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З А К О Н  

О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ 
КАМБОЏЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ 
ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених 
пасоша, који је потписан у Њујорку, 22. септембра 2016. године, у оригиналу на 
српском, кмерском и енглеском језику. 

Члан 2. 

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи: 
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СПОРАЗУМ 

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ КАМБОЏЕ 

О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ 

ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША 

Влада Републике Србије и Владa Краљевине Камбоџе (у даљем тексту: 
стране), 

У жељи да јачају пријатељске везе и сарадњу између две државе, 

Констатујући потребу да се олакшају међусобна путовања држављана 
две државе - носилаца дипломатских и службених пасоша, 

Сагласиле су се о следећем: 

Члан 1. 

Држављани обе стране, носиоци важећих дипломатских или службених 
пасоша, који нису акредитовани на територији државе друге стране, могу 
улазити, прелазити преко територије, боравити и напустити територију државе 
друге стране без визе у трајању до тридесет (30) дана од дана уласка. 

Члан 2. 

Надлежни органи државе домаћина одобравају продужење рока из 
члана 1. овог споразума на основу писменог захтева дипломатске мисије, 
односно конзулата државе одашиљања. 

Члан 3. 

У случају да стране немају дипломатску мисију, односно конзулат, 
носиоци дипломатског или службеног пасоша обраћају се конзуларном 
одељењу министарства спољних послова државе пријема. 

Члан 4. 

Држављани сваке стране, носиоци дипломатских или службених пасоша, 
који су чланови дипломатске мисије, конзулата или су званични представници 
међународних организација акредитованих на територији државе друге стране, 
као и чланови њихове породице који живе са њима и који су носиоци важећег 
дипломатског или службеног пасоша могу, током трајања њихове службе, без 
визе ући, прелазити преко територије, боравити и напустити територију државе 
друге стране уколико су испунили услове друге стране предвиђене за 
акредитацију, у року од тридесет (30) дана од доласка на територију државе 
друге стране.  

Члан 5. 

Држављани обе стране могу да уђу, прелазе преко територије и напусте 
територију државе друге стране на свим граничним прелазима отвореним за 
међународни путнички саобраћај. 

Члан 6. 

Држављани обе стране дужни су да током боравка на територији државе 
друге стране поштују важеће законе и прописе.  
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Члан 7. 

Овим споразумом се не ограничава право сваке стране да одбије улазак, 
односно да скрати боравак држављана друге стране које сматра непожељним. 

Члан 8. 

1. Стране размењују, дипломатским путем, узорке својих важећих 
дипломатских и службених пасоша најкасније у року од тридесет (30) дана од 
датума потписивања овог споразума. 

2. У случају увођења нових дипломатских и службених пасоша односно 
промене постојећих, стране размењују дипломатским путем узорке пасоша 
заједно са детаљним подацима о њиховој примени, најкасније тридесет (30) 
дана пре њиховог увођења.  

Члан 9. 

Свака страна може, из разлога безбедности, јавног реда, односно јавног 
здравља, да обустави примену овог споразума у целини или делимично. 
Обавештење о обустављању, као и поновном ступању на снагу Споразума 
доставља се, дипломатским путем, другој страни у што краћем року. 

Члан 10. 

Сви спорови који настану у вези са тумачењем, односно применом овог 
споразума решавају се пријатељски, путем консултација и преговора између 
страна. 

Члан 11. 

1. Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од датума пријема 
друге ноте, којом се стране међусобно обавештавају да су испуњени услови 
који су предвиђени њиховим унутрашњим законодавством. 

2. Овај споразум се може изменити и допунити дипломатским путем, 
на основу међусобне сагласности страна. 

3. Овај споразум остаје на снази све док га једна од страна не откаже 
дипломатским путем. Отказ ступа на снагу деведесет (90) дана од датума 
пријема обавештења о отказивању. 

Сачињено у Њујорку, дана 22. 9. 2016. године у два примерка на 
српском, кмерском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако 
веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском 
језику. 

ЗА ВЛАДУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЗА ВЛАДУ 

КРАЉЕВИНЕ КАМБОЏЕ 
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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 Краљевине Камбоџе 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 ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
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.  

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе 
о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша потписан је у 
Њујорку, 22. септембра 2016. године. 

Ступањем на снагу Споразума створиће се услови за интензивирање 
даљег развоја односа и унапређења свеукупне сарадње две земље.  

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе 
о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, усклађен је са 
одредбама типских споразума о укидању виза на ове врсте путних исправа.  

 
III. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА  
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење Закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша није потребно обезбеђивање додатних 
средстава у буџету.  


