворац Дуговјеч
Гојава Омазине Полимље
Рудо Зубац Косовићи

Златари Бован Рупавци
Стргачи Оскоруша Дорићи

Бјелуговина Будалице Вити Граб
Старо Рудо Заграђе Гривин

Златари Равне Њиве Пазаље
Станковала Похаре Ђиханићи

Зубањ Пребидоли
Трновци Рудо
Миштар Милатковићи Поникве

Тодоровићи Тодоровићи Чајниче
Ђаковићи Гламочевићи Луке
Метаљка Батковићи Камен

Чајниче Трпиње Заборак Трпиње
Крстац Старонићи Батотићи

Хунковићи Брезовице Безујно
Стопићи Тубројевићи Бучковићи на Безујанци
Првањ Истар Миљено
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Врањевићи Брајковићи Хум
Вукушићи Хусеиновићи Течићи
Папратно Шкобаљи Бастаси

Викоч Црнетићи Косман
Тртошево Козаревина Челиково Поље

Куново Пуриши Пријеђел
Фоча Витине Орахово Шуљци Крушево

Крна Јела Потпече Игоче
Мештревац Годијено Ћурево

Хум Ријека Попов Мост
Челебићи Веленићи Војновићи

Вучево Тохољи Тјентиште
Слатина Мазоче Тођевац
Платице Добрељи Автовац

Жањевица Казанци Међуљићи
Јасеник Дражљево Степен

Гацко Берушица Драмешина Пржине
Липник Улиње Нови Дулићи

Самобор Гацко
Гарева Михољаче

Голобрђе Мируше Селишта
Прераца Паник Плана
Трновица Скроботно Његановићи
Врбица Корита Подосоје

Богдашићи Брестице Кривача
Билећа Пријевор Хоџићи Бијела Рудина

Баљци Доња Мека Груда Заушје
Делеуша Горња Мека Груда Селишта
Мрежица Лађевци Билећа
Влахиња Ђече Торић

Жудојевићи Орах Мируше
Дубочани Доњи Ораховац Брова

Доње Врбно Горњи Ораховац Подвори
Горње Врбно Вучија Врпоље

Доње Гранчарево Коњско Љубомир
Горње Гранчарево Богојевић Село Моско

Требиње Клобук Подштировник Бориловићи
Жупа Граб Пољице

Аранђелово Пијавице Ћићево
Скочигрм Чварићи Будоши

Јазина Арсланагића Мост Нецвијеће
Ластва
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ПРИЛОГ 3.

ПОГРАНИЧНА ПРОПУСНИЦА

Образац пограничне пропуснице је величине 88 х 125 mm, израђен у облику
књижице и садржи поред корица (4 стране), 14 нумерисаних страница,
прошивених специјалним концем.

Корице обрасца пограничне пропуснице су са спољне стране израђене у тегет
плавој боји.



- 18 -

(1. страна корица)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

ГРБ

ПОГРАНИЧНА ПРОПУСНИЦА
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(1. унутрашња страна корица)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

ПОГРАНИЧНА ПРОПУСНИЦА

према Споразуму између
Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине

..................................................
(Серијски број)
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(1. страна)

ПРЕЗИМЕ .........................................

ИМЕ ...................................................

ЈМБГ ..................................................

МЕСТО РОЂЕЊА ............................

ПРЕБИВАЛИШТЕ .............................
.............................

.............................................. .............................
(Потпис имаоца пропуснице) (Општина, место, улица и број)

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ................................... ВАЖИ ДО ................................

НАЗИВ ОРГАНА .........................................

мп

....................................................
(Потпис овлашћеног лица)

(Фотографија)
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(2. страна)

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ НА КОЈИМА ИМАЛАЦ ПОГРАНИЧНЕ
ПРОПУСНИЦЕ ПРЕЛАЗИ ДРЖАВНУ ГРАНИЦУ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________
(непотребно прецртати)

МП

....................................................
(Потпис овлашћеног лица)
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 (3. страна)

Деца до 14. године старости
1. ...................................................................................................................

(Презиме и име) (Дан, месец и година рођења)

..................................................
(Датум уписа)

МП ...................................
(Потпис овлашћеног лица)

2. ...................................................................................................................
(Презиме и име) (Дан, месец и година рођења)

..................................................
(Датум уписа)

МП ...................................
(Потпис овлашћеног лица)

3. ...................................................................................................................
(Презиме и име) (Дан, месец и година рођења)

..................................................
(Датум уписа)

МП ...................................
(Потпис овлашћеног лица)

(фотографија)

(фотографија)

(фотографија)
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(4. страна)

4. ...................................................................................................................
(Презиме и име) (Дан, месец и година рођења)

..................................................
(Датум уписа)

МП ...................................
(Потпис овлашћеног лица)

5. ...................................................................................................................
(Презиме и име) (Дан, месец и година рођења)

..................................................
(Датум уписа)

МП ...................................
(Потпис овлашћеног лица)

6. ...................................................................................................................
(Презиме и име) (Дан, месец и година рођења)

..................................................
(Датум уписа)

МП ...................................
(Потпис овлашћеног лица)

(фотографија)

(фотографија)

(фотографија)
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(5. страна)

1. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)

2. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)

3. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)

4. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)
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(6. страна)

5. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)

6. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)

7. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)

8. Одобрава се продужење боравка до ......................................................

......................................................
(Датум одобрења)

......................................................
(Назив органа)

мп
......................................................

(Потпис овлашћеног лица)
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(странице од 7. до 14.)

НАПОМЕНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
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(Задња страна корица)

НАПОМЕНЕ ИМАОЦУ ПРОПУСНИЦЕ
1. Пропусница важи на пограничним подручјима одређеним Споразумом

између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пограничном
саобраћају.

2. Ималац пропуснице може у свако доба, да прелази државну границу између
страна уговорница на граничним прелазима за међународни саобраћај и на
одређеним граничним прелазима за погранични саобраћај (Мали Зворник
(Стари мост) - Зворник (Стари мост), Прибој - Мокронози и Ваган - Устибар),
а на осталим граничним прелазима, одређеним између страна уговорница
за погранични саобраћај:

• у периоду од 1. априла до 31. октобра у времену од 06,00 до 22,00 часа, а

• у периоду од 1. новембра 31. марта у времену од 06,00 до 18,00 часова.

3. Ималац пропуснице је дужан да приликом прелажења државне границе
између страна уговорница надлежним органима да на увид пропусницу и да
пријави валуту и робу коју преноси.

4. Ималац пропуснице може да борави на пограничном подручју друге стране
уговорнице за време једног путовања до седам дана, а ималац улошка за
пољопривреднике до 15 дана.

5. Ималац пропуснице је дужан да се придржава унутрашњих прописа државе
на чијој територији борави.

6. Нестанак или губитак пропуснице ималац је дужан да пријави надлежном
органу који је пропусницу издао.

7. У случају губитка, уништења или нестанка пропуснице на територији друге
стране уговорнице, ималац пропуснице је дужан да то одмах пријави
подручном полицијском органу који ће о томе да му изда потврду, на основу
које ће моћи да се врати у своју државу.

8. Ако се ималац пропуснице пресели са пограничног подручја одређеног
Споразумом, дужан је да врати пропусницу органу који је исту издао.
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ПРИЛОГ 4.

УЛОЖАК ЗА ОВЕРАВАЊЕ

ПРЕЛАЖЕЊА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ У ПОГРАНИЧНОМ
САОБРАЋАЈУ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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(1. страна)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

ГРБ

УЛОЖАК ЗА ОВЕРАВАЊЕ ПРЕЛАЖЕЊА ДРЖАВНЕ
ГРАНИЦЕ У ПОГРАНИЧНОМ САОБРАЋАЈУ
ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И БОСНЕ И

ХЕРЦЕГОВИНЕ

______________________________________
(Име и презиме)

______________________________________
(број пограничне пропуснице)

· Величина: 80х120mm
· Боја: као унутрашња страна пограничне пропуснице
· Број страница: 30.
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(страна 3-29)

ОВЕРАВАЊЕ ПРЕЛАЖЕЊА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
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(30. страна)

НАПОМЕНЕ ИМАОЦУ УЛОШКА ЗА ОВЕРАВАЊЕ

1. Уложак за оверавање прелажења државне границе важи за оверу
прелажења државне границе према Споразуму између Србије и Црне Горе и
Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају.

2. Уложак за оверавање прелажења државне границе је саставни део
пограничне пропуснице и као такав не може се користити без припадајуће
пограничне пропуснице.

3. Ималац улошка је дужан да на захтев надлежних органа, приликом
прелажења државне границе између страна потписница да на увид уложак
ради овере.

4. Нестанак или губитак улошка за оверавање ималац је дужан да пријави
надлежном органу који је издао пограничну пропусницу.

5. Попуњени образац улошка за оверавање ималац је дужан да приложи
приликом замене за нови.

6. Замена улошка за оверавање врши се код надлежног органа који је издао
пограничну пропусницу.
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ПРИЛОГ 5.

УЛОЖАК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
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(1.страна)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

ГРБ

УЛОЖАК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

- Величина 85 х 122 mm
- Боја: као и унутрашње странице пропуснице
- Број страница: 4



- 34 -

(2. страна)

............................................................., ималац пропуснице бр .................................
(Презиме и име)

у својству .....................................................................................................................,
(власника, сувласника, закупца или корисника пољопривредних непокретности,
члана уже породице, пољопривредног радника, власника домаћих животиња,
пастира и узгајивача домаћих животиња, лица које има право коришћења шуме
или воде у пограничном подручју и других лица у складу са чл. 12,13,14. или 15.
Споразума)

може да прелази границу између страна уговорница на начин предвиђен
одредбама Споразума између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о
пограничном саобраћају.

1. Катастарска општина и број катастарске парцеле непокретности:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

2. Власник непокретности:

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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(3. страна)

3. Врста и површина непокретности:

- оранице ....................................................................................
- ливаде ......................................................................................
- пашњаци ..................................................................................
- воћњаци ...................................................................................
- виногради ................................................................................
- шуме ........................................................................................
- остало ......................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

4. Стамбене зграде и пратећи објекти на имању:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. Број, датум закључења и рок трајања уговора о закупу - коришћењу:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6. Број, датум закључења и рок трајања уговора о раду:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

7. Врста и број стоке:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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(4. страна)

БЕЛЕШКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

...............................................
(Назив органа)

мп ...............................................
(Датум издавања)

...............................................
(Потпис овлашћеног лица)



- 37 -

ПРИЛОГ 6.

ПОТВРДА

о губитку, уништењу или нестанку пограничне пропуснице
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(Назив надлежног органа,
број, место и датум издавања)

ПОТВРДА

о губитку, уништењу или нестанку пограничне пропуснице

Презиме и име .........................................................................................,

рођен-а .....................................................................................................,
(Дан, месец, година и место рођења)

држављанин-ка ........................................................................................,

са пребивалиштем у ................................................................................

...................................................................................................................,

пријавио-ла је ..........................................................................................,
(Губитак, уништење или нестанак)

пограничне пропуснице бр. .....................................................................,

издате од ...................................................................................................

Потврда служи за повратак у своју државу преко државне границе између
страна уговорница на граничном прелазу ................................., дана .....................

мп

........................................................
(Потпис овлашћеног лица)
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Члан 4.
Споразум из члана 1. потврђује се овим законом у делу који се односи на

Републику Србију.

Споразум се не потврђује у деловима који се односе на подручје Црне
Горе, и то:

- у члану 2. став 2. - гранични прелази за погранични саобраћај на
подручју Републике Црне Горе, тачка 5. Мештровац - Мештровац, тачка 6.
Крстац - Крстац, тачка 7. Битуљица - Битуљица и тачка 8. Нудо - Аранђелово;

- у Прилогу 1, општине које су саставни део Црне Горе - Пљевља,
Жабљак, Никшић и Херцег Нови;

- у Прилогу 2, насеља општине Чајниче, која су ван пограничног
подручја дубине 10 km - Трпиње, Крстац, Првањ, Милатковићи, Брезовице,
Истар, Поникве, Чајниче, Луке, Камен, Трпиње, Батотићи, Безујно, Бучковићи на
Безујанци и Миљено;

- у Прилогу 2, општине са насељима на територији Босне и
Херцеговине чије се територијe не граничe са општинама на територији
Републике Србије - Фоча, Гацко, Билећа и Требиње.

Члан 5.
Све јавне исправе које Споразум предвиђа (Погранична пропусница,

Уложак за оверавање прелажења државне границе у пограничном саобраћају
између Републике Србије и Босне и Херцеговине и Уложак за
пољопривреднике) садржаће назив и грб Републике Србије уместо Србије и
Црне Горе, с обзиром да је Република Србија правни следбеник државне
заједнице Србија и Црна Гора.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.


