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З А К О Н 

О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КАБИНЕТА МИНИСТАРА 
УКРАЈИНЕ О ИЗМЕНАМА СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КАБИНЕТА 
МИНИСТАРА УКРАЈИНЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА 

ЊИХОВЕ ДРЖАВЉАНЕ 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Кабинета 
министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и 
Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, који је 
потписан у Београду, 3. јула 2018. године, у оригиналу на српском, украјинском 
и енглеском језику. 

Члан 2. 

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи: 
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СПОРАЗУМ 

између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине 

о изменама 

Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара 
Украјине о укидању виза за њихове држављане 

Влада Републике Србије и Кабинет министара Украјине, у даљем тексту: 
„Стране”, 

У циљу узајамног олакшавања путовања држављана својих држава, 

Узимајући у обзир одредбу члана 10. став 2. Споразума између Владе 
Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове 
држављане који је сачињен 31. маја 2011. године, у даљем тексту: „Споразум”, 

Сагласиле су се о следећем: 

Члан 1. 

У члану 1. став 1. Споразума мења се и гласи: 

„Члан 1. 

1. Држављани државе било које Стране могу да уђу, изађу, путују у 
транзиту и бораве на територији државе друге Стране без визе на основу 
важећих путних исправа наведених у прилогу Споразума, ако дужина њиховог 
боравка није дужа од деведесет (90) дана у периоду од сто осамдесет (180) 
дана.” 

Члан 2. 

Члан 6. Споразума мења се и гласи: 

„Члан 6. 

Држављанима државе било које Стране који не могу да напусте 
територију државе друге Стране у року од деведесет (90) дана током периода 
од сто осамдесет (180) дана или у периоду важења њихове визе, односно 
привремене или сталне дозволе боравка, услед више силе (болести, 
елементарне непогоде итд), продужава се виза, односно привремена или 
стална дозвола боравка сходно законима и прописима државе пријема за 
период који је неопходан за њихов повратак у државу чији су држављани или у 
државу свог сталног боравка, након достављања документа или било каквог 
другог веродостојног доказа о таквим околностима.” 

Члан 3. 

1. Овај споразум ступа на снагу тридесетог (30) дана од дана пријема 
последњег писменог обавештења, дипломатским путем, да су завршене 
националне процедуре неопходне за ступање на снагу овог споразума. 

2. Овај споразум закључује се на неодређено време и престаје да се 
примењује истовремено са Споразумом између Владе Републике Србије и 
Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане 
сачињеним 31. маја 2011. године, у Кијеву. 
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Сачињено у Београду, дана 3. јула 2018. г, у два оригинална примерка на 
српском, украјинском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако 
веродостојни. У случају разлика у тумачењу одредаба овог споразума, 
меродаван је текст на енглеском језику. 

ЗА ВЛАДУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

ЗА КАБИНЕТ МИНИСТАРА 

УКРАЈИНЕ 

 

 

 

 



4 
 

Члан 3. 

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



5 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ  

 
Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама 
Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о 
укидању виза за њихове држављане, који је потписан у Београду, 3. јула 2018. 
године,  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 ПОТВРЂИВАЊЕ СПОРАЗУМА 

 
У међудржавним односима, закључивање билатералних споразума којим 

се либерализује визни режим сматра се 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.  

Закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета 
министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и 
Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, 
држављанима обе државе продужава се боравак без визе са 30 дана у периоду 
од 60 дана, на 90 (деведесет) дана у периоду од 180 (стоосамдесет) дана, што 
је у интересу развијања билатералних односа. Очекује се да ће Споразум 
допринети повећаној економској сарадњи између Републике Србије и Украјине, 
као и проширењу свеукупне сарадње. 

Овај споразум 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 
 

Према подацима из Визно-информационог система Mинистарства 
спољних послова, у периоду од 1. јануара до 7. априла 2021. године, 
држављанима Украјине издато је укупно 156 виза.  

За спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета 
министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и 
Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, није 
потребно обезбеђивање средстава у буџету. 


