ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ И ВЛАДЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ О
МЕЂУСОБНОМ УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ
ПАСОША
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе
Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних
пасоша, који је потписан 5. новембра 2016. године, у Риги, у оригиналу на
српском, кинеском 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 РЕПУБЛИКЕ КИНЕ
О МЕЂУСОБНОМ УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ОБИЧНИХ
ПАСОША
Влада Републике Србије и Влада Народне Републике Кине (у даљем тексту:
уговорне стране),
У циљу даљег унапређења пријатељских односа њихових држава и олакшања
размене посета њихових држављана,
Након обављених пријатељских консултација о међусобном укидању виза на
основу једнакости и реципроцитета,
Споразумеле су се о следећем:
Члан 1.
Држављани Републике Србије, носиоци важећих обичних пасоша
Републике Србије и држављани Народне Републике Кине, носиоци важећих
обичних пасоша Народне Републике Кине, ослобођени су обавезе прибављања
визе за улазак, излазак или транзит преко територије државе друге уговорне
стране током периода боравка до тридесет (30) дана од датума уласка.
Члан 2.
Држављани једне од уговорних страна из члана 1. овог споразума могу
да уђу на, изађу са или прелазе у транзиту преко територије државе друге
уговорне стране на прелазима који су отворени за међународни путнички
саобраћај и дужни су да се придржавају неопходних формалности у складу са
одговарајућим прописима надлежних органа друге уговорне стране.
Члан 3.
1. Држављани државе једне од уговорних страна дужни су да поштују
законе и прописе који су на снази на територији државе друге
уговорне стране током свог боравка на тој територији осим ако није
другачије предвиђено међународним уговорима чије су обе државе
уговорне стране.
2. Држављани једне од уговорних страна из члана 1. овог споразума
који желе да уђу и бораве на територији државе друге уговорне
стране током периода који је дужи од тридесет (30) дана или да се
школују, живе, запосле се, баве се медијском делатношћу или неким
другим активностима које су унапред одобрили надлежни органи
друге уговорне стране дужни су да поднесу захтев за визу пре уласка
на територију државе друге уговорне стране.
Члан 4.
Овим споразумом не ограничава се право обе уговорне стране да
забране лицима које сматрају непожељним или неприхватљивим држављанима
друге уговорне стране улазак на територију своје државе, односно откажу
њихов боравак на својој територији без навођења разлога за то.
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Члан 5.
Обе уговорне стране могу привремено да обуставе примену овог
споразума делимично или у целини из разлога националне безбедности, јавног
реда или јавног здравља. Међутим, једна уговорна страна дужна је да обавести
другу уговорну страну унапред писмено, дипломатским путем, о намери да
обустави примену Споразума, као и да је након тога обавести о укидању такве
обуставе.
Члан 6.
1. Уговорне стране, дипломатским путем, врше размену узорака својих
обичних пасоша из члана 1. овог споразума у року од тридесет (30)
дана од датума потписивања овог споразума.
2. Током периода важења овог споразума, једна од уговорних страна
обавештава другу уговорну страну, дипломатским путем, тридесет
(30) дана пре увођења било каквих промена у обрасцу обичних
пасоша и доставља другој уговорној страни узорке нових обичних
пасоша.
Члан 7.
1. Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од дана писменог
обавештења друге уговорне стране, дипломатским путем, да су
обављене све унутрашње процедуре неопходне за његово ступање
на снагу.
2. Овај споразум закључује се на неодређено време. Ако било која од
уговорних страна жели да откаже овај споразум, обавештава о томе
другу уговорну страну писмено, дипломатским путем, а овај споразум
престаје да важи деведесет (90) дана од дана обавештења.
3. Овај споразум се може изменити и допунити на основу међусобне
писмене сагласности уговорних страна.
Сачињено у два примерка у Риги, дана 5. новембра 2016. године, на
српском, кинеском и енглеском језику, при чему су сва три текста једнако
веродостојна. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском
језику.

За Владу
Републике Србије

За Владу
Народне Републике Кине

Ивица Дачић

Ванг Ји
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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 Републике Кине о међусобном
укидању виза за носиоце обичних пасоша, садржан је у члану 99. став 1. тачка
4. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скупштина
потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ СПОРАЗУМА
У међудржавним односима, закључивање билатералних споразума којим
се укидају визе се сматра значајним кораком у правцу стварања што
повољнијих услова за даље унапређење политичких односа и свестране
сарадње у економској, културној, научној и другим областима од међусобног
интереса и значаја.
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике
Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, потписали су 5.
новембра 2016. године, у Риги, први потпредседник Владе и министар спољних
послова Ивица Дачић и министар иностраних послова Народне Републике
Кине Ванг Ји.
Ступањем на снагу Споразума, створиће се услови за интензивирање
даљег развоја односа и унапређења свеукупне сарадње две земље.
Споразум о укидању виза за носиоце обичних пасоша Републике Србије и
Народне Републике Кине, усклађен је са одредбама типских споразума о
укидању виза на све врсте путних исправа.
III. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

ФИНАНСИЈСКИХ

СРЕДСТАВА

ЗА

За спровођење Закона о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању
виза за носиоце обичних пасоша није потребно обезбеђивање средстава у
буџету.
IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Према договору са кинеском страном, Споразум између Владе
Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању
виза за носиоце обичних пасоша треба да ступи на снагу 1. јануара 2017.
године. Из тог разлога је потребно да Споразум буде потврђен у Народној
скупштини Републике Србије, у што краћем року, како не би наступиле штетне
последице у билатералним односима две државе.

