
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ НАРОДНЕ ДЕМОКРАТСКЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЛАОС О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ

ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе 
Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша, који је закључен 29. маја 2013. године у 
Београду, у оригиналу на српском, лаошком и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
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СПОРАЗУМ 

ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И ВЛАДЕ НАРОДНЕ ДЕМОКРАТСКЕ РЕПУБЛИКЕ ЛАОС 
О УКИДАЊУ ВИЗА 

ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША

Влада Републике Србије и 

Влада Народне Демократске Републике Лаос, 

(у даљем тексту: „Стране”),

У жељи да унапређују међусобне билатералне односе, 

Са циљем да олакшају путовања држављана две државе, носилаца 
дипломатских и 

службених пасоша, 

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Држављани државе једне Стране, носиоци важећих дипломатских и 
службених пасоша, који важе најмање шест (6) месеци, изузети су од захтева за 
прибављање визе за улазак, транзит и боравак на територији државе друге 
Стране у трајању до тридесет (30) дана, од датума првог уласка.

Члан 2.

1. Држављани државе једне Стране, носиоци важећих дипломатских и 
службених пасоша, који су чланови особља дипломатских мисија и конзуларних 
представништава на територији државе друге Стране, као и чланови њихових 
породица, који су носиоци важећих дипломатских и службених пасоша, могу да 
уђу и бораве без визе, под условом да је њихов први долазак најављен 
дипломатским путем тридесет (30) дана унапред.

2. Држављани државе једне Стране, носиоци важећих дипломатских и 
службених пасоша, представници своје државе у међународној организацији 
која се налази на територији државе друге Стране, као и чланови њихових 
породица, који су носиоци важећих дипломатских и службених пасоша, уживају 
право наведено у ставу 1. овог члана.

Члан 3.

Држављани државе сваке Стране, носиоци важећих дипломатских и 
службених пасоша, прелазе границу само на граничним прелазима отвореним 
за међународни саобраћај.

Члан 4.

Држављани државе сваке Стране, носиоци важећих дипломатских и 
службених пасоша, дужни су за време свог боравка на територији државе друге 
Стране да поштују законе и прописе те државе.
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Члан 5.

Овај споразум не ограничава право надлежних органа сваке Стране да 
ускрате улазак или откажу боравак било ком држављанину државе друге 
Стране, носиоцу важећег дипломатског или службеног пасоша, без давања 
образложења за такву своју одлуку, уколико га сматра непожељном особом.

Члан 6.

1. Стране дипломатским путем размењују узорке важећих дипломатских 
и службених пасоша, као и обавештења које се односе на њихову употребу, 
најкасније тридесет (30) дана пре ступања на снагу овог споразума.

2. У случају увођења нових пасоша или измена важећих, свака Страна 
ће без одлагања о томе обавестити другу Страну и дипломатским путем 
доставити узорке нових или измењених пасоша пре њиховог увођења.

Члан 7.

Сви неспоразуми који настану у тумачењу или примени овог споразума 
решаваће се дипломатским путем.

Члан 8.

Свака Страна задржава право да из разлога безбедности, јавног реда 
или јавног здравља привремено, у целини или делимично, обустави примену 
овог споразума. Обустава примене Споразума ступа на снагу одмах пошто 
друга Страна о томе прими обавештење дипломатским путем. Свака Страна 
поступа на исти начин у случају настављања примене овог споразума.

Члан 9.

Свака Страна може писменим путем да затражи измену или допуну овог 
споразума. Измена или допуна, о којој су се Стране сагласиле, ступа на снагу 
на начин предвиђен у члану 10. овог споразума.

Члан 10.

1. Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу по 
истеку тридесет (30) дана од дана пријема последњег обавештења којим се 
Стране обавештавају дипломатским путем да је испуњена унутрашња законска 
процедура неопходна за ступање на снагу споразума.

2. Свака Страна може отказати овај споразум у било које време, 
обавештавајући дипломатским путем о томе другу Страну, при чему Споразум 
престаје да важи по истеку деведесет (90) дана од дана пријема обавештења о 
отказивању.
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Овај споразум је закључен у Београду, дана 29. маја 2013. године у два 
оригинална примерка, сваки на српском, лаошком и енглеском језику, при чему 
су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, 
меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАРОДНЕ ДЕМОКРАТСКЕ

РЕПУБЛИКЕ ЛАОС

Иван Мркић Тонглун Сисулит
министар спољних послова потпредседник Владе и министар 

иностраних послова
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Члан 3.

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

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о 
укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша садржан је у члану 
99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна 
скупштина потврђује међународне уговоре кадa је законом предвиђена обавеза 
њиховог потврђивања. 

II. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА

У међудржавним односима, закључивање билатералних споразума којим 
се укидају визе сматра се значајним кораком у правцу стварања што 
повољнијих услова за даље унапређењe политичких односа и свестране 
сарадње у економској, културној, научној и другим областима од међусобног 
интереса и значаја. 

Закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша је предложено као резултат узајамног 
поштовања и поверења две стране и свеукупно одличних билатералних односа. 
Очекује се да ће Споразум допринети унапређењу привредне и проширењу 
свеукупне сарадње између Републике Србије и Народне Демократске 
Републике Лаос.

Споразум са Народном Демократском Републиком Лаос је усклађен са 
одредбама типских споразума о укидању виза и представља наставак 
започетог процеса либерализације визног режима за носиоце пасоша ониx 
држава изван Европске уније, за које постоји конкретан интерес Републике 
Србије и ширење круга тих земаља.

III. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства у буџету 
Републике Србије. 

IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша потребно је донети по хитном поступку, јер 
ће се потврђивањем Споразума испунити међународна обавеза Републике 
Србије преузета потписивањем овог међународног споразума имајући у виду да 
је лаошка страна обавестила да је завршила унутрашњу законску процедуру 
неопходну за његово ступање споразума на снагу.


