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З А К О Н 

О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

НИКАРАГВЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ 
ДИПЛОМАТСКИХ, СЛУЖБЕНИХ И ЗВАНИЧНИХ 

ПАСОША 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и 
званичних пасоша, који је потписан у Манагви, 29. марта 2019. године, у 
оригиналу на српском, шпанском и енглеском језику. 

Члан 2. 

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи: 
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СПОРАЗУМ 

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ НИКАРАГВЕ 

О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ, СЛУЖБЕНИХ И 

ЗВАНИЧНИХ ПАСОША 

Влада Републике Србије и Влада Републике Никарагве (у даљем тексту 
"Стране"),  

У циљу јачања својих билатералних односа,  

Констатујући потребу да се олакша улазак, боравак и излазак за носиоце 
дипломатских, службених и званичних пасоша држављана обе земље,  

Сагласиле су се о следећем:  

Члан 1. 

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ВИЗУ 

Овај споразум садржи одредбе које се односе на ослобађање од 
подношења захтева за визу за носиоце следећих врста пасоша:  

1. Држављани Републике Србије носиоци важећих дипломатских и 
службених пасоша ослобођени су обавезе прибављања визе за улазак, транзит 
или боравак на територији Републике Никарагве за период до деведесет (90) 
дана од дана уласка.  

2. Држављани Републике Никарагве носиоци важећих дипломатских, 
службених и званичних пасоша ослобођени су обавезе прибављања визе за 
улазак, транзит или боравак на територији Републике Србије за период до 
деведесет (90) дана од дана уласка.  

Члан 2. 

ВИЗЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ДИПЛОМАТСКИХ И КОНЗУЛАРНИХ 
ПРЕДСТАВНИШТАВА 

Држављани сваке Стране носиоци пасоша из члана 1. овог споразума, 
који се упућују на рад у дипломатско-конзуларно представништво на територији 
друге Стране, и чланови њихових породица који живе са њима и пратећа лица 
која су прописно акредитована, могу да уђу на територију државе друге Стране 
без виза у периоду њиховог мандата и/или вршења дужности, уз обавезу 
обавештавања друге Стране тридесет (30) дана пре њиховог доласка у државу 
пријема.  

Члан 3. 

ПРОДУЖЕЊЕ БОРАВКА 

Држављани сваке Стране носиоци пасоша из члана 1. овог споразума, 
могу да продуже боравак по истеку дозвољеног периода из члана 2. овог 
споразума, након што затраже дозволу од надлежних органа и у складу са 
постојећим законима државе пријема.  
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Члан 4. 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА НА СНАЗИ У СТРАНАМА 

Овај споразум не ослобађа држављане сваке Стране носиоце пасоша из 
члана 1. овог споразума, од обавезе да се придржавају закона који су на снази 
за време њиховог боравка на територији друге Стране.  

Члан 5. 

ПРАВО УСКРАЋИВАЊА 

Надлежни органи сваке Стране задржавају право да ускрате улазак или 
да прекину боравак било којој особи која може бити изузета од обавезе 
прибављања визе на основу овог споразума, из разлога јавног реда, јавног 
здравља или националне безбедности.  

Члан 6. 

УЗОРЦИ ПАСОША  

1. Стране ће разменити дипломатским путем узорке својих пасоша из 
овог споразума, најкасније у року од тридесет (30) дана пре ступања овог 
споразума на снагу.  

2. Стране ће разменити информације уколико се уведу нови пасоши, 
или уколико се пасоши из члана 1. овог споразума измене, дипломатским 
путем, у року од тридесет (30) дана пре њиховог увођења.  

Члан 7. 

ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА 

1. Из разлога јавног реда, јавног здравља или националне безбедности, 
свака Страна може да обустави, у потпуности или делимично, примену овог 
споразума.  

2. Спровођење мера из става 1. овог члана, као и престанак тих мера, 
биће достављено у писаној форми, дипломатским путем, најмање тридесет (30) 
дана унапред.  

Члан 8. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Сваки спор који настане између Страна у вези са тумачењем или 
спровођењем овог споразума решаваће се путем консултација и преговора, 
дипломатским путем.  

Члан 9. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Овај споразум може да се измени или допуни, ако се то изричито 
захтева, на основу обостране сагласности Страна, у писаној форми, 
дипломатским путем. Такве измене и допуне ступају на снагу на начин 
предвиђен у члану 11. овог споразума.  

Члан 10. 

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК 

Овај споразум се закључује на неодређени временски период, осим ако 
једна Страна не обавести у писменој форми, дипломатским путем, другу Страну 
о својој одлуци да раскида Споразум. Престанак важења Споразума ступа на 
снагу деведесет (90) дана од дана пријема обавештења о томе.  
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Члан 11. 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од дана пријема 
последњег обавештења, дипломатским путем, којим се Стране узајамно 
обавештавају да су испуњени услови прописани њиховим националним 
законодавством за његово ступање на снагу.  

Сачињено у Манагви, дана 29. марта 2019. године, у два оригинална 
примерка, сваки на српском, шпанском 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           Републике Никарагве 

Ивица Дачић                 Денис Монкада Колиндреса 

Први потпредседник Владе и                 министар спољних послова 

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 Републике Никарагве о укидању виза за 
носиоце  дипломатских, службених и званичних 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 ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

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 Републике Никарагве 
о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша, 
потписан је у Манагви,  29. марта 2019. године.  
          Ступањем на снагу Споразума, створиће се услови за интензивирање 
даљег развоја односа и унапређења свеукупне сарадње две земље. 
          Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и 
званичних пасоша Републике Србије и Републике Никарагве, усклађен је са 
одредбама типских споразума о укидању виза на све врсте путних исправа. 
 
III. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА   
       ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА         
 
          За спровођење Закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза за носиоце 
дипломатских, службених и званичних пасоша није потребно обезбеђивање 
средстава у буџету.  


