ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ГРАНИЧНОЈ КОНТРОЛИ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређују се гранична контрола, полицијска овлашћења у
вршењу граничне контроле, као и сарадња између органа државне управе који
су надлежни за интегрисано управљање границом.
Гранична контрола
Члан 2.
Гранична контрола, у смислу овог закона, обухвата надзор државне
границе, граничну проверу и aнализу ризика угрожености безбедности граница,
коју обављају полицијски службеници.
Сврха обављања граничне контроле је:
1) обезбеђење државне границе;
2) заштита живота и здравља људи и животне средине;
3) спречавање вршења и откривање и расветљавање кривичних
дела и прекршаја;
4) спречавање ирегуларних миграција;
5) спречавање и откривање других активности и радњи којима се
нарушава јавни ред и мир, правни поредак и јавна безбедност.
Значење појединих израза
Члан 3.
Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) државна граница је замишљена вертикална раван која се граничном
линијом простире по Земљиној површини и одваја простор Републике
Србије, његов копнени део, унутрашње воде, ваздушни простор и простор
испод површине земље од простора суседних држава. У смислу граничних
провера под државном границом сматрају се и подручја граничних прелаза
на аеродромима и пристаништима преко којих се одвија међународни
саобраћај;
2) Управа граничне полиције (у даљем тексту: гранична полиција) је
организациона јединица Дирекције полиције у Министарству унутрашњих
послова (у даљем тексту: Министарство), која непосредно обавља послове
граничне контроле;
3) гранична провера је контрола лица и путних исправа, контрола
саобраћајног средства и контрола ствари која се обавља у току утврђеног
радног времена на подручју граничног прелаза, у вези са намераваним
преласком државне границе или непосредно након што је извршен прелазак
државне границе и друга контрола промета лица, робе, услуга, саобраћајних
средстава, животиња и биља преко државне границе одређена законом;
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4) гранична линија је обележена или замишљена линија којом се на
Земљиној површини протеже државна граница;
5) граничне провере на другој линији су додатне провере лица,
саобраћајног средства и предмета које се обављају на посебном месту, ван
места предвиђеног за граничну проверу;
6) надзор државне границе представља скуп овлашћења, радњи и мера
које се спроводе уз државну границу, између граничних прелаза и на
граничним прелазима изван утврђеног радног времена, у циљу сузбијања
прекограничног криминала, спречавања незаконитог преласка државне
границе и заштите њене неповредивости, вршења контроле граничних
одобрења, и предузимања мера, радњи и овлашћења против лица која су на
незаконит начин прешла државну границу или злоупотребљавају гранична
одобрења;
7) заједнички гранични прелаз је гранични прелаз који се налази на
територији Републике Србије или на територији суседне државе, на којем
полицијски службеници граничне полиције и полицијски службеници суседне
државе, непосредно један након другог обављају граничне провере, у
складу са својим националним законодавством и одредбама међународног
уговора;
8) интегрисано управљање границом је скуп мера и активности које се
предузимају од стране органа државне управе надлежних за управљање
границом, у складу са важећим законима, стратегијама и другим актима;
9) ирегуларне миграције су свако кретање становништва из једне државе
у другу, које није у складу са важећим законским прописима, као и боравак
који је у супротности са важећим законским прописима;
10) невојни изазови, ризици и претње по државну границу су
тероризам, организовани криминал, корупција, мигрантска криза,
елементарна непогода, техничко-технолошке и друге несреће и опасности;
11) авио-превозилац је привредно друштво које има важећу оперативну
дозволу или одговарајући документ којим је овлашћен за обављање јавног
авио-превоза;
12) оператер је правно или физичко лице које као власник или корисник
управља и обавља одговарајућу делатност на аеродромима (поседује
сертификат, дозволу за коришћење или сагласност), железници, лукама и
путничким пристаништима отвореним за међународни саобраћај;
13) кружна путовања су путовања у којима пловило прати план путовања
према претходно утврђеном програму који укључује програм туристичких
активности у различитим лукама и путничким пристаништима отвореним за
међународни саобраћај, а уобичајно не прима путнике нити допушта
путницима искрцавање током путовања.
Употреба родно осетљивог језика
Члан 4.
Сви изрази којима се означавају лица у овом закону односе се
подједнако на лица мушког и женског пола без обзира на то у којем су
граматичком роду изражени.
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II. ДРЖАВНА ГРАНИЦА И ГРАНИЧНА ЛИНИЈА
Одређивање државне границе
Члан 5.
Државна граница одређује се међународним уговором.
Министарство надлежно за спољне послове, у сарадњи са другим
надлежним органима државне управе, покреће поступак и координира вођење
преговора о разграничењу и закључивању међународних уговора о утврђивању
државне границе, учествује у поступку њиховог потврђивања и прати њихову
примену чува оригинале међународних уговора о државним границама
Републике Србије.
Обележавање граничне линије
Члан 6.
Гранична линија обележава се граничним ознакама.
Врста, облик и начин постављања граничних ознака одређују се
међународним уговором.
Министарство надлежно за спољне послове, у сарадњи са другим
надлежним органима државне управе, покреће поступак и координира вођење
преговора о закључивању међународних споразума о обележавању,
обнављању и одржавању граничних ознака и прочишћвању граничне линије у
циљу њене видљивости, учествује у поступку њиховог потврђивања, прати и
координира рад на њиховом спровођењу, израђује и чува оригиналну
документацију о државним границама Републике Србије.
Техничке пословe око обележавања, обнављања и одржавања
граничних ознака и прочишћавању граничне линије, као и премер државне
границе и вођење регистра државне границе обављају органи државне управе
надлежни за инжињеријску геодезију и државни премер.
Означавање близине државне границе
Члан 7.
За означавање близине државне границе на путевима и другим
комуникацијама у близини државне границе постављају се посебне табле са
натписима и сигнализација којима се упозорава на приближавање граничној
линији.
Посебне табле и сигнализацију из става 1. овог члана, на захтев
граничне полиције, поставља и одржава орган државне управе надлежан за
уређење саобраћајног система.
На посебне табле и сигнализацију из става 1. овог члана забрањено је
постављати друге табле или сигнализацију којима би се смањила видљивост
или на било који други начин мењало значење тих ознака и сигнализације.
Обавеза власника или корисника земљишта уз граничну
линију
Члан 8.
Власници или корисници земљишта уз граничну линију обавезни су да
омогуће слободан пролаз ради постављања и одржавања граничних ознака,
табли и сигнализације из чл. 6. и 7. овог закона и других ознака уз државну
границу.
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Видљивост граничне линије и забрана делатности уз
граничну линију
Члан 9.
Гранична линија треба да буде очишћена од дрвећа, шибља и другог
растиња који смањују видљивост граничних ознака и правац протезања
граничне линије у складу са међународним уговорима. Прочишћавање граничне
линије обављају органи државне управе надлежни за инжињеријску геодезију и
државни премер.
Ради видљивости граничне линије може се забранити сетва одређених
врста пољопривредних култура, односно сађење одређених врста воћака и
дрвећа и другог растиња на удаљености до 100 метара од граничне линије, а
ако то захтевају разлози безбедности – и на већој удаљености.
Ако то захтевају разлози безбедности или је то неопходно ради заштите
јавног реда и мира, спречавање ширења заразних болести или одбране
Републике Србије, може се забранити или ограничити пловидба, лов, риболов,
прелет ваздухоплова, кретање, задржавање и настањивање на одређеним
деловима територије Републике Србије уз граничну линију.
Подручја из ст. 2. и 3. овог члана на којима се спроводе одређена
ограничења и забране утврђује Влада, на предлог Министарства.
Забрана или ограничење из ст. 2. и 3. овог члана могу трајати док трају
разлози због којих су уведени. О забрани или ограничењу из става 3. овог
члана, као и о њиховом обустављању, без одлагања обавештава се надлежни
орган суседне државе дипломатским путем.
Лов на удаљености до 300 метара од граничне линије мора се писмено
најавити граничној полицији најкасније 48 часова пре почетка лова и одјавити
по завршетку лова.
Уређење простора уз државну границу
Члан 10.
Носилац активности израде просторног или урбанистичког плана дужан
је да у поступку доношења просторних или урбанистичких планова, којима се
планира уређење простора на удаљености до 100 метара од граничне линије,
прибави и сагласност Министарства.
Сагласност за доношење просторног и урбанистичког плана из става 1.
овог члана неће се издати ако би се планираним уређењем простора угрозила
безбедност државне границе и видљивост граничне линије.
Надлежни орган, у поступку издавања локацијских услова и грађевинске
дозволе, за грађевинске објекте у подручју до 100 метара од граничне линије,
дужан је да прибави сагласност Министарства.
Сагласност из става 3. овога члана неће се издати ако би грађевински
објекат ометао обављање граничне контроле или ако је то у супротности са
међународним уговором.
Запречавање
Члан 11.
На саобраћајним комуникацијама, путевима и подручјима који нису у
функцији законитог преласка државне границе могу се користити средства за
запречавање ради онемогућавања незаконитог преласка државне границе ван
места граничног прелаза.
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Влада, на предлог Министарства и министарства надлежног за спољне
послове доноси одлуку којом одређује које ће се саобраћајне комуникације,
путеви и подручја запречити.
Спровођење одлуке Владе о запречавању у надлежности је Републичке
дирекције за имовину Републике Србије.

III. ПРЕЛАЗАК ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ И ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ
Прелазак државне границе
Члан 12.
Прелазак државне границе је свако кретање људи преко државне
границе.
Државна граница прелази се на граничном прелазу са важећом путном
исправом или другом исправом прописаном за прелазак државне границе, у
радно време граничног прелаза и у складу са међународним уговором.
Радно време граничних прелаза који нису отворени 24 часа мора бити
видно обележено посебним таблама.
Гранично одобрење
Члан 13.
За прелазак државне границе ван граничног прелаза, ван утврђеног
радног времена граничног прелаза и ван утврђеног начина преласка, ако није
другачије уређено међународним уговором и када постоји оправдани интерес,
уз одобрење надлежног органа суседне државе, гранична полиција може
издати гранично одобрење.
Гранично одобрење из става 1. овог члана издаје се уз сагласност
органа управе надлежног за послове царина и других надлежних органа.
Гранично одобрење неће се издати ако би прелазак државне границе
лица негативно утицао на спровођење граничне контроле и безбедност
државне границе.
Гранично одобрење издаје се са роком важења до једне године.
Гранично одобрење ће се одузети у случају злоупотребе или престанка
разлога због којих је издато.
Прелазак државне границе у случају елементарне непогоде
Члан 14.
Ван граничног прелаза и ван утврђеног радног времена граничног
прелаза, државна граница може се прећи у случају елементарне непогоде
(пожари, поплаве, земљотреси или друге непогоде које се нису могле
предвидети), односно ако је тако одређено међународним уговором.
У случају непогоде из става 1. овог члана, државна граница може се
прећи у било које време и на било ком месту. Лица која су државну границу
прешла у случају непогоде дужна су да о томе обавесте полицију, без
одлагања.
Гранични прелаз
Члан 15.
Гранични прелаз је место одређено за прелазак државне границе у
друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају.
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Гранични прелаз може бити стални, сезонски и привремени.
Стални гранични прелаз је место одређено за прелазак државне границе
у току целе године.
Сезонски гранични прелаз је место одређено за прелазак државне
границе у одређеном периоду године.
Привремени гранични прелаз је место одређено за привремени прелазак
државне границе.
Гранични прелази за међународни и погранични саобраћај
Члан 16.
Гранични прелаз за међународни саобраћај је место одређено за
прелажење државне границе држављана Републике Србије и страних
држављана.
Гранични прелаз за погранични саобраћај је место преко кога
држављани Републике Србије са одређене територије Републике Србије
прелазе државну границу ради боравка у одређеној зони суседне државе,
односно преко кога држављани суседне државе са одређене територије те
државе прелазе државну границу ради боравка у одређеној зони Републике
Србије, у складу са међународним уговором.
Одређивање граничних прелаза
Члан 17.
Услове и поступак отварања и затварања граничних прелаза, њихову
категоризацију, време и начин преласка преко државне границе одређује
Влада.
Гранични прелази са суседним државама одређују се у складу с
међународним уговорима.
Одређивање привременог граничног прелаза
Члан 18.
Изузетно, привремени гранични прелаз решењем може одредити
министар надлежан за унутрашње послове, уз сагласност министра надлежног
за послове финансија, спољних послова, послове саобраћаја, као и надлежног
органа суседне државе, ако је то потребно ради:
1) одржавања културних, верских, научних, спортских и туристичких
активности;
2) преусмеравања саобраћаја;
3) извођења вежби надлежних државних органа;
4) пољопривредних активности;
5) обављања активности које произилазе из међународних уговора.
Привремени гранични прелаз преко кога се обавља водни или ваздушни
саобраћај може се отворити само у луци, путничком пристаништу отвореном за
међународни саобраћај односно аеродрому.
Ако је одређивање привременог граничног прелаза потребно ради
пољопривредних активности, поред сагласности из става 1. овог члана,
потребно је претходно прибавити и сагласност министра надлежног за послове
пољопривреде.
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Решењем из става 1. овог члана одређују се време и начин рада
привременог граничног прелаза и други услови преласка државне границе.
Привремени гранични прелаз може бити отворен у трајању до три
месеца у току једне календарске године, а ако је одређен због обављања
пољопривредних радова – док трају ти радови, односно док постоји оправдан
интерес.
Услове и начин доношења решења из става 1. овог члана прописује
Влада.
Уређеност и опремљеност граничног прелаза
Члан 19.
Гранични прелази морају бити уређени и опремљени
омогућавају безбедно и ефикасно обављање граничне контроле.

тако да

Услове које мора да испуњава гранични прелаз у погледу просторија,
уређаја, опреме, инфраструктуре, довољног броја запослених и других
материјално техничких средстава неопходних за функционисање граничног
прелаза прописује Влада, на предлог Министарства.
Обавезе оператера, власника и корисника саобраћајног
средства
Члан 20.
Оператер је дужан да обезбеди све потребне услове да се гранична
контрола обавља несметано у складу са одредбама закона.
Оператер аеродрома из става 1. овог члана дужан је да раздвоји
простор за кретање одлазећих и долазећих путника у међународном
саобраћају, раздвоји простор за кретање путника у међународном саобраћају
од других путника.
Оператер аеродрома из става 1. овог члана дужан је да обезбеди и
уреди простор за смештај странаца који не испуњавају услове за улазак у
земљу у складу са посебним законом.
Трошкове уређења и опремања граничних прелаза на аеродрому, у луци
или путничком пристаништу отвореном за међународни саобраћај и на
железници, сагласно ст. 1–3. овог члана сноси оператер. Простор, просторије и
услове потребне за обављање граничне контроле оператер обезбеђује без
накнаде.
Трошкове изградње, уређења, опремања и текућег одржавања
граничних прелаза који нису обухваћени ставом 4. овог члана сноси Републичка
дирекција за имовину Републике Србије.
Подручје граничног прелаза
Члан 21.
Подручје граничног прелаза је од посебног безбедносног значаја.
Подручје граничног прелаза обухвата простор који је потребан за
обављање граничне контроле, као и непосредну околину са објектима
неопходним за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Подручје граничног прелаза утврђује се решењем Министарства, уз
сагласност надлежних органа државне управе из система интегрисаног
управљања границом.
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На заједничким граничним прелазима, подручје граничног прелаза
одређује се у складу са међународним уговором.
Означавање граничног прелаза
Члан 22.
Гранични прелаз и његово подручје обележавају се прописаним
ознакама и другом сигнализацијом, при чему се натписи осим на језику и писму
које је у службеној употреби могу исписивати и латиничним писмом на страним
језицима.
Ознаке и другу сигнализацију из става 1. овог члана, на захтев
Министарства, поставља и одржава Републичка дирекција за имовину
Републике Србије.
Изузетно од става 2. овог члана, ознаке и другу сигнализацију на
граничном прелазу и његовом подручју на аеродрому, у луци или путничком
пристаништу отвореном за међународни саобраћај и на железничкој станици,
на захтев Министарства, поставља и одржава оператер.
Ограничења при изградњи и постављању објеката
Члан 23.
Изградња, постављање објеката, промена њихове намене, као и
постављање инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза не
смеју да ометају обављање граничне контроле.
Надлежни орган управе у поступку издавања локацијских услова,
грађевинске и употребне дозволе за објекте на подручју граничног прелаза
дужан је да прибави претходну сагласност Министарства.
Изузетно, инвеститор или пројектант може да од Министарства прибави
сагласност за радове из става 1. овог члана, ако то није учињено у току
издавања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за објекте на
подручју граничног прелаза.
Инвеститор је дужан је да прибави претходну сагласност Министарства
за почетак радова из става 1. овог члана. У захтеву за изадавање сагласности
за почетак радова инвеститор је дужан да наведе време почетка радова и
крајњи рок за њихов завршетак. Из оправданих разлога Министарство у
поступку издавања сагласности може ограничити време извођења радова.
Сагласност из ст. 2. и 3. овог члана неће се издати или ће се радови
временски ограничити, ако би објекти, опрема, уређаји или радови ометали
спровођење граничне контроле и мера безбедности на државној граници.
Кретање и задржавање на подручју граничног прелаза
Члан 24.
На подручју граничног прелаза дозвољено је кретање и задржавање
службених лица, запослених на граничном прелазу и других лица која за то
имају прописану дозволу, као и лица која намеравају да пређу државну границу
или су је већ прешла, а на подручју граничног прелаза се задржавају због
граничне контроле.
Запослени на граничном прелазу и других лица која за то имају
прописану дозволу, као и лица која намеравају да пређу државну границу или
су је већ прешла, могу се кретати и задржавати на за то одређеном простору и
дужна су да поступају по посебним ознакама, таблама, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији, наређењима и упутствима полицијских службеника.
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Дозвола за кретање и задржавање на подручју граничног
прелаза
Члан 25.
Дозвола за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза издаје
се лицима која стално обављају делатност на подручју граничног прелаза или
другим лицима која имају оправдан разлог, а привремена дозвола издаје се
лицима која обављају привремене делатности или другим лицима која имају
оправдан разлог.
Дозвола за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза лица
која стално обављају делатност на подручју граничног прелаза издаје се са
роком важења до две године.
Ради обављања привремене делатности, као и када је потребно
омогућити кретање и задржавање на подручју граничног прелаза у краћем
трајању, издаје се привремена дозвола са роком важења до 60 дана.
Дозволу из става 1. овог члана издаје организациона јединица
Министарства у чијој се надлежности налази гранични прелаз за који се тражи
дозвола.
Лице коме је издата дозвола или привремена дозвола за кретање и
задржавање на подручју граничног прелаза у обавези је да за време боравка на
подручју граничног прелаза са собом носи дозволу и на захтев полицијског
службеника исту да на увид, осим на аеродромским граничним прелазима.
Поступак за издавање и одузимање дозволе
Члан 26.
Дозвола и привремена дозвола за кретање и задржавање на подручју
граничног прелаза издаје се на писани захтев лица, односно на захтев
заповедника пловила, ваздухоплова или воза. Писани захтев лице може
поднети и преко оператера или другог послодавца код којег је запослено лице
коме се та дозвола издаје.
Oператер или други послодавац код којег је запослено лице не сме да
омогући запосленом да обавља послове пре добијања дозволе за кретање на
подручју граничног прелаза.
Дозвола и привремена дозвола из члана 25. овог закона неће се издати:
1) лицу којем се, у поступку безбедносне провере прописаном
Законом о полицији, утврди постојање безбедносне сметње;
2) лицу које је последње три године, од дана подношења захтева за
издавање дозволе, кажњавано за прекршај из царинског закона или
прекршај утврђен овим законом осим за прекршај из члана 71. става 1. тачка
4) овог закона;
3) ради спречавања ширења заразних болести;
4) кад је то неопходно за заштиту личне и имовинске сигурности
других лица, јавног реда и мира или за безбедност државне границе или
одбрану Републике Србије.
Ако се утврди да је код лица коме је издата дозвола или привремена
дозвола наступио неки од разлога због којих дозвола не би била издата, донеће
се решење којим ће се издата дозвола одузети.
Против решења којим се одбија захтев за издавање или одузима издата
дозвола или привремена дозвола може се изјавити жалба Министарству.
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Жалба на решење не одлаже извршење решења.

IV. ГРАНИЧНА КОНТРОЛА
1. Надлежност за вршење граничне контроле
Надлежност
Члан 27.
За вршење граничне контроле надлежно је Министарство.
Послове граничне контроле врши гранична полиција.
Примена овлашћења и спровођење мера и радњи
Члан 28.
Полицијски службеник граничне полиције (у даљем тексту: полицијски
службеник) при обављању послова граничне контроле може примењивати
овлашћења предвиђена овим и другим законом којима се са најмање штетних
последица постиже циљ, уз употребу техничких средстава и уређаја.
Применом овлашћења полицијски службеник спроводи радње прописане
овим и другим законом.
Мера представља појединачну радњу или скуп радњи које предузима
гранична полиција самостално, у сарадњи са другим организационим
јединицама Министарства или другим органима државне управе, у циљу
спровођења граничне контроле.
Гранична контрола у стању повећаног ризика
Члан 29.
Ако индиције и догађаји указују да постоји повећани ризик од невојних
изазова, ризика и претњи због којих може доћи до угрожавања државне
границе, јавне безбедности, људи и имовине у ужем и ширем простору у
захвату државне границе, на пружању помоћи граничној полицији у пословима
граничне контроле могу се ангажовати и полицијски службеници, средства и
опрема других организационих јединица Министарства као и припадници,
средства и опрема Војске Србије.
Одлуку о спровођењу мера и ангажовању полицијских службеника,
средства и опреме других организационих јединица Министарства, на предлог
директора полиције, доноси министар надлежан за унутрашње послове.
Одлуку о спровођењу мера и ангажовању припадника, средстава и
опреме Војске Србије, на заједнички предлог министра надлежног за
унутрашње послове и министра надлежног за одбрану, доноси председник
Републике Србије.
У случају ангажовања из става 3. овог члана, гранична полиција
сачињава план ангажовања.
За координисано спровођење
Министарство унутрашњих послова.

плана

ангажовања

надлежно

је

У случају ангажовања из става 1. овог члана ангажовани полицијски
службеници и припадници Војске Србије могу примењивати овлашћења и
спроводити радње предвиђене овим и другима законима.
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Непристрасност, недискриминација, хуманост, поштовање
људских права
Члан 30.
Полицијски службеници у примени овлашћења из овог и других закона
поступају непристрасно, пружајући свакоме једнаку законску заштиту и
поступајући без дискриминације по било ком основу.
У примени полицијских овлашћења полицијски службеник поступа
хумано и поштује достојанство, углед и част сваког лица, људска и мањинска
права и слободе грађана, дајући предност правима угроженог у односу на иста
права лица које та права угрожава и водећи рачуна о правима трећих лица.
2. Надзор државне границе
Овлашћења у вршењу послова надзора државне границе
Члан 31.
Надзор државне границе обавља се на копну, рекама, језерима и
каналима, применом овлашћења и спровођењем радњи и мера од стране
полицијских службеника граничне полиције, непосредно или уз употребу
техничких средстава и уређаја.
Права и обавезе власника или корисника земљишта уз
граничну линију
Члан 32.
Власник или корисник земљишта уз граничну линију обавезан је да
полицијским службеницима, ради обављања послова надзора државне
границе, омогући слободан пролаз и кретање, укључујући и коришћење свих
врста саобраћајних средстава.
Гранични инциденти и повреде државне границе
Члан 33.
Гранични инцидент је активност страних држављана и државних органа
на територији Републике Србије, која није у складу са међународним уговором
или прописима Републике Србије, као и свако друго нарушавање
неповредивости државне границе и животне средине у простору око државне
границе од стране држављана и припадника државних органа суседне државе.
Повреда државне границе је свако нарушавање неповредивости
државне границе.
Граничне инциденте и повреде државне границе утврђује Министарство.
Гранични инцидент и повреда државне границе решавају се у складу са
законом, међународним уговором, односно дипломатским путем, уколико не
постоји међународни уговор.
3. Граничне провере
Обављање граничних провера
Члан 34.
Граничне провере су провере:
1) лица и докумената;
2) ствари;
3) саобраћајног средства.
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Члан 35.
Граничне провере обављају се на подручју граничног прелаза.
Ако постоје услови за примену закона, у ваздушном и водном
саобраћају, изузетно, на захтев странке, граничне провере се могу обавити ван
подручја граничног прелаза, у ком случају трошкови граничне провере падају на
терет странке.
Граничне провере или део тих провера, ако је то у складу са
међународним уговором, могу се обавити и на подручју друге државе.
Провера лица
Члан 36.
Приликом граничне провере лица полицијски службеник овлашћен је да:
1) изврши увид у путне или друге исправе прописане за прелазак
државне границе и обрађује податке из путних и других исправа;
2) проверава и/или утврђује идентитет лица која прелазе државну
границу и обавља проверу у евиденцијама које води Министарство и други
органи државне управе, као и међународне организације;
3) узима отиске свих прстију и дланова лица и друге биометријске
податке, ако постоји сумња у идентитет, односно у веродостојност путне или
друге исправе прописане за прелазак државне границе и обавља њихову
проверу;
4) проверава да ли лице испуњава услове за улазак у Република
Србију, односно излазак из Републике Србије;
5) проверава сврху путовања лица;
6) обавља преглед лица, ако на други начин није могуће обавити
проверу лица, који не обухвата преглед телесних шупљина;
7) не дозволи лицу напуштање подручја граничног прелаза до
окончања граничних провера;
8) издаје упозорења и наређења у циљу обављања правилне,
несметане и ефикасне граничне провере;
9) оверава прелазак државне границе, односно уноси у путну или
другу исправу прописану за прелазак државне границе податке о уласку и
изласку, као и податке о одбијању уласка, податке о уношењу и преношењу
ватреног оружја и муниције и друге податке од значаја за граничну проверу.
Обављање граничне провере није временски ограничено.
Провера ствари и саобраћајног средства
Члан 37.
Провера ствари обухвата преглед ствари које лице носи са собом и/или
превози у саобраћајном средству.
Полицијски службеник овлашћен је да захтева од лица да покаже
предмете које има код себе и изврши њихов преглед у циљу проналаска ствари
и предмета чије је преношење преко државне границе забрањено или
ограничено посебим прописом или због утврђивања идентитета.
Провера саобраћајног средства обухвата:
1) унутрашњи и спољни преглед саобраћајног средства;
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2) преглед саобраћајног средства, укључујући и растављање
појединих делова саобраћајног средства, ако постоје основи сумње да лице
које управља саобраћајним средством превози скривена лица и забрањене
ствари које указују на њихов идентитет или идентитет других путника у
саобраћајном средству, а ради спречавања незаконитих активности на
државној граници;
3) проверу исправа за коришћење и управљање саобраћајним
средством и обраду података из тих исправа;
4) проверу у евиденцијама које воде Министарство и други органи
државне управе, као и међународне организације.
Правила о прегледу ствари и саобраћајног средства
Члан 38.
Лице које управља саобраћајним средством или лице чије се ствари
проверавају присуствује прегледу.
Полицијски службеник пре почетка прегледа затражиће од лица из става
1. овог члана да се изјасни да ли поседује ствари које представљају предмете
кривичног дела или прекршаја или чије је преношење преко државне границе
под посебним режимом.
На захтев лица које управља саобраћајним средством или лица у чијем
се поседу ствари налазе, полицијски службеник ће издати потврду о прегледу
саобраћајног средства и ствари.
Поступање у складу са другим прописима
Члан 39.
Када полицијски службеник при прегледу лица, ствари или саобраћајног
средства пронађе предмете које је потребно одузети по одредбама законика
којим се уређује кривични поступак, односно закона којима се уређују прекршаји
или предмете који су неопходни за вођење кривичног или прекршајног поступка,
полицијски службеник ће наставити поступак по одредбама тих закона.
Када полицијски службеник при прегледу лица, ствари или саобраћајног
средства пронађе предмете који нису потребни за спровођење кривичног или
прекршајног поступака из надлежности Министарства, а у надлежности су
других државних органа, даљи поступак ће наставити други надлежни органи.
Основна гранична провера
Члан 40.
Држављани Републике Србије и странци који могу да прелазе државну
границу Републике Србије у складу са међународним уговором на основу личне
карте подлежу основној граничној провери, уколико овим законом није друкчије
прописано.
Основна гранична провера је провера:
1) идентитета лица на основу увида у путну исправу или другу
исправу предвиђену за прелазак државне границе, а састоји се од ефикасне
и непосредне провере путне исправе, по потреби провером у евиденцијама
о издатим путним исправама, украденим, незаконито стеченим, изгубљеним
и неважећим путним исправама или другим исправама предвиђеним за
прелазак државне границе, као и утврђивање знакова фалсификовања;
2) података о лицима у евиденцијама које води Министарство и
други органи државне управе, као и међународне организације;
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3) саобраћајног средства и провером у евиденцијама саобраћајних
средстава које води Министарство и други органи државне управе.
Провере из става 2. овог члана може се обављати и употребом
техничких средстава.
Детаљна гранична провера
Члан 41.
Лица која нису обухваћена чланом 40. став 1. овог закона, као и лица за
која постоје основи сумње да могу угрозити безбедност државне границе, јавну
безбедност, јавни поредак и јавно здравље или да ће злоупотребити боравак
на територији Републике Србије, поред основне провере подлежу и детаљној
граничној провери приликом преласка државне границе Републике Србије.
Ако то захтевају разлози безбедности, гранична полиција може у
одређеном временском периоду детаљну граничну проверу обављати над свим
лицима која прелазе државну границу Републике Србије.
Када постоје могућности и ако то захтева лице, детаљна гранична
контрола обавља се у издвојеном простору.
Друга линија провере обухвата радње које се могу обављати на посебно
одређеном месту на граничном прелазу, које није место на којем се обавља
гранична провера свих лица.
Приликом детаљне провере, лице које се проверава на другој линији
провере, обавештава се о разлогу, сврси и поступку те провере.
Обухват детаљне граничне провере
Члан 42.
Детаљна гранична провера обухвата проверу:
1) важења и исправности путне или друге исправе прописане за
прелазак државне границе;
2) услова за улазак странаца прописаних посебним законом;
3) да странац није прекорачио време одобреног боравка;
4) веродостојности навода у вези места поласка, места намераваног
боравка, средства које може законито прибавити, других околности везаних
за сврху путовања, и по потреби, одговарајуће пратеће исправе;
5) поседовања потребних новчаних средстава за боравак, повратак
у државу порекла или транзит до треће државе у којој му је гарантован
прихват;
6) да лице, његово саобраћајно средство и ствари које носи са
собом неће угрозити безбедност државне границе, јавни поредак и јавно
здравље.
Провера из става 1. овог члана обухвата и проверу података о
упозорењима издатим за лица и ствари, у евиденцијама које води
Министарство и други органи државне управе, као и међународне организације,
као и предузимање радњи на основу тих упозорења.
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Дужности лица приликом преласка државне границе
Члан 43.
Лице приликом преласка државне границе дужно је да:
1) стави на увид исправе прописане за прелазак државне границе;
2) се подвргне граничној провери;
3) не напушта подручје граничног прелаза док се не изврши
гранична провера;
4) не избегава и не покушава да избегне граничну проверу.
Лице из става 1. овог члана дужно је да, на захтев полицијског
службеника, пружи додатна објашњења у вези података и документације из чл.
40. и 41. овог закона у вези са преласком државне границе и поступа по
издатим упозорењима и наређењима.
Лице које управља саобраћајним средством којим прелази државну
границу дужно је да заустави саобраћајно средство на одређеном простору
граничног прелаза на којем се обавља гранична провера и да, после завршене
провере, саобраћајним средством без задржавања напусти подручје граничног
прелаза.
Лице које управља саобраћајним средством којим прелази државну
границу дужно је да поступа по вертикалној и хоризонталној сигнализацији
постављеној на граничном прелазу.
Дужности оператера, власника и корисника саобраћајног
средства
Члан 44.
Оператер, власник или корисник саобраћајног средства, односно лице
које управља саобраћајним средством, дужно је да за време вршења граничне
провере обезбеди потребне услове за обављање граничне провере.
Оператер, односно заповедник пловила, возач моторног возила и друго
лице које управља саобраћајним средством дужно је да обезбеди да путници
не напусте саобраћајно средство и подручје граничног прелаза пре извршене
граничне провере прописане овим законом, односно да се после завршене
граничне провере не укрцају или искрцају друга лица.
Одступање од режима граничне провере
Члан 45.
У случају изузетних и непредвиђених околности које су довеле до
саобраћаја таквог интензитета да време чекања на граничном прелазу постаје
предуго, и поред тога што су искоришћене све организационе и друге
могућности, могуће је увођење мере одступања од режима граничне провере.
Мера из става 1. овог члана је пропуштање појединих радњи приликом
вршења граничне провере и уводи се постепено и траје док трају околности које
су је изазвале. Приликом спровођења мере одступања од режима граничне
контроле не води се евиденција о лицима и саобраћајним средствима над
којима је извршена гранична провера, док се провера из члана 41. предузима
по процени полицијског службеника који обавља граничну проверу.
Одлуку о увођењу мере из става 1. овог члана доноси полицијски
службеник који руководи граничним проверама на граничном прелазу, о чему ће
обавестити гранични орган суседне државе.
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Полицијски службеник из става 3. овог члана одређује приоритетне
циљеве граничне провере који треба да буду прилагођени конкретним
условима, тако да та провера буде успешна.
Приликом одређивања приоритетних циљева граничне провере, провера
уласка, по правилу, има предност у односу на проверу изласку из земље.
Током спровођења мере из става 1. овог члана, полицијски службеник
ставља отисак печата у путну исправу на уласку у Републику Србију и на
изласку из Републике Србије.
Преношење оружја и муниције преко државне границе
Члан 46.
Оружје и муниција могу се преносити преко државне границе у складу са
одредбама закона који уређује област набављања, држања и ношења оружја и
муниције.
Оружје и муниција могу се преносити преко државне границе само уз
важећу путну исправу.
Овера преласка државне границе
Члан 47.
Прелазак државне границе оверава се у путној исправи отискивањем
печата, ако међународним уговором није другачије прописано.
Отисак улазног или излазног печата уноси се у путну исправу:
1) странца у коју је унета важећа виза у складу са визним режимом
Републике Србије;
2) странца коме је на граничном прелазу издата виза;
3) странца коме за улазак није потребна виза;
4) држављанина Републике Србије приликом изласка из Републике
Србије, а на лични захтев и приликом уласка у Републику Србију.
Лицима која државну границу прелазе са личном картом, на њихов
захтев, полицијски службеник дужан је да изда потврду која служи као доказ о
уласку у Републику Србију, односно изласку из Републике Србије.
Изузетак од обавезе стављања отиска печата
Члан 48.
Изузетно од члана 47. овог закона, отисак улазног, односно излазног
печата не уноси се у:
1) путне исправе представника друге државе и чланова њене
делегације чији је долазак службено најављен дипломатским путем;
2) дозволе чланова посаде ваздухоплова;
3) путне исправе чланова посаде и путника пловила на кружном
путовању који подлежу проверама у складу са чланом 63. овог закона;
4) путну исправу странца, на његов захтев, уколико би то странцу
могло проузроковати озбиљне проблеме, при чему се чињеница уласка или
изласка, лични подаци и број путне исправе уписују на посебном листу који
се уручује странцу;
5) путне исправе
међународним линијама.

посада

путничких

и

теретних

возова

на
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4. Посебна правила граничних провера одређених категорија лица
Лица изузета од граничних провера
Члан 49.
Гранична провера не спроводи се над представницима других држава и
члановима њихових делегација када је улазак у Републику Србију и излазак из
Републике Србије најављен Министарству, дипломатским путем.
Гранична провера пилота и других чланова посаде
Члан 50.
Чланови посаде ваздухоплова који имају доказ о припадности посади
издату у складу са посебним прописима, за време обављања дужности
подлежу граничној провери из члана 40. овог закона.
Провера лица из става 1. овог члана обавља се пре провере путника или
када за то постоје услови на посебном за то предвиђеном месту.
Лица из става 1. овог члана, за време обављања дужности, могу:
1) се укрцавати или искрцавати
привремено пристали;

на аеродрому на коме су

2) ући на територију насељеног места у које привремено слећу.
Гранична провера бродараца
Члан 51.
Бродарци, односно чланови посаде страног брода унутрашње пловидбе,
имаоци бродарске књижице или друге исправе издате у складу са прописима
државе чију заставу вију, који се искрцавају ради боравка на подручју луке,
односно путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у којима
је брод пристао не подлежу граничним проверама под условом да се налазе на
попису посаде брода на који су укрцани, а који је претходно предат граничној
полицији ради вршења граничних провера.
У складу са проценом претњи за безбедност државне границе и заштиту
од ирегуларних миграција, бродарци из става 1. овог члана подлежу граничној
провери пре њиховог искрцавања на обалу.
Ако бродарац из става 1. овог члана представља претњу за безбедност
државне границе, јавни поредак и јавно здравље може му се забранити
искрцавање.
Бродарац из става 1. овог члана који намерава да борави ван места које
се налази у близини луке, односно путничког пристаништа отвореног за
међународни саобраћај, мора да испуњава услове за улазак на територију
Републике Србије у складу са посебним прописом.
Одредбе овог закона о граничној контроли бродараца, примењују се и на
поморце, имаоце идентификационе карте помораца.
Гранична провера лица са дипломатским статусом
Члан 52.
Ималац дипломатског или службеног пасоша издатог у складу са
прописима своје државе, као и ималац исправе за прелазак државне границе
коју издаје међународна организација подлеже основној граничној провери и
може имати приоритет и олакшице приликом вршења те провере у односу на
остале путнике, ако се ради о службеном путовању које може доказати.
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Лице из става 1. овог члана не прилаже доказ о потребним средствима
за издржавање, у складу са посебним законом.
Полицијски службеник може да захтева од лица које се позива на
привилегије и имунитете по међународном праву да пружи доказ којим се
потврђује његов дипломатски статус.
Акредитованим
члановима
дипломатских
и
конзуларних
представништава у Републици Србији и члановима њихових породица прелазак
државне границе је дозвољен на основу посебне личне карте која је издата у
складу са посебним законом и потврђеним међународним уговорима.
Када полицијски службеник утврди да постоје сметње за улазак лица из
ст. 1. и 4. овог члана у Републику Србију, тим лицима неће забранити улазак
без претходне консултације са органом државне управе надлежним за спољне
послове.
Прекогранични радници
Члан 53.
Прекогранични радници који често прелазе државну границу на истом
граничном прелазу подлежу граничној провери из члана 40. овог закона.
Изузетно од става 1. овог члана, лица која су добро позната полицијском
службенику због учесталог преласка државне границе на истом граничном
прелазу и за која је проверама у одговарајућим евиденцијама утврђено да не
постоје сметње за прелазак државне границе, повремено ће се подвргавати
граничној провери у циљу утврђивања да:
1) поседују одговарајуће исправе за прелазак државне границе;
2) испуњавају услове за улазак у Републику Србију у складу са
посебним прописима.
Над лицима из става 1. овог члана повремено се може спроводити
детаљна гранична провера из члана 41. овог закона, без најаве.
Малолетна лица
Члан 54.
Приликом граничне провере малолетних лица, полицијски службеник
посебну пажњу обраћа да ли малолетно лице путује само или у пратњи другог
лица.
За прелазак државне границе малолетно лице, држављани Републике
Србије до навршене 16. године живота, када путују сама или у пратњи другог
лица које му није родитељ или законски старатељ, морају поседовати оверену
сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или
законског старатеља.
5. Граничне провере у међународном железничком, ваздушном и
водном саобраћају
Гранична провера у међународном железничком саобраћају
Члан 55.
У возовима у међународном саобраћају обавља се гранична провера
путника и особља које прелазе државну границу, као и особља у теретним и
празним возовима.

19
Провере из става 1. овог члана обављају се на првој железничкој
станици доласка или последњој железничкој станици одласка или у возу током
вожње до преласка државне границе.
Изузетно од става 1. овог члана, у циљу бржег одвијања железничког
путничког саобраћаја, граничне провере, у складу са међународним уговором,
могу да се обављају у возу током вожње до прве железничке станице на
територији суседне државе.
Полицијски службеник, приликом вршења граничне провере, може
извршити проверу простора у вагонима уз помоћ железничког особља у циљу
откривања скривених лица и ствари које подлежу граничној провери.
Воз у међународном саобраћају који улази у Републику Србију, односно
излази из Републике Србије, не сме се зауставити на делу пруге између
државне границе и граничног прелаза, осим ако је то неопходно због
регулисања железничког саобраћаја и у случају више силе.
Ако се воз у међународном саобраћају који је прешао државну границу
заустави на отвореној прузи ван подручја граничног прелаза, железничко
особље је дужно да предузме потребне мере у циљу спречавања уласка,
односно изласка лица из воза и о заустављању одмах обавести граничну
полицију.
Гранична провера у међународном ваздушном саобраћају
Члан 56.
Гранична провера лица у међународном ваздушном саобраћају обавља
се на аеродрому, на месту одређеном за ту сврху.
Гранична провера лица у ваздушном саобраћају може се обављати и
употребом техничким уређајима за аутоматску проверу идентитета и
утврђивање услова за прелазак државне границе.
Оператер је дужан да предузме мере за усмеравање путника у
просторије одређене за вршење граничне провере.
Изузетно од става 1. овог члана, граничне провере могу се обављати на
платформи приликом изласка из авиона, на основу анализе ризика угрожености
безбедности границе.
Вођа ваздухоплова који се користи у сврхе некомерцијалних летова у
међународном саобраћају дужан је да пре полетања граничној полицији
достави план лета и генералну декларацију.
После граничне провере полицијски службеник уноси отисак печата и на
генералну декларацију.
Међународни транзитни промет
Члан 57.
Граничне провере се по правилу не обављају у међународном
транзитном ваздушном саобраћају након пристајања ваздухоплова на
аеродром ако путници не напуштају ваздухоплов или се налазе у простору
намењеном за транзит путника.
Из безбедносних разлога ако постоји сумња о злоупотреби прописа о
транзитној визи, на летовима из става 1. овога члана, могу се предузимати
додатне провере.
Граничне провере врше се над лицима која напуштају ваздухоплов и
налазе се у транзитној зони ако је то оправдано на основу анализе ризика
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угрожености безбедности границе, као и у случају провере поседовања
аеродромске транзитне визе.
Обавезе превозника у ваздушном саобраћају
Члан 58.
Авио-превозилац дужан је да, одмах по завршетку пријаве путника за
лет, граничној полицији на граничном прелазу на којем ће путници ући у
Републику Србију, достави потпуне и тачне податке о путницима.
Подаци из става 1. овог члана су: име и презиме, број и врста путне
исправе, држављанство, датум рођења, назив граничног прелаза на којем ће
ући у Републику Србију, ознака лета, време поласка и доласка, укупан број
путника и место укрцавања.
Подаци из става 1. овог члана прикупљају се и достављају електронским
путем, а у случају немогућности таквог достављања, прикупљање и
достављање тих података обавља се на други одговарајући начин.
О достављању података граничној полицији и обради личних података
из става 1. овог члана, авио-превозилац обавестиће путника у складу са
прописом којим се уређује заштита података о личности.
Слетање ваздухоплова ван места одређеног за међународни
ваздушни саобраћај
Члан 59.
Када у случајевима више силе или непосредне опасности или према
налозима надлежних органа за ваздушни саобраћај ваздухоплов у
међународном саобраћају, мора да слети на место која није гранични прелаз,
ваздухоплов може наставити лет искључиво уз одобрење граничне полиције и
органа управе надлежног за послове царина.
Режим преласка државне границе у међународном водном
саобраћају
Члан 60.
Гранична провера пловила у међународном саобраћају на
међународном водном путу обавља се на граничном прелазу отвореном за
међународни речни саобраћај.
Влада, на предлог министарства надлежног за послове саобраћаја уз
сагласност надлежних државних органа надлежних за управљање границом,
доноси акт којим одређује режим граничних провера страних и домаћих
пловила и граничне прелазе на којима ће се провере вршити.
По извршеној граничној провери страна пловила у међународном
саобраћају на унутрашњим водама Републике Србије може пристати и ван
места граничног прелаза, осим у случају више силе, на основу решења које
доноси надлежна лучка капетанија којим одобрава пријајање пловила ван
граничног прелаза у складу са законом којим се уређује пловидба и луке на
унутрашњим водама, уз претходну сагласност граничне полиције и органа
државне управе надлежног за послове царина.
Лица и чланови посаде која пловилима долазе у Републику Србију или
из Републике Србије одлазе у иностранство, могу се искрцати, односно укрцати
само на подручју граничног прелаза за међународни водни саобраћај, ако
међународним уговором није другачије одређено.
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Заповедник пловила у међународном саобраћају не сме на пловило
примити и укрцати лице без важеће исправе прописане за прелазак државне
границе нити укрцавати или искрцавати лица ван подручја граничног прелаза,
осим у случају спасавања лица.
Граничне провере у међународном водном саобраћају
Члан 61.
Гранична провера пловила у међународном саобраћају обавља се на
подучју граничног прелаза или на пловилу. У складу са међународним
уговором, гранична провера може да се обавља и током пловидбе или након
пристајања пловила на подручју друге државе.
Заповедник или управљач пловила по доласку из иностранства и пре
одласка у иностранство, дужан је предати граничној полицији препис пописа
посаде и списак путника на пловилу у два примерка и дати на увид њихове
исправе прописане за прелазак државне границе, осим ако је то међународним
уговором или другим прописом другачије уређено.
Провером из става 2. овог члана утврђује се да ли чланови посаде и
путници испуњавају услове за улазак у Републику Србију или излазак из
Републике Србије, у складу са овим или посебним законом.
Ако се лице које не испуњава услове за улазак у Републику Србију
искрца с пловила у луку или путничко пристаниште отворено за међународни
саобраћај без одобрења граничне полиције, заповедник, управљач или бродар
сноси трошкове боравка и удаљења лица из Републике Србије.
Копију преписа пописа посаде и списак путника из става 2. овог члана
полицијски службеник који обавља граничну проверу оверава уношењем отиска
печата и враћа је заповеднику пловила који је дужан да је покаже на захтев
полиције за време боравка у луци или путничком пристаништу отвореном за
међународни саобраћај.
Заповедник пловила или управљач, односно бродар обавештава
граничну полицију, ако је могуће и пре пристајања пловила у луку, путничко
пристаниште отворено за међународни саобраћај или гранични прелаз, о
присуству скривених путника. Заповедник пловила одговоран је за скривене
путнике.
Заповедник пловила дужан је да благовремено обавести полицијске
службенике који врше граничне провере о испловљавању пловила и надлежну
лучку капетанију.
Одступања од режима преласка државне границе у
међународном водном саобраћају
Члан 62.
Ако, услед више силе, пловило пристане на месту где се не налази
гранични прелаз, заповедник или управљач пловила у обавези је да о томе без
одлагања обавести лучку капетанију и граничну полицију.
Заповедник или управљач пловила из става 1. овог члана не сме
укрцавати и искрцавати лица осим у случају спасавања тих лица.
Заповедник или управљач пловила из става 1. овог члана, дужан је да
копију преписа пописа посаде и путника достави граничној полицији.
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Поступак граничне провере пловила на кружном путовању
Члан 63.
Заповедник пловила на кружном путовању или бродар, односно
овлашћено лице дужан је да достави граничној полицији план пута и програм
кружног путовања најкасније 24 часа пре доласка на гранични прелаз.
Након доласка на подручје граничног прелаза или пре одласка са
подручја граничног прелаза чланови посаде и путници подлежу граничним
проверама на основу преписа пописа посаде и списка путника који се налазе на
пловилу.
У списак путника уноси се име и презиме путника, датум рођења,
држављанство и број и врста путне исправе, а ако је потребно и број визе.
Заповедник пловила или бродар, односно овлашћено лице доставља
препис пописа посаде из става 2. овог члана граничној полицији најкасније 24
часа пре доласка на гранични прелаз.
На препис пописа посаде и путника из става 2. овог члана ставља се
отисак печата. Путници који се искрцавају на обалу подвргавају се граничној
провери у складу са овим законом, осим ако према анализи ризика угрожености
безбедности границе не постоји потреба за вршењем граничне провере.
Издавање одобрења за кретање члана посаде који нема визу
Члан 64.
Члану посаде страног пловила, који нема потребну визу, а свој статус
може доказати идентификационом исправом из члана 51. овог закона или је
уписан у препис пописа посаде и путника, као и члану посаде страног
ваздухоплова, који нема потребну визу, а поседује исправу члана посаде издату
у складу са међународним стандардима, за време задржавања пловила,
односно ваздухоплова на подручју граничног прелаза може се издати одобрење
за кретање на подручју насељеног места у којем се налази гранични прелаз или
аеродром.
Одобрења из става 1. овог члана, на захтев заповедника страног
пловила, односно вође ваздухоплова издаје надлежна станица граничне
полиције, за време задржавања пловила или ваздухоплова, а најдуже до 90
дана.
Члан посаде из става 1. овог члана не сме се без одобрења кретати на
подручју на којем се налази гранични прелаз или аеродром.
6. Анализа ризика угрожености безбедности граница
Члан 65.
Анализа ризика угрожености безбедности граница је радна метода којом
се, на основу расположивих информација, утврђују ризици и претње по
безбедност државне границе, на основу које се усмеравају активности у
погледу граничне контроле.
Анализа ризика угрожености безбедности граница врши се за поједина
подручја и за границу у целини.
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V. ПОСЛОВИ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ ВАН ПОДРУЧЈА
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА
Члан 66.
Ван подручја граничног прелаза на територији Републике Србије,
полицијски службеник ће, на основу анализа ризика угрожености безбедности
граница, а у сврху откривања и расветљавања кривичних дела и прекршаја из
области прекограничног криминала и ирегуларних миграција, вршити детаљне
граничне провере.
У вршењу послова из става 1. овог члана полицијски службеник
примењује овлашћења прописана овим и другим законом.
У обављању послова из става 1. овог члана полицијски службеник не
оверава путну исправу.

VI. МЕЂУНАРОДНА ГРАНИЧНА САРАДЊА
Члан 67.
Међународна сарадња остварује се на основу међународног уговора.

VII. ЕВИДЕНЦИЈЕ
Врсте евиденција
Члан 68.
За потребе вршења граничне контроле, гранична полиција води
евиденције о:
1) лицима и саобраћајним средствима на којима је извршена
гранична провера;
2) лицима и саобраћајним средствима којима није дозвољен
прелазак државне границе;
3) лицима
идентитета;

према

којима

је

спроведен

поступак

утврђивања

4) лицима којима је издато гранично одобрење из члана 13. овог
закона;
5) лицима којима је одбијен захтев за издавање граничног одобрења
или им је гранично одобрење одузето (члан 13. овог закона);
6) лицима којима су издате дозволе за кретање и задржавање на
подручју граничног прелаза из члана 25. овог закона;
7) лицима којима је одбијен захтев за издавање дозволе или им је
дозвола одузета у случају из члана 26. овог закона;
8) издатим одобрењима за кретање на подручју насељеног места у
којем се налази гранични прелаз или аеродром из члана 64. овог закона;
9) лицима која су поднела захтеве за давање сагласности и лицима
којима је издата сагласност из члана 10. и члана 23. овог закона;
10) граничним инцидентима и повредама државне границе;
11) најавама лова уз граничну линију;
12) лицима којима су издати исправе из делокруга рада граничне
полиције;
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13) лицима према којима су предузете друге мере и радње од стране
полицијских службеника граничне полиције у складу са овлашћењима из
овог закона;
14) лицима и саобраћајним средствима о којима се води збирка
података која настаје вршењем видео надзора.
На обраду података о личности у евиденцијама из става 1. овог члана
које води Министарство, односно гранична полиција, као и на садржину тих
евиденција, ажурирање и брисање, рокове чувања и мере заштите података
примењују се одредбе закона којим се уређују евиденције и обрада података у
области унутрашњих послова.
Ради ефикасног обављања граничне контроле, а у сврху олакшаног
кретања лица преко државне границе, успоставља се Информатички Систем за
Граничну Контролу (у даљњем тексту: ИСГК).

VIII. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
Члан 69.
Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
1) ако на посебне табле за упозорења и сигнализацију поставља
друге табле или сигнализацију којима се смањује видљивост табли и
сигнализације којима се упозорава на граничну линију (члан 7. став 3);
2) ако не омогући слободан пролаз ради постављања и одржавања
граничних ознака, табли и сигнализације из чл. 6. и 7. овог закона и других
ознака уз државну границу (члан 8);
3) ако сеје одређене врсте пољопривредних култура, односно сади
одређене врсте воћака и дрвећа и друго растиње (члан 9. став 2);
4) ако обавља пловидбу, лов, риболов, прелеће ваздухопловом,
креће се или задржава уз граничну линију, (члан 9. став 3);
5) ако без писмене најаве граничној полицији 48 часова пре почетка
лова, лови у одређеној зони уз граничну линију или се по завршетку лова не
одјавити (члан 9. став 6);
6) ако у поступку израде просторног или урбанистичког плана којима
се планира уређење простора дубине 100 метара од граничне линије, не
прибави претходну сагласност Министарства (члан 10);
7) ако на аеродрому не раздвоји простор за кретање одлазећих и
долазећих путника у међународном саобраћају, раздвоји простор за
кретање путника у међународном саобраћају од других путника (члан 20.
став 2);
8) ако на аеродрому не обезбеди и уреди простор за смештај
странаца који не испуњавају услове за улазак у земљу у складу са посебним
законом (члан 20. став 3);
9) ако у поступку издавања локацијских услова, грађевинске и
употребне дозволе за објекте на подручју граничног прелаза не прибавити
претходну сагласност Министарства (члан 23. став 2);
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10) ако за почетак радова на изградњи, постављању објеката,
промени њихове намене, као и постављању инсталације, опреме и уређаја
на подручју граничног прелаза не прибави претходну сагласност
Министарства (члан 22. ст. 1. и 4);
11) ако омогући запосленом да обавља послове пре добијања
дозволе за кретање на подручју граничног прелаза (члан 26);
12) ако полицијском службенику, ради вршења послова надзора
државне границе, не омогући слободан пролаз и кретање, укључујући и
коришћење свих врста саобраћајних средстава (члан 32);
13) ако саобраћајно средство напусти подручје граничног прелаза
пре извршене граничне провере прописане овим законом (члан 43. став 3);
14) ако за време вршења граничне провере не обезбеди потребне
услове за обављање граничне провере (члан 44. став 1)
15) ако не обезбеди да путници не напусте подручје граничног
прелаза пре извршене контроле, односно да се после завршене контроле не
укрцају или искрцају друга лица (члан 44. став 2);
16) ако се воз при уласку или изласку из Републике Србије, осим у
случају више силе или ако је то неопходно због регулисања железничког
саобраћаја, заустави на делу пруге између државне границе и граничног
прелаза (члан 55. став 5);
17) ако железничко особље воза који је у међународном саобраћају
прешао државну границу, о заустављању воза на отвореној прузи ван
подручја граничног прелаза одмах не обавести граничну полицију и не
обезбеди воз или не предузме потребне мере ради спречавања уласка
односно изласка лица из воза (члан 55. став 6);
18) ако не предузме мере за усмеравање путника у просторије
одређене за вршење граничне провере (члан 56. став 3);
19) ако вођа ваздухоплова који се користи у сврхе некомерцијалних
летова у међународном саобраћају, пре полетања, граничној полицији не
достави план лета и генералну декларацију (члан 56. став 5);
20) ако одмах по завршетку пријаве путника за лет, граничној
полицији на граничном прелазу на којем ће путници ући у Републику Србију,
не достави потпуне и тачне податке о путницима (члан 58. став 1);
21) ако вођа ваздухоплова у међународном саобраћају, који услед
више силе или нужде, слети ван места одређеног за међународни ваздушни
саобраћај, настави лет без одобрења граничне полиције и органа управе
надлежног за послове царина (члан 59);
22) ако заповедник пловила не поступи по одредбама члана 60. став
2. овог закона;
23) ако заповедник пловила обавља укрцавање или искрцавање лица
или чланова посаде ван подручја граничног прелаза (члан 60. став 4);
24) ако заповедник пловила у пловило прими и укрца лица без
важеће исправе прописане за прелазак државне границе или укрцава или
искрцава лица ван граничног прелаза, осим у случају спасавања лица (члан
60. став 5);
25) ако заповедник пловила по доласку из иностранства или пре
одласка у иностранство не преда граничној полицији препис пописа посаде
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и списак путника на пловилу, односно не стави на увид њихове исправе
прописане за прелазак државне границе (члан 61. став 2);
26) ако заповедник пловила за време боравка у луци или путничком
пристаништу отвореном за међународни саобраћај на захтев полиције не
покаже оверену копију преписа пописа посаде и списак путника на пловилу
(члан 61. става 5)
27) ако заповедник пловила, након пристајања пловила у луку,
путничко пристаниште отворено за међународни саобраћај или подручје
граничног прелаза не обавести граничну полицију о присуству скривених
путника на пловилу (члан 61. става 6);
28) ако заповедник пловила благовремено не обавести полицијске
службенике који врше граничне провере о испловљавању пловила (члан 61.
става 7);
29) ако заповедник пловила објекта поступи супротно одредби из
члана 62. ст. 1. и 2. овог закона;
30) ако заповедник или управљач пловила који је услед више силе,
пристао на месту где се не налази гранични прелаз, не достави граничној
полицији, односно најближој копију препис пописа посаде и путника (члан
62. става 3)
31) ако заповедник пловила на кружном путовању или бродар,
односно овлашћено лице не достави граничној полицији план пута и
програм кружног путовања најкасније 24 часа пре доласка на гранични
прелаз (члан 63. става 1)
32) ако заповедник пловила или бродар, односно овлашћено лице не
достави граничној полицији препис пописа посаде и списак путника који се
налазе на пловилу најкасније 24 часа пре доласка на гранични прелаз (члан
63. става 4)
33) ако се члан посаде страног пловила, воза или ваздухоплова, који
нема потребну визу, за време задржавања пловила, воза или ваздухоплова
на подручју граничног прелаза, односно луке или путничког пристаништа
отвореног за међународни саобраћај, креће без потребног одобрења на
подручју насељеног места у коме се налази гранични прелаз, односно лука
или путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај (члан 64);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. тачка 9. овог члана казниће се одговорно лице у
органу управе новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. тачка 21. овог члана казниће се и предузетник
новчаном казном у износу од 20.000 до 200.000 динара
Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се и физичко
лице за прекршај из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 9), 10), 12), 14), 15), 19), 20),
22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32) и 33).
За прекршај из става 1. тач. 11) и 22) овог члана може се изрећи и
заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању до шест
месеци.
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Члан 71.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара или казном
затвора до 30 дана казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) пређе или покуша да пређе државну границу изван одређеног
граничног прелаза, изван радног времена на граничном прелазу или
супротно намени граничног прелаза, или ако пређе или покуша да пређе
државну границу на граничном прелазу без важеће путне или друге исправе
прописане за прелазак државне границе (члан 12. став 2);
2) пређе државну границу ван граничног прелаза услед више силе, а
о томе одмах не обавести полицију (члан 14);
3) се креће и задржава на подручју граничног прелаза без потребне
дозволе или не поступа по посебним ознакама, таблама, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији, наређењима и упутствима полицијских
службеника (члан 24);
4) за време боравка на подручју граничног прелаза са собом не носи
дозволу или на захтев полицијског службеника исту не да на увид (члан 25.
став 5);.
5) не стави на увид исправе прописане за прелазак државне границе
или се не подвргне граничној провери или напусти подручје граничног
прелаза док се не изврши гранична провера или избегава, односно
покушава избећи граничну проверу (члан 43. став 1);
6) ако на захтев полицијског службеника, не пружи додатна
објашњења у вези података и документације из чл. 40. и 41. овог закона у
вези преласка државне границе и не поступа по издатим упозорењима и
наређењима полицијских службеника (члан 43. став 2);
7) не заустави саобраћајно средство на одређеном простору
граничног прелаза на којем се обавља гранична провера или после
завршене провере, саобраћајним средством не напусти подручје граничног
прелаза (члан 43. став 3);
8) управља саобраћајним средством којим прелази државну границу
и не поступа по вертикалној и хоризонталној сигнализацији постављеној на
граничном прелазу (члан 43. став 4).

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Доношење подзаконских аката
Члан 72.
Министар доноси прописе којима ближе уређује:
1) облик, садржину и начин постављања посебних ознака, табли и
сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза,
радног времена граничног прелаза, подручја граничног прелаза;
2) начин поступања граничне полиције приликом утврђивања и
решавања граничног инцидента и повреде државне границе;
3) изглед и садржину обрасца и начин најаве и одјаве лова уз
граничну линију;
4) изглед и садржину обрасца захтева за издавање граничног
одобрења и граничног одобрења и начин издавања;

28
5) начин подношења захтева и издавања сагласности за уређење
простора уз државну границу;
6) начин подношења захтева и издавања сагласности за изградњу,
постављање објеката, промена њихове намене, као и постављање
инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и претходну
сагласност за почетак радова на подручју граничног прелаза;
7) садржај захтева за издавање, начин издавања и одузимања,
изглед и садржај исправа предвиђених овим законом;
8) начин вршења надзора државне границе и начин издавања,
изглед и садржај аката које полицијски службеници сачињавају приликом
обављања послова надзора државне границе;
9) начин вршења граничних провера и начин издавања, изглед и
садржај аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања
послова граничних провера;
10) садржај, изглед печата и начин уноса података о преносу оружја
и муниције преко државне границе у путну исправу;
11) садржај, изглед печата и посебних ознака и начин уноса података
о уласку и изласку, о одбијању уласка/изласка, друге податке од значаја за
граничну проверу у путну исправу;
12) изглед, садржај обрасца потврде из члана 47. овог закона и
обрасца посебног листа из члана 48. овог закона.
Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од једне године од
дана ступања на снагу овог закона.
Пропис из члана 60. став 2. овог закона донеће се у року од две године
од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи
који су важили до ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са
одредбама овог закона.
Усклађивање рада оператера, управљача и Републичке
дирекције за имовину Републике Србије
Члан 73.
Оператер аеродрома, луке, путничког пристаништа отвореног за
међународни саобраћај и управљач железничке инфраструктуре дужан је да
обавезе у погледу уређења и опремања граничних прелаза испуни у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Републичка дирекција за имовину Републике Србије ће предузети
потребне мере за обезбеђење услова за извршење утврђене надлежности
овим законом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Престанак важења закона
Члан 74.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити
државне границе („Службени гласник РС”, бр. 97/08 и 20/15 – др. закон).
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Ступање на снагу закона
Члан 75.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење Закона о граничној контроли садржан је у
члану 97. став 1. тачка 5) Устава Републике Србије у складу с којим Република
Србија уређује и обезбеђује систем преласка границе и контроле промета роба,
услуга и путничког саобраћаја преко границе, положај странца и правних лица.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Постојећи правни оквир заштите државне границе је, због протека
времена, потребно иновирати и додатно ускладити са правним тековинама
Европске уније.
У поступку приступања Европској унији једно од кључних поглавља за
пријем Републике Србије у Европску унију је и Поглавље 24. – Правда, слобода
и безбедност, за које је надлежно Министарство унутрашњих послова. У
потпоглављу 4. Спољне границе и Шенген предвиђено је додатно
усаглашавање са стандарима ЕУ.
Радом на предметном тексту, предложена је и измена назива законског
прописа, тако да је материја уређена важећим Законом о заштити државне
границе, сада предмет уређења Предлога закона о граничној контроли, са
извесним различитостима.
Наиме, систем интегрисаног управљања границом, као такав и даље
егзистира у правном систему Републике Србије. Органи из система
интегрисаног управљања границом предузимају мере и активности којима се
реализује заједничко управљање границом, у складу са важећим законима,
стратегијама и другим актима, с тим што је гранична контрола (надзор државне
границе, гранична провера и анализа ризика угрожености безбедности граница)
у надлежности граничне полиције.
Новину представљају и одредбе којима се одређене надлежности из
области управљања граничним прелазима (изградња, опремање, текуће и
инвестиционо одржавање граничних прелаза, као и спровођење одлуке Владе о
запречавању у саобраћајних комуникација, путева и подручја која нису у
функцији законитог преласка државне границе) преносе на Републичку
дирекцију за имовину Републике Србије, као државни орган у Републици Србији
надлежан за управљање стварима у јавној својини.
Основни циљеви Закона о граничној контроли су обезбеђење државне
границе, заштита живота и здравља људи и животне средине, спречавање
вршења и откривања кривичних дела и прекршаја, спречавање ирегуларних
миграција, спречавање и откривања других активности и радњи којима се
угрожава јавни ред и мир, правни поредак и јавна безбедност.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Прва глава – Уводне одредбе (чл. 1–4): Одредбом члана 1. Предлога
закона уређује се предмет закона. Одредбом члана 2. прописана је гранична
контрола која обухвата надзор државне границе, граничну проверу и aнализу
ризика угрожености безбедности граница, као и сврха обављања граничне
контроле. Члан 3. садржи значење појединих израза употребљених у Предлогу
закона.
Друга глава – Државна граница и гранична линија (чл. 5–11):
Одредбом члана 5. Предлога закона утврђено је да се државна граница
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одређује на основу међународног уговора, као и да је за закључивање
међународних уговора о разграничењу и утврђивању државне границе
надлежно Министарство спољних послова. Чланом 6. прописано је
обележавање граничне линије и утврђена надлежност за обављање тих
послова. Одредбом члана 7. прописано је означавање близине државне
границе, као и надлежност за постављање посебних табли и сигнализације на
захтев граничне полиције. Чланом 8. утврђују се обавезе власника или
корисника земљишта ради постављања и одржавања граничних ознака, тавли и
сигнализације. Одредбом члана 9. уређена је видљивост граничне линије и
забрана делатности уз граничну линију. Одредбама чл. 10. и 11. Предлога
закона прописано је уређење простора уз државну границу и запречавање,
односно постављање средстава којима се запречавају путеви/подручја ради
онемогућавања незаконитог преласка државне границе.
Трећа глава – Прелазак државне границе и гранични прелаз (чл. 12–
26): Одредбом члана 12. уређује се прелазак државне границе, начин и место
преласка државне границе, као и околности услед којих се државна граница
може прећи ван граничног прелаза и ван утврђеног радног времена граничног
прелаза. Чланом 13. уређено је гранично одобрење. Одредбом члана 15.
уређен је гранични прелаз и врсте граничног прелаза (стални, сезонски и
привремени). Чланом 16. су уређени гранични прелази за међународни и
погранични саобраћај. Одредбом члана 17. Предлога закона утврђена је
надлежност Владе у погледу одређивања граничних прелаза, категоризације,
као и времена и начина преласка преко државне границе. Чланом 18.
дефинисано је одређивање привременог граничног прелаза. Чланом 19.
прописано је да Влада утврђује услове које мора да испуњава гранични прелаз
у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, броја запослених и
других материјално техничких средстава неопходних за функционисање
граничног прелаза. Чланом 20. Предлога закона прописане су обавезе
оператера, власника и корисника саобраћајног средства, док је чланом 21.
уређено подручје граничног прелаза. Одредбама чл. 22. и 23. прописано је
означавање граничног прелаза (надлежност Републичке дирекције за имовину
Републике Србије) и ограничења при изградњи и постављању објеката. Чл. 24–
26. Предлога закона уређено је кретање и задржавање на подручју граничног
прелаза, дозвола за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза и
привремена дозвола, као и услови за добијање дозволе за кретање и
задржавање на подручју граничног прелаза, односно привремене дозволе.
Четврта глава – Гранична контрола (чл. 27–65): Чланом 27. Предлога
закона утврђена је надлежност за вршење граничне контроле. Чл. 28–30.
прописана је примена овлашћења и спровођење мера и радњи, гранична
контрола у стању повећаног ризика, као и начела поступања полицијских
службеника приликом обављања полицијских овлашћења. Одредбама чл. 31–
33. прописан је надзор државне границе, односно овлашћења у вршењу
послова надзора државне границе, права и обавезе власника или корисника
земљишта, као и гранични инциденти и повреда државне границе. Чл. 34. и 35.
уређено је обављање граничне провере. Чл. 36-39. прописана је провера лица
приликом обављања граничне провере и провера ствари и саобраћајног
средства. Одредбама чл. 40-42. прописане су основна и детаљна гранична
провера.Чл. 43. и 44. утврђене су дужности лица приликом преласка државне
границе, као и дужности оператера, власника и корисника саобраћајног
средства. Одредбама чл. 45-48. прописано је одступање од режима граничне
провере , пренос оружја и муниције преко државне границе, овера преласка
државне границе, као и изузетак од обавезе стављања отиска печата. Чл. 4954. прописана су посебна правила граничних провера одређених категорија
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лица (лица изузета од граничних провера, гранична провера пилота и других
чланова посаде, гранична провера поморца, лица са дипломатским статусом,
прекогранични радници и малолетна лица). Одредбама чл. 55-65. прописане су
граничне провере у међународном железничком, ваздушном и водном
саобраћају и то: гранична провера у међународном железничком саобраћају, у
међународном ваздушном саобраћају, међународни транзитни промет, обавезе
превозника у ваздушном саобраћају, слетање ваздухоплова ван места
одређеног за међународни ваздушни саобраћај, кретање ваздухоплова дуж
граничне линије, режим преласка државне границе у међународном водном
саобраћају, граничне провере у међународном водном саобраћају, одступања
од режима преласка државне границе у међународном водном саобраћају,
поступак граничне провере брода на кружном путовању и издавање одобрења
за кретање члана посаде који нема визу, као и анализа ризика.
Пета глава – Послови граничне полиције ван подручја граничног
прелаза (члан 66): Одредбом члана 66. прописано је да ће ван подручја
граничног прелаза на територији Републике Србије, полицијски службеник
вршити детаљне граничне провере на основу анализа ризика угрожености
безбедности граница, а у сврху откривања и расветљавања кривичних дела и
прекршаја из области прекограничног криминала и ирегуларних миграција.
Шеста глава – Међународна гранична сарадња (члан 67): Одредбом
члана 67. Предлога закона предвиђен је начин остваривања међународне
сарадње.
Седма глава – Евиденције (члан 68): Чланом 68. прописане су врсте
евиденција које, за потребе граничне контроле води ово министарство, односно
гранична полиција, као и успостављање посебног информатичког система за
граничну контрлу.
Осма глава – Надзор над спровођењем закона (члан 69) – Уређено је
питање надлежности над спровођењем овог закона.
Девета глава – Казнене одредбе (чл. 70. и 71.): Чл. 70. и 71. прописане
су прекршајне одредбе.
Десета глава – Прелазне и завршне одредбе (чл. 72-75): Чланом 72.
прописано је доношење подзаконских аката. Чланом 73. прописано је
усклађивање рада са одредбама овог закона. Чл. 74. и 75. утврђен је престанак
важења закона и ступање на снагу овог закона.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење активности предвиђених овим законом у 2017. години
нису потребна финансијска средства из Буџета Републике Србије са раздела
15 – Министарство унутрашњих послова.
Средства потребна за спровођење овог закона у 2018. и 2019. години
биће обезбеђена у складу с лимитима за 2018. и 2019. годину за раздео 15 –
Министарство унутрашњих послова, на Програму 1410 – Управљање државном
границом, на Програмској активности 0001 – Управљање радом граничне
полиције.
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Узимајући у обзир разлоге наведене у делу II. Образложења, а у циљу
реализације секторске буџетске подршке која је условљена доношењем овог
закона до краја 2017. године. Такође, доношењем овог закона испуњавају се
међународне обавезе и врши се усклађивање прописа с прописима Европске
уније.
Имајући у виду наведено, сматрамо да би недоношење овог закона
узроковало настајање штетних последицеа по рад органа и организација, те се
предлаже доношење закона по хитном поступку.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
1. Одређивање проблема које закон треба да реши
Законом о граничној контроли уређује се област граничне контроле сагласно
обавезујућим прописима ЕУ, односно Уредби 2016/399 о Законику Уније о
правилима којима се уређује кретање лица преко границе (Законик о
шенгенским границама).
Одредбама Закона о граничној контроли уређује се гранична контрола,
полицијска овлашћења граничне полиције, питања у вези са државном
границом и граничном линијом, означавање, односно обележавање граничне
линије и државне границе, прелазак државне границе и гранични прелази,
гранична провера (основна и детаљна), пренос оружја и муниције преко
државне границе, послови граничне полиције ван подручја граничног прелаза,
међународна гранична полицијска сарадња, као и сарадња између државних
органа из система интегрисаног управљања границом.
Наведени закон уједно представља и правни основ за успостављање
информатичког система/платформе граничне контроле у циљу ефикаснијег
обављања граничне контроле, односно олакшаног кретања лица и роба преко
државне границе, уз истовремено омогућавање ефикаснијих граничних провера
и обезбеђења државне границе у борби против прекограничног криминала и
ирегуларних миграција. Наведени информациони систем ће представљати
основу за повезивање са шенгенским информационим системом (SIS).
Анализом функционисања надлежних служби
утврђени су следећи проблеми:

на

граничним

прелазима

Не постоји тело или државни орган (агенција, служба, дирекција) која управља
граничним прелазима. Због наведеног се у пракси дешава да не постоји
јединствено текуће и инвестиционо одржавање као ни јединствено планирање
изградње и реконструкције граничних прелаза. Иако су све надлежне службе
које функционишу на граничним прелазима (Управа граничне полиције, Управа
царина, Ветеринарска и фитосанитарна инспекција) буџетски корисници, свака
служба понаособ плаћа рачуне за струју, воду, грејање. У пракси се поставља
питање ко је овлашћен да одржава зграду на граничном прелазу, чисти
подручје граничног прелаза, одржава заједничке просторије, поправља
заједничке инсталације, итд. Наведени проблем посебно је изражен на подручју
друмских граничних прелаза док на другим прелазима (аеродромски,
железнички и речни) наведна питања су у надлежности оператера.
Из наведеног разлога предложено је да наведене послове обавља Републичка
дирекција за имовину Републике Србије која је законом овлашћена да управља
објектима у јавној својини. Наведена дирекција већ управља граничним
прелазима Батровци (гранични прелаз према Хрватској) и Хоргош (граничниу
прелаз према Мађарској) на основу одлуке Владе о привременом управљању.
Као негативан пример непостојања јединственог управљања граничним
прелазима може се навести друмски гранични прелаз Прешево (гранични
прелаз према Македонији). Иако се исти налази на коридору 10, на наведеном
граничном прелазу не функционише теретни терминал (због нерешених
имовинско-правних односа са Интерспидом) тако да се за теретна моторна
возила гранична контрола (полицијска, царинска,
ветеринарска и
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фитосанитарна) обавља на подручју граничног прелаза на саобраћајним
тракама које су предвиђене за одвијање саобраћаја, што отежава одвијање
саобраћаја и успорава граничну контролу.
Успостављањем субјекта који ће „газдовати” граничним прелазима
омогућиће се уредно текуће одржавање, планско инвестиционо
одржавање и допинети синхронизованој модернизацији граничних
прелаза.
2. Циљеви који се доношењем закона постижу
Основни циљеви који ће се постићи доношењем овог закона су:










Обезбеђење државне границе;
Заштита живота и здравља људи и животне средине;
Спречавање вршења и откривања кривичних дела и прекршаја;
Спречавање ирегуларних миграција;
Спречавање и откривања других активности и радњи којима се
угрожава јавни ред и мир, правни поредак и јавна безбедност;
Постављени циљ је усаглашавање са комунитарним правом који
представља основ за примену правила шенгенског простора, односно
који је неопходан услов за приступање Републике Србије Европској
унији, што је опредељени циљ Владе Републике Србије. Примена
правила шенгенског простора (Законик о шенгенским границама)
подразумева обезбеђење безбедности на спољним границама, као и
касније, у фази пуноправног чланства у ЕУ, безбедан проток лица и робе
унутар шенгенског простора;
Јединствено функционисање и одржавање свих граничних прелаза
Републике Србије;
Дефинисањем и детаљним уређењем полицијских овлашћења граничне
полиције обезбеђује се, с једне стране ефикасан рад ове службе, док, с
друге стране, обезбеђује се и висок ниво заштите права свих лица
која подлежу граничној контроли приликом преласка државне
границе.

3. Да ли су разматране могућности решавања проблема без доношења
акта
Закон о заштити државне границе донет је 2008. године и, иако препознаје
систем интегрисаног управљања границом, захтева значајно побољшање и
унапређење које би превазилазило опсег за измене и допуне важећег закона.
Такође, комунитарно право у овој области је веома „живо” и честе су измене
релевантних прописа, што подразумева и усаглашавање националног
законодавства са новинама.
У прилог решавању проблема доношењем новог закона је свакако и чињеница
да се одређене надлежности из области управљања граничним појасом,
премером, означавањем и обележавањем (постављање ознака и друге
сигнализације), као и изградња, опремање и одржавање граничних прелаза
преносе на Републичку дирекцију за имовину Републике Србије, као државни
орган у Републици Србији надлежан за управљање и располагање стварима у
јавној својини.
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Наравно да би поверавање ових послова Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије подразумевало подизање њихових административних
капацитета као и успостављање одређеног система финансирања, што ће у
наредном периоду бити реализовано.
4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема?
Доношење закона је најбољи начин за решавање проблема, јер на
свеобухватан начин уређује ову област, односно унапређује решења која су већ
предвиђена Законом о заштити државне границе, а уједно предвиђа и нека
нова која су производ европског права или дугогодишње праксе граничне
полиције.
Напред наведена проблематика несинхронизованог управљања граничним
прелазима и утврђивање надлежности Републичке дирекције за имовину
Републике Србије један је од проблема који могу бити решени искљичиво
законским прописом.
Важећим Законом о заштити државне границе предвиђена је „гранична
контрола” и „минимум граничне контроле”. У складу са Шенген бордер кодом
сада је гранична контрола подељена на основну, детаљну и минимум граничне
контроле. Основни разлог за поделу на основну и детаљну контролу је због
убрзања процеса контроле на граничним прелазима. Законом је предвиђено да
уколико постоји потреба, у складу са анализом ризика (профилисање путника),
за детаљном контролом, иста се обавља на тзв. другој линији контроле што у
пракси значи да се детаљне провере врше на неком другом месту на подручју
граничног прелаза чиме се постиже да се не задржавају путници на првој линији
контроле односно над којима се врши само основна контрола.
Двостепеност у контроли ће омогућити брже одвијање граничних
провера путника а самим тим и брже одвијање саобраћаја преко
граничних прелаза.
Имајући у виду да не постоји пропис који регулише које услове треба да
испуњавају гранични прелази (просторије, опрема, инфраструктура, број
запослених) гранични прелази у Републици Србији нису равномерно
опремљени у погледу наведене опреме и инфраструктуре и других
материјално-техничких средстава неопходних за функционисање граничног
прелаза. Због тога на појединим граничним прелазима не постоје ни основни
услови за рад: непостојање пијаће воде, проблеми са електричним напајањем,
приступне саобраћајнице итд. Наведени проблем би се решио актом Владе који
би предвидео услове које треба да испуњавају гранични прелази по свим
наведеним елементима, предвиђен овим предлогом закона.
Такође, у случају да анализа ризика указује да постоји повећан ризик од
невојних изазова због којих може доћи до угрожавања државне границе и јавне
безбедности предвиђено је ангажовање полицијских службеника, средстава и
опреме дргих орг.јединица МУП као и Војске Србије. Наведена могућност је
предвиђена у складу са искуствима МУП Србије у управљању миграционом
кризом од 2015. године до данас (када је преко територије Републике Србије
прешло преко милион миграната).
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Гранична контрола у стању повећаног ризика је предвиђена као
могућност, односно као механизам који ће се активирати приликом
догађаја које није могуће унапред планирати и који ће активирати поред
капацитета граничне полиције и капацитете (људске и техничке) и
осталих линија рада у МУП и Војске Р Србије у случају масивног прилива
миграната.
5. На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону?
Решења у Закону о граничној контроли ће позитивно утицати на сва лица
(држављане и странце) која, приликом преласка државне границе, подлежу
граничним проверама (основним или детаљним), као и на оператере
аеродрома, луке и железничке станице.
С тим у вези, омогућавање ефикаснијег обављања граничних провера
обезбедиће већу флуктуацију лица на граничним прелазима. Такође,
усаглашавањем са највишим стандардима које поставља европско
законодавство, биће значајно унапређена и безбедност државне границе.
Одређена законска решења односе се и на надлежност других државних
органа. Новину у закону свакакао представља утврђивање надлежности
Републичке дирекције за имовину Републике Србије у погледу управљања
граничним појасом, премером, означавањем и обележавањем на државној
граници (постављање ознака и друге сигнализације), као и изградња, опремање
и одржавање граничних прелаза.
Одређена правила су уведена имајући у виду категорију путника која прелазе
државну границу, а реч је о: представницима других држава и чланова њихових
делегација, пилотима и другим члановима посаде, поморцима-бродарцима,
лицима са дипломатским статусом, прекограничним радницима и малолетним
лицима. За наведене категорије лица предвиђене су олакшане процедуре,
имајући у виду статус наведених лица, као и низак миграциони ризик што ће, у
коначности, допринети бржем преласку државне границе наведених категорија
лица.
Имајући у виду опасност од злоупотребе деце, трговине и кријумчарење
људима неопходно је прописати да се приликом преласка државне границе
малолетних лица од стране полицијских службеника обрати посебна пажња. У
упоредној пракси решења су врло различита (неке државе прописују различите
старосне границе за самостално путовање малолетника, неке државе прописују
сагласност једног или оба родитеља, неке државе праве разлику између деце –
домаћих и деце страних држављана). Шенген бордер код даје само генералну
инструкцију „да треба обратити посебну пажњу на малолетнике када путују
сами или у пратњи другог лица”, док је државама чланицама оставио слободу
да својим националним законодавством уреде ово питање. У Предлогу закона
је предложено да малолетно лице до навршене 16. године, држављанин
Републике Србије када путује само или у пратњи другог лица које му није
родитељ или законски старатељ, мора поседовати оверену писану сагласност
оба родитеља или законског старатеља. Првенствено, наведена одредба се
односи на малолетно лице држављанина Републике Србије, али не и на стране
држављане, имајући у виду да велики број малолетних страних држављана
свакодневно путује и прелази државну границу, те да би увођење исте обавезе
за малолетнике из страних држава изазвало много проблема у пракси, а
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постоји и претпоставка да су исти већ контролисани на излазу из своје матичне
државе.
Прописивањем наведеног начина преласка малолетника преко државне
границе превентивно ће се спречити злоупотреба деце.
6. Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а
нарочито малим и средњим предузећима?
Примена овог закона ствара одређене трошкове оператера у ваздушном,
железничком и у речном саобраћају. Наиме, неопходно је да оператер
обезбеди раздвајање путника у међународном саобраћају од осталих путника
без обзира на трошкове, односно оператер који остварује приходе од превоза
путника у међународном саобраћају мора рачунати и на наведене трошкове,
што је у складу са међународним правом.
Средства потребна за обезбеђивање информатичке опреме потребне за
успостављање Информатичког система граничне контроле биће обезбеђена из
ЕУ пројеката. Информатички систем као електронски регистар података у вези
с граничном контролом већ постоји, само је исти потребно унапредити и
проширити капацитет.
Континуарана улагања у људске ресурсе ангажоване на пословима граничне
контроле представљају савремену потребу у циљу успостављања што
ефикасније службе. Наведено се реализује кроз различите едукације и
радионице, што најчешће не изискује додатна финансијска средства, јер
представља саставни део пројеката.
7. Да ли позитивне последице доношења закона такве да оправдавају
трошкове које ће он створити?
Очекивани позитивни ефеки примене овог закона свакако оправдавају
финансијске импликације на поједине субјекте (оператере). Грађани су изузети
од финансијских ефеката примене овог прописа.
8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и
тржишна конкуренција?
/
9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о
закону?
За предметни закон није спровођена јавна расправа по Пословнику Владе,
имајући у виду да се истим не мења у битној мери уређење неког питања,
односно област граничне контроле.
10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно
што се законом предвиђа?
Мере које ће се предузети у циљу ефикасније примене овог закона огледају се
у доношењу подзаконских прописа, као и низа стандардних оперативних
процедура.
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Влада доноси пропис којим ће прописати услове које мора да испуњава
гранични прелаз у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, броја
запослених и других материјално техничких средстава неопходних за
функционисање граничног прелаза.
Влада, на предлог министарства надлежног за послове саобраћаја уз
сагласност надлежних државних органа надлежних за управљање границом,
доноси акт којим одређује режим граничних провера страних и домаћих
пловила и граничне прелазе на којима ће се провере вршити.
Министар доноси прописе којима ближе уређује:
1) облик, садржину и начин постављања посебних ознака, табли и
сигнализације за означавање близине државне границе, граничног
прелаза, радног времена граничног прелаза, подручја граничног
прелаза;
2) начин поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања
граничног инцидента и повреде државне границе;
3) изглед и садржину обрасца и начин најаве и одјаве лова уз граничну
линију;
4) изглед и садржину обрасца захтева за издавање граничног одобрења и
граничног одобрења и начин издавања;
5) начин подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора
уз државну границу;
6) начин подношења захтева и издавања сагласности за изградњу,
постављање објеката, промена њихове намене, као и постављање
инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и
претходну сагласност за почетак радова на подручју граничног прелаза;
7) садржај захтева за издавање, начин издавања и одузимања, изглед и
садржај исправа предвиђених овим законом;
8) начин вршења надзора државне границе и начин издавања, изглед и
садржај аката које полицијски службеници сачињавају приликом
обављања послова надзора државне границе;
9) начин вршења граничних провера и начин издавања, изглед и садржај
аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања
послова граничних провера;
10) садржај, изглед печата и начин уноса података о преносу оружја и
муниције преко државне границе у путну исправу;
11) садржај, изглед печата и посебних ознака и начин уноса података о
уласку и изласку, о одбијању уласка/изласка, друге податке од значаја за
граничну проверу у путну исправу;
12) изглед, садржај образасца потврде из члана 47. овог закона и обрасца
посебног листа из члана 48. овог закона.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство унутрашњих послова
2. Назив прописа
Предлог закона о граничној контроли
Draft Law on Border Control
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум),
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну саржину прописа
Наслов VII – Правосуђе, слобода и безбедност, члан 82. – Виза, контрола
границе, азил и миграције
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
Поглавље 3. Националног плана за усвајање правних тековина Европске уније
– Способност преузимања обавеза из чланства у ЕУ, у потпоглављу 3.24.
Правда, слобода и безбедност, у потпоглављу 3.24.1. Спољне границе
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцена усклађености са њима
Уредба 2016/399 Европског парламента и ЕК о Законику Уније о правилима
којима се уређује кретање лица преко граница (Законик о шенгенским
границама) - усклађен
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима
Европске уније
-
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис и не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
Не
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Пропис још увек није преведен на неки од службених језика Европске уније.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености
Приликом израде Предлога закона о граничној контроли није остварена
сарадња са Европском унијом. Такође, није било укључених консултаната
приликом израде наведеног предлога закона.

1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа

Уредба (ЕУ) 2016/399 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о Законику Уније о 32016R0399
правилима којима се уређује кретање особа преко граница (Шенген бордер код) (Кодификација)
REGULATION (EU) 2016/399 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen
Borders Code) (codification)

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада

4. Датум израде табеле: 30.11.2017.

Обрађивач: Министарство унутрашњих послова
Ministry of interior of the Republic of Serbia
5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније:

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних
прописа из базе НПAA:

1. Предлог Закона о граничној контроли

2017-588

Draft on Law on Border Control

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:

а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

2
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одредба
прописа
ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе
прописа
Р. Србије

Садржина одредбе

Усклађ
еност1

Разлози за делимичну
усклађеност, неусклађеност
или непреносивост

Напомена о
усклађености

1.

2

1

Subject matter and principles
This Regulation provides for the absence
of border control of persons crossing the
internal borders between the Member
States of the Union.
It lays down rules governing border
control of persons crossing the external
borders of the Member States of the
Union.
Definitions
For the purposes of this Regulation the
following definitions apply:
1. ‘internal borders’ means:
(a) the common land borders, including
river and lake borders, of the Member
States;
(b) the airports of the Member States for
internal flights;
(c) sea, river and lake ports of the
Member States for regular internal ferry
connections;

It is not transferable.
/

/

/

/

/

/

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

It refers to Member
States.

It refers to Member
States.

3
а)

2

2

2

2

а1)

2. ‘external borders’ means the Member
States’ land borders, including river and
lake borders
3. ‘internal flight’ means any flight
exclusively to or from the territories of
the Member States and not landing in
the territory of a third country;
4. ‘regular internal ferry connection’
means any ferry connection between the
same two or more ports situated on the
territory of the Member States, not
calling at any ports situated outside the
territory of the Member States, and
consisting of the transport of passengers
and vehicles according to a published
timetable
5. ‘persons enjoying the right of free
movement under Union law’ means:
(a) Union citizens within the meaning of
Article 20(1) TFEU, and third-country
nationals who are members of the
family of a Union citizen exercising his
or her right to free movement to whom
Directive 2004/38/EC of the
European Parliament and of the Council
(1) applies;
(b) third-country nationals and their
family members, whatever their
nationality, who, under agreements

б)

б1)

в)

г)

/

/

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

It refers to Member
States

д)

4
а)

а1)

б)

б1)

в)

/

Закон о странцима

Fully
aligned

г)

д)

between the Union and its Member
States, on the one hand, and those third
countries, on the other hand, enjoy rights
of free movement equivalent to those of
Union citizens;

2

2

2

6. ‘third-country national’ means any
person who is not a Union citizen within
the meaning of Article 20(1) TFEU and
who is not covered by point 5 of this
Article;
7. ‘persons for whom an alert has been
issued for the purposes of refusing
entry’ means any third-country national
for whom an alert has been issued in the
Schengen Information System (SIS) in
accordance with and for the purposes
laid down in Articles 24 and 26 of
Regulation (EC) No 1987/2006 of the
European Parliament and of the
Council (2)
8. ‘border crossing point’ means any
crossing-point authorised by the
competent authorities for the crossing of
external
borders

Закон о странцима

1.14.1

Гранични прелаз је место одређено за
прелазак
државне
границе
у
друмском, железничком, ваздушном и
водном саобраћају.

fully
aligned

Република Србија
има евиденцију
странаца којима је
Република Србија
забранила улазак.
Поред наведеног
приликом
преласка дрзавне
границе лица се
проверавају кроз
базу Интерпола.
Још увек Р Србија
није цлан ЕУ и
нема приступ
СИС

Fully
aligned

5
а)

2

2

2

а1)

9. ‘shared border crossing point’ means
any border crossing point situated either
on the territory of a Member State or
on the territory of a third country, at
which Member State border guards and
third-country border guards carry out
exit and entry checks one after another
in accordance with their national law
and pursuant to a bilateral agreement;

10. ‘border control’ means the activity
carried out at a border, in accordance
with and for the purposes of this
Regulation, in response exclusively to
an intention to cross or the act of
crossing that border, regardless of any
other consideration, consisting of border
checks and border surveillance
11. ‘border checks’ means the checks
carried out at border crossing points, to
ensure that persons, including their
means
of transport and the objects in their
possession, may be authorised to enter
the territory of the Member States or
authorised to leave it

б)

1.3.1.7

1.2.1

1.3.1.3

б1)

заједнички гранични прелаз је сваки
гранични прелаз који се налази на
територији Републике Србије или на
територији суседне државе, на којем
полицијски службеници граничне
полиције
Републике
Србије
и
полицијски
службеници
суседне
државе, непосредно један након
другог обављају граничне провере, у
складу са својим националним
законодавством
и
одредбама
међународног уговора;

Гранична контрола, у смислу овог
закона, обухвата надзор државне
границе, граничну проверу и aнализу
ризика угрожености безбедности
граница.

гранична провера је контрола лица и
путних исправа, контрола превозног
средства и контрола ствари која се
обавља у току утврђеног радног
времена на подручју граничног
прелаза, у вези са намераваним
преласком државне границе или
непосредно након што је извршен
прелазак државне границе и друга

в)

Fully
aligned

Fully
aligned

Fully
aligned

г)

д)

6
а)

а1)

б)

б1)

в)

контрола промета лица, робе, услуга,
превозних средстава, животиња и
биља преко државне границе одређена
законом;

2

2

2

12. ‘border surveillance’ means the
surveillance of borders between border
crossing points and the surveillance of
border crossing points outside the fixed
opening hours, in order to prevent
persons from circumventing border
checks;

13. ‘second line check’ means a further
check which may be carried out in a
special location away from the location
at which all persons are checked (first
line)
14. ‘border guard’ means any public
official assigned, in accordance with
national law, to a border crossing point
or along the border or the immediate

1.3.1.6

1.3.1.5

1.3.1.2

надзор државне границе представља
скуп овлашћења, радњи и мера које се
спроводе уз државну границу, између
граничних прелаза и на граничним
прелазима изван утврђеног радног
времена,
у
циљу
сузбијања
прекограничног
криминала,
спречавања незаконитог преласка
државне границе и заштите њене
неповредивости, вршења контроле
граничних одобрења, и предузимања
мера, радњи и овлашћења против лица
која су на незаконит начин прешла
државну
границу
или
злоупотребљавају гранична одобрења;
граничне провере на другој линији
су додатне провере лица, превозних
сретстава и предмета које се обављају
на посебном месту, ван места
предвиђеног за граничну проверу;
Управа граничне полиције (у даљем
тексту - гранична полиција) је
организациона јединица Дирекције
полиције
у
Министарству

Fully
aligned

Fully
aligned

Fully
alinged

г)

д)

7
а)

а1)

б)

б1)

vicinity of that border who carries out,
in accordance with this Regulation and
national law, border control tasks;

унутрашњих
послова
Републике
Србије ( у даљем тексту Министарство)
која
непосредно
обавља послове граничне контроле;

15. ‘carrier’ means any natural or legal
person whose profession it is to provide
transport of persons

Закон о странцима

2

2

16. ‘residence permit’ means:
(a) all residence permits issued by the
Member States according to the uniform
format laid down by Council
Regulation (EC) No 1030/2002 (1) and
residence cards issued in accordance
with Directive 2004/38/EC;
(b) all other documents issued by a
Member State to third-country nationals
authorising a stay on its territory that
have been the subject of a notification
and subsequent publication in
accordance with Article 39, with the
exception of:
(i) temporary permits issued pending
examination of a first application for a
residence permit as referred to in
point (a) or an application for asylum;
and
(ii) visas issued by the Member States in
the uniform format laid down by
Council Regulation (EC) No
1683/95 (2);

Закон о странцима

в)

Fully
alinged

Fully
aligned

г)

д)

8
а)

2

2

2

2

а1)

17. ‘cruise ship’ means a ship which
follows a given itinerary in accordance
with a predetermined programme, which
includes a programme of tourist
activities in the various ports, and which
normally neither takes passengers on nor
allows passengers to disembark during
the voyage;

б)

1.63.1

18. ‘pleasure boating’ means the use of
pleasure boats for sporting or tourism
purposes

19. ‘coastal fisheries’ means fishing
carried out with the aid of vessels which
return every day or within 36 hours to a
port situated in the territory of a Member
State without calling at a port situated in
a third country;

20. ‘offshore worker’ means a person
working on an offshore installation
located in the territorial waters or in an
area of exclusive maritime economic
exploitation of the Member States, as
defined under the international law of
the sea, and who returns regularly by sea

б1)

в)

г)

д)

Заповедник брода на кружном
путовању или бродар, односно
овлашћено лице дужан је да достави
граничној полицији план пута и
програм кружног путовања најкасније
24 часа пре доласка на гранични
прелаз.

?

/

/

/

/

Not
aligned

Република
Србија није
прописала
одредбе које
се односе на
морску
обалу,
будући да
нема излаз на
морксе луке.

Not
aligned

Република
Србија није
прописала
одредбе које
се односе на
морску
обалу,

9
а)

а1)

б)

б1)

в)

2

3

4

Scope
This Regulation shall apply to any
person crossing the internal or external
borders of Member States, without
prejudice to:
(a) the rights of persons enjoying the
right of free movement under Union
law;
(b) the rights of refugees and persons
requesting international protection, in
particular as regards
non-refoulement
Fundamental Rights
When applying this Regulation, Member
States shall act in full compliance with
relevant Union law, including the

д)

будући да
нема излаз на
морксе луке.

or air to the territory of the Member
States
21. ‘threat to public health’ means any
disease with epidemic potential as
defined by the International Health
Regulations of the World Health
Organization and other infectious
diseases or contagious parasitic diseases
if they are the subject of protection
provisions applying to nationals of the
Member States

г)

Закон о странцима

1.2.2.2

1.11.1

Сврха обављања граничне контроле
је:
1) обезбеђење државне границе,
2) заштита живота и здравља људи и
животне средине.

Fully
aligned

Прелазак државне границе је свако
кретање људи преко државне границе.
Fully
aligned

Предлог закона о азилу и привременој
заштити

1.29

Полицијски службеници у примени
овлашћења из овог и другог закона
поступају непристрасно, пружајући
свакоме једнаку законску заштиту и

Fully
aligned

10
а)

5

а1)

б1)

Charter of Fundamental Rights of the
European Union (‘the Charter), relevant
international law, including the
Convention Relating
to the Status of Refugees done at
Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva
Convention’), obligations related to
access to international protection, in
particular the principle of nonrefoulement, and fundamental rights. In
accordance with the general principles
of Union law, decisions under this
Regulation shall be taken on an
individual basis.

поступајући без дискриминације по
било ком основу.
У примени полицијских овлашћења
полицијски
службеник
поступа
хумано и поштује достојанство, углед
и част сваког лица, људска и
мањинска права и слободе грађана,
дајући предност правима угроженог у
односу на иста права лица које та
права угрожава и водећи рачуна о
правима трећих лица.

Crossing of external borders
1. External borders may be crossed only
at border crossing points and during the
fixed opening hours. The opening
hours shall be clearly indicated at border
crossing points which are not open 24
hours a day

Државна граница се прелази на
граничном прелазу са важећом
путном
исправом
или
другом
исправом прописаном за прелазак
државне границе, у радно време
граничног прелаза и у складу са
међународним уговором.

Member States shall notify the list of
their border crossing points to the
Commission in accordance with Article
39

5

б)

2.
By way of derogation from paragraph 1,
exceptions to the obligation to cross

1.11.1

1.11.3

1.12

в)

Fully
aligned

Радно време граничних прелаза који
нису отворени 24 часа мора бити
видно обележено посебним таблама.
Ван граничног прелаза и ван
утврђеног радног времена граничног
прелаза, државна граница се може

Fully
aligned

г)

д)

Достављање
листе
граничних
прелаза се
односи на
државе
чланице

11
а)

а1)

external borders only at border
crossing points and during fixed opening
hours may be allowed:
(a) for individuals or groups of persons,
where there is a requirement of a special
nature for the occasional crossing of
external borders outside border crossing
points or outside fixed opening hours,
provided that they are in possession
of the permits required by national law
and that there is no conflict with the
interests of public policy and the
internal security of the Member States.
Member States may make specific
arrangements in bilateral agreements.
General exceptions provided for by
national law and bilateral agreements
shall be notified to the Commission
pursuant to Article 39;
(b) for individuals or groups of persons
in the event of an unforeseen emergency
situation;
(c) in accordance with the specific rules
set out in Articles 19 and 20 in
conjunction with Annexes VI and VII

б)

б1)

в)

г)

д)

прећи у случају елементарне непогоде
(пожари, поплаве, земљотреси или
друге непогоде које се нису могле
предвидети), односно ако је тако
одређено међународним уговором.
У случају непогоде из става 1. овог
члана, државна граница се може
прећи у било које време и на било ком
месту. Лица која су државну границу
прешла у случају непогоде дужна су
да о томе обавесте граничну полицију
без одлагања, односно одмах по
престанку разлога који су условили
такав начин преласка државне
границе.

1.13.

1.48-52.

За прелазак државне границе ван
граничног прелаза, ван утврђеног
радног времена граничног прелаза, и
ван утврђеног начина преласка,
уколико није другачије уређено
међународним уговором и када
постоји оправдани интерес, уз
одобрење надлежног органа суседне
државе, гранична полиција може
издати гранично одобрење
Лица изузета од граничних провера

Чл. 48-52.
Предлога
закона о
граничној
контроли

12
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

биће
подробније
објашњени у
даљем тексту
приликом
обраде
чланова
Уредбе 19 и
20.

5

6

3.
Without prejudice to the exceptions
provided for in paragraph 2 or to their
international protection obligations,
Member States shall introduce penalties,
in accordance with their national law,
for the unauthorised crossing of external
borders at places other than border
crossing points or at times other than the
fixed opening hours. Those penalties
shall be effective, proportionate and
dissuasive.

Entry conditions for third-country
nationals
1.
For intended stays on the territory of the
Member States of a duration of no more
than 90 days in any 180-day period,
which entails considering the 180-day

1.71.1

Новчаном казном у износу од 10.000
до 100.000 динара или казном затвора
до 30 дана казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1) пређе или покуша да пређе државну
границу изван одређеног граничног
прелаза, изван радног времена на
граничном прелазу или супротно
намени граничног прелаза, или ако
пређе или покуша да пређе државну
границу на граничном прелазу без
важеће путне или друге исправе
прописане за прелазак државне
границе (члан 11. став 2.);

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено

Предлог закона о странцима

13
а)

а1)

period preceding each day of stay, the
entry conditions for third-country
nationals shall be the following:
(a) they are in possession of a valid
travel document entitling the holder to
cross the border satisfying the following
criteria:
(i) its validity shall extend at least three
months after the intended date of
departure from the territory of the
Member States. In a justified case of
emergency, this obligation may be
waived;
(ii) it shall have been issued within the
previous 10 years;
(b) they are in possession of a valid visa,
if required pursuant to Council
Regulation (EC) No 539/2001 (1),
except where they hold a valid residence
permit or a valid long-stay visa;
(c) they justify the purpose and
conditions of the intended stay, and they
have sufficient means of subsistence,
both for the duration of the intended stay
and for the return to their country of
origin or transit to a third country into
which they are certain to be admitted, or
are in a position to acquire such means
lawfully;
(d) they are not persons for whom an
alert has been issued in the SIS for the
purposes of refusing entry;

б)

1.11

б1)

Државна граница се прелази на
граничном прелазу са важећом
путном
исправом
или
другом
исправом прописаном за прелазак
државне границе, у радно време
граничног прелаза и у складу са
међународним уговором.

в)

г)

д)

14
а)

а1)

б)

6

в)

Предлог закона о странцима

(e) they are not considered to be a threat
to public policy, internal security, public
health or the international relations of
any of the Member States, in particular
where no alert has been issued in
Member States’ national data bases for
the purposes of refusing entry on the
same grounds

6

б1)

2.
For the purposes of implementing
paragraph 1, the date of entry shall be
considered as the first day of stay on the
territory of the Member States and the
date of exit shall be considered as the
last day of stay on the territory of the
Member States. Periods of stay
authorised under a residence permit or a
long-stay visa shall not be taken into
account in
the calculation of the duration of stay on
the territory of the Member States

Предлог закона о странцима

3. A non-exhaustive list of supporting
documents which the border guard may
request from the third-country national
in order to verify the fulfilment of the
conditions set out in paragraph 1 (c) is
included in Annex I.

Детаљна гранична провера је провера:
-веродостојности навода у вези места
поласка, места намераваног боравка,
средства
које
може
законито
прибавити, других околности везаних
за сврху путовања, и по потреби,
одговарајуће пратеће исправе;

Потпу
но
усклађ
ено

1.41.1.4

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

15
а)

6

6

а1)

4.
Means of subsistence shall be assessed
in accordance with the duration and the
purpose of the stay and by reference
to average prices in the Member State(s)
concerned for board and lodging in
budget accommodation, multiplied by
the number of days stayed.
Reference amounts set by the Member
States shall be notified to the
Commission in accordance with Article
39.
The assessment of sufficient means of
subsistence may be based on the cash,
travellers’ cheques and credit cards in
the third-country national’s possession.
Declarations of sponsorship, where such
declarations are provided for by national
law and letters of guarantee from hosts,
as defined by national law, where the
third-country national is staying with a
host, may also constitute evidence of
sufficient means of subsistence.
5. By way of derogation from paragraph
1:
(a) third-country nationals who do not
fulfil all the conditions laid down in
paragraph 1 but who hold a residence
permit or a long-stay visa shall be

б)

б1)

в)

г)

Ближе услове
за одбијање
уласка, па и
износ
новчаних
средстава
прописаће у
року од 6
месеци од
усвајања
Предлога
закона о
странцима.

Предлог закона о странцима

/

д)

a) It refers to Member
States

16
а)

а1)

authorised to enter the territory of the
other Member States for transit purposes
so that they may reach the territory of
the Member State which issued the
residence permit or the long-stay visa,
unless their names are on the national
list of alerts of the Member State whose
external borders they are seeking to
cross and the alert is accompanied by
instructions to refuse entry or transit;
(b) third-country nationals who fulfil the
conditions laid down in paragraph 1,
except for that laid down in point (b),
and who present themselves at the
border may be authorised to enter the
territory of the Member States, if a visa
is issued at the border in accordance
with Articles 35 and 36 of Regulation
(EC) No 810/2009 of the European
Parliament and of the Council (1).
Member States shall compile statistics
on visas issued at the border in
accordance with Article 46 of
Regulation (EC) No 810/2009 and
Annex XII thereto.
If it is not possible to affix a visa in the
document, it shall, exceptionally, be
affixed on a separate sheet inserted in
the document. In such a case, the
uniform format for forms for affixing
the visa, laid down by Council

б)

б1)

в)

Предлог закона о странцима
Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

17
а)

а1)

б)

б1)

в)

Regulation (EC) No 333/2002 (2), shall
be used;
(c) third-country nationals who do not
fulfil one or more of the conditions laid
down in paragraph 1 may be authorised
by a Member State to enter its territory
on humanitarian grounds, on grounds of
national interest or because of
international obligations. Where the
third-country national concerned is the
subject of an alert as referred to in
paragraph 1(d), the Member State
authorising him or her to enter its
territory shall inform the other Member
States accordingly

1.29

Полицијски службеници у примени
овлашћења из овог и другог закона
поступају
непристрасно,
пружајући
свакоме једнаку законску заштиту и
поступајући без дискриминације по било
ком основу.
Потпу
У примени полицијских овлашћења но
полицијски службеник поступа хумано и усклађ
поштује достојанство, углед и част сваког ено
лица, људска и мањинска права и слободе
грађана, дајући предност правима
угроженог у односу на иста права лица
које та права угрожава и водећи рачуна о
правима трећих лица.

1.29

Полицијски службеници у примени Потпу
овлашћења из овог и другог закона но

1. Border guards shall, in the
performance of their duties, fully respect
human dignity, in particular in cases
involving vulnerable persons.
7

Any measures taken in the performance
of their duties shall be proportionate to
the objectives pursued by such
measures.

7

2. While carrying out border checks,
border guards shall not discriminate

г)

д)

18
а)

8

8

а1)

б)

б1)

в)

against persons on grounds of sex, racial
or ethnic origin, religion or belief,
disability, age or sexual orientation.

поступају
непристрасно,
пружајући усклађ
свакоме једнаку законску заштиту и ено
поступајући без дискриминације по било
ком основу.
У примени полицијских овлашћења
полицијски службеник поступа хумано и
поштује достојанство, углед и част сваког
лица, људска и мањинска права и слободе
грађана, дајући предност правима
угроженог у односу на иста права лица
које та права угрожава и водећи рачуна о
правима трећих лица.

1.Cross-border movement at external
borders shall be subject to checks by
border guards. Checks shall be carried
out in accordance with this chapter.

Гранична контрола је у надлежности
Министарства.
Послове граничне контроле обавља
гранична полиција.

The checks may also cover the means of
transport and objects in the possession
of the persons crossing the border. The
law of the Member State concerned shall
apply to any searches which are carried
out.

2. All persons shall undergo a minimum
check in order to establish their
identities on the basis of the production
or presentation of their travel
documents. Such a minimum check shall

1.26

1.33.1

1.39.2

Граничне провере је провера:
1) лица и докумената;
2) ствари и
3) саобраћајног средства.

Потпу
но
усклађ
ено

Држављани Републике Србије и странци
који могу да прелазе државну границу Потпу
Републике
Србије
у
складу
са но
међународним уговором на основу личне усклађ
карте подлежу основној граничној ено
провери, уколико овим законом није

г)

д)

19
а)

а1)

б)

в)

г)

друкчије прописано.
Основна гранична провера је провера:
1) идентитета лица на основу увида у
путну исправу или другу исправу
предвиђену за прелазак државне границе,
а састоји се од ефикасне и непосредне
провере путне исправе, по потреби
провером у евиденцијама о издатим
путним
исправама,
украденим,
незаконито стеченим, изгубљеним и
неважећим путним исправама или другим
исправама предвиђеним за прелазак
државне границе, као и утврђивање
знакова фалсификовања;

consist of a rapid and straightforward
verification, where appropriate by using
technical devices and by consulting, in
the relevant databases, information
exclusively on stolen, misappropriated,
lost and invalidated documents, of the
validity of the document authorising the
legitimate holder to cross the border and
of the presence of signs of falsification
or counterfeiting.

The minimum check referred to in the
first subparagraph shall be the rule for
persons enjoying the right of free
movement under Union law.
However, on a non-systematic basis,
when carrying out minimum checks on
persons enjoying the right of free
movement under Union law, border
guards may consult national and
European databases in order to ensure
that such persons do not represent a
genuine, present and sufficiently serious
threat to the internal security, public
policy, international relations of the
Member States or a threat to the public
health.

б1)

/

1.40.1

Лица која нису обухваћена чланом 39.
став 1. овог закона, као и лица за која
постоје основи сумње да могу
угрозити безбедност државне границе,
јавну безбедност, јавни поредак и
јавно
здравље
или
да
ће
злоупотребити боравак на територији
Републике Србије, поред основне
провере
подлежу
и
детаљној
граничној провери приликом преласка
државне границе Републике Србије.

It refers to Member States

д)

20
а)

а1)

The consequences of such consultations
shall not jeopardise the right of entry of
persons enjoying the right of free
movement under Union law into the
territory of the Member State concerned
as laid down in Directive 2004/38/EC.

б)

8

г)

/

It refers to Member States

1.41.1

(i) verification that the third-country
national is in possession of a document
which is valid for crossing the border
and which has not expired, and that the
document is accompanied, where
applicable, by the requisite visa or
residence permit;
(ii) thorough scrutiny of the travel
document for signs of falsification or
counterfeiting;

в)

/

3. On entry and exit, third-country
nationals shall be subject to thorough
checks as follows:
(a) thorough checks on entry shall
comprise verification of the conditions
governing entry laid down in Article
6(1) and, where applicable, of
documents authorising residence and the
pursuit of a professional activity. This
shall include a detailed examination
covering the following aspects:

б1)

1.41.1

Детаљна гранична провера је провера:
1) важења и исправности путне или
друге исправе прописане за прелазак
државне границе;
2) услова за улазак странаца
прописаних посебним законом;
3) да странац није прекорачио време
одобреног боравка;
4) веродостојности навода у вези
места поласка, места намераваног
боравка, средства које може законито
прибавити, других околности везаних
за сврху путовања, и по потреби,
одговарајуће пратеће исправе;
5) поседовања потребних новчаних
средстава за боравак, повратак у
државу порекла или транзит до треће
државе у којој му је гарантован
прихват;
6) да лице, његово превозно средство
и ствари које носи са собом неће
угрозити безбедност државне границе,
јавни поредак и јавно здравље.

д)

21
а)

а1)

(iii) examination of the entry and exit
stamps on the travel document of the
third-country national concerned, in
order to verify, by comparing the dates
of entry and exit, that the person has not
already exceeded the maximum duration
of authorised stay in the territory of the
Member States;
(iv) verification regarding the point of
departure and the destination of the
third-country national concerned and the
purpose of the intended stay, checking,
if
necessary,
the
corresponding
supporting documents;
(v) verification that the third-country
national concerned has sufficient means
of subsistence for the duration and
purpose of the intended stay, for his or
her return to the country of origin or
transit to a third country into which he
or she is certain to be admitted, or that
he or she is in a position to acquire such
means lawfully;

б)

Предлог закона о странцима
1.41.1.3

1.41.1.4

3) да странац није прекорачио време
одобреног боравка;

1.41.1.5

1.41.1.6

(vi) verification that the third-country
national concerned, his or her means of
transport and the objects he or she is
transporting are not likely to jeopardise
the public policy, internal security,
public health or international relations of

б1)

4) веродостојности навода у вези
места поласка, места намераваног
боравка, средства које може законито
прибавити, других околности везаних
за сврху путовања, и по потреби,
одговарајуће пратеће исправе;

в)

г)

д)

22
а)

а1)

б)

(b) if the third country national holds a
visa referred to in Article 6(1)(b), the
thorough checks on entry shall also
comprise verification of the identity of
the holder of the visa and of the
authenticity of the visa, by consulting
the Visa Information System (VIS) in
accordance with Article 18 of
Regulation (EC) No 767/2008;

/

(c) by way of derogation, the VIS may
be consulted using the number of the
visa sticker in all cases and, on a random
basis, the number of the visa sticker in
combination with the verification of
fingerprints where:

/

(ii) all resources have already been
exhausted as regards staff, facilities and
organisation; and

в)

г)

д)

It refers to Member States

any of the Member States. Such
verification
shall
include
direct
consultation of the data and alerts on
persons and, where necessary, objects
included in the SIS and in national data
files and the action to be performed, if
any, as a result of an alert;

(i) traffic of such intensity arises that the
waiting time at the border crossing point
becomes excessive;

б1)

Врши се провера
кроз националну
базу података,
која је повезана са
Интерполом

5) поседовања потребних новчаних
средстава за боравак, повратак у
државу порекла или транзит до треће
државе у којој му је гарантован
прихват;
It refers to Member States

6)

да лице, његово превозно средство
и ствари које носи са собом неће
угрозити безбедност државне границе,
јавни поредак и јавно здравље.

/

/

/

Провера из става 1. овог члана
обухвата и проверу података о
упозорењима издатим за лица и
ствари, у евиденцијама које води
Министарство и
други
органи
државне управе, као и међународне
организације, као и предузимање
радњи на основу тих упозорења.
Предлог законао странцима

It refers to Member States

It refers to Member States

23
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

It refers to Member States

(iii) on the basis of an assessment there
is no risk related to internal security and
illegal immigration.
However, in all cases where there is
doubt as to the identity of the holder of
the visa and/or the authenticity of the
visa, the VIS shall be consulted
systematically using the number of the
visa sticker in combination with the
verification of fingerprints.
This derogation may be applied only at
the border crossing point concerned for
as long as the conditions referred to in
points (i), (ii) and (iii) are met;
(d) the decision to consult the VIS in
accordance with point (c) shall be taken
by the border guard in command at the
border crossing point or at a higher
level.

/
/

It refers to Member States

/

/

It refers to Member States

/

/

/

/

The Member State concerned shall
immediately notify the other Member
States and the Commission of any such
decision;
(e) each Member State shall transmit
once a year a report on the application of
point (c) to the European Parliament and

It refers to Member States

/

/
/

It refers to Member States

It refers to Member States

д)

24
а)

а1)

б)

the Commission, which shall include the
number of third-country nationals who
were checked in the VIS using the
number of the visa sticker only and the
length of the waiting time referred to in
point (c)(i);

(f) points (c) and (d) shall apply for a
maximum period of three years,
beginning three years after the VIS has
started operations. The Commission
shall, before the end of the second year
of application of points (c) and (d),
transmit to the European Parliament and
to the Council an evaluation of their
implementation. On the basis of that
evaluation, the European Parliament or
the Council may invite the Commission
to propose appropriate amendments to
this Regulation;
(g) thorough checks on exit shall
comprise:
(i) verification that the third-country
national is in possession of a document
valid for crossing the border;
(ii) verification of the travel document
for
signs
of
falsification
or
counterfeiting;

б1)

в)

г)

It refers to Member States

/

/
/

It refers to Member States

/

/

It refers to Member States
1.41.1
/
Fully
aligned
1.39.2.1

It refers to Member States

д)

25
а)

а1)

б)

б1)

/

(iii) whenever possible, verification that
the third-country national is not
considered to be a threat to public
policy, internal security or the
international relations of any of the
Member States;

г)

Потпу
но

It refers to Member States

усклађ
ено

It refers to Member States
/

/

(h) in addition to the checks referred to
in point (g) thorough checks on exit may
also comprise:
(i) verification that the person is in
possession of a valid visa, if required
pursuant to Regulation (EC) No
539/2001, except where he or she holds
a valid residence permit; such
verification may comprise consultation
of the VIS in accordance with Article 18
of Regulation (EC) No 767/2008;

в)

It refers to Member States

/

/

It refers to Member States

/

1) важења и исправности путне или
друге исправе прописане за прелазак
државне границе;
It refers to Member States

(ii) verification that the person did not
exceed the maximum duration of
authorised stay in the territory of the
Member States;

/

(iii) consultation of alerts on persons and
objects included in the SIS and reports
in national data files;
(i) for the purpose of identification of
any person who may not fulfil, or who

/

1) идентитета лица на основу увида у
путну исправу или другу исправу
предвиђену за прелазак државне
границе, а састоји се од ефикасне и
непосредне провере путне исправе, по
потреби провером у евиденцијама о
издатим
путним
исправама,
украденим, незаконито стеченим,
изгубљеним и неважећим путним
исправама или другим исправама

It refers to Member States

д)

26
а)

а1)

may no longer fulfil, the conditions for
entry, stay or residence on the territory
of the Member States, the VIS may be
consulted in accordance with Article 20
of Regulation (EC) No 767/2008.

б)

б1)

предвиђеним за прелазак државне
границе, као и утврђивање знакова
фалсификовања;

/

/

/

/

/

в)

г)

It refers to Member States

д)

27
а)

а1)

8

4. Where facilities exist and if requested
by the third-country national, such
thorough checks shall be carried out in a
private area.

б)

б1)

в)

1.40.3

Кад постоје могућности и ако то
захтева лице, детаљна гранична
контрола се обавља у издвојеном
простору.

Потпу
но

5. Without prejudice to the second
subparagraph, third-country nationals
subject to a thorough second line check
shall be given written information in a
language which they understand or may
reasonably be presumed to understand,
or in another effective way, on the
purpose of, and the procedure for, such a
check.
8

8

This information shall be available in all
the official languages of the Union and
in the language(s) of the country or
countries bordering the Member State
concerned and shall indicate that the
third-country national may request the
name or service identification number of
the border guards carrying out the
thorough second line check, the name of
the border crossing point and the date on
which the border was crossed.
6. Checks on a person enjoying the right
of free movement under Union law shall
be carried out in accordance with
Directive 2004/38/EC.

1.40.5

/

г)

усклађ
ено

Приликом детаљне провере, лице које
се проверава на другој линији
провере, обавештава се о сврси и
поступку те провере.

усклађ
ено

/

/

Потпу
но

It refers to Member States

д)

28
а)

а1)

б)

1.68.1

8

7. Detailed rules governing the
information to be registered are laid
down in Annex II.

б1)

За
потребе
вршења
граничне
контроле, гранична полиција води
евиденције о:
1) лицима и саобраћајним средствима
на којима је извршена гранична
провера;
2) лицима и саобраћајним средствима
којима није дозвољен прелазак
државне границе;
3) лицима према којима је спроведен
поступак утврђивања идентитета;
4) лицима којима је издато гранично
одобрење из члана 13.;
5) лицима којима је одбијен захтев за
издавање граничног одобрења или им
је гранично одобрење одузето (члан
13.);
6) лицима којима су издате дозволе за
кретање и задржавање на подручју
граничног прелаза из члана 24. овог
закона;
7) лицима којима је одбијен захтев за
издавање дозволе или им је дозвола
одузета у случају из члана 35. овог
закона;
8) издатим одобрењима за кретање на
подручју насељеног места у којем се
налази гранични прелаз или аеродром
из члана 64. овог закона;
9) издатим одобрењима за летење
цивилних ваздухоплова у ваздушном
простору Републике Србије који се

в)

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

29
а)

а1)

б)

б1)

в)

налази 1.000 метара од граничне
линије из члана 59. овог закона;
10) лицима која су поднела захтеве за
давање сагласности и лицима којима
је издата сагласност из члана 9. и 22.
овог закона;
11) лицима која су извршила повреду
државне границе;
12) лицима која су најавила лов уз
граничну линију;
13) лицима којима су издати
документи
из
делокруга
рада
граничне полиције;
14) лицима према којима су предузете
друге мере и радње од стране
полицијских службеника граничне
полиције у складу са овлашћењима из
овог закона и
15)
лицима
и
саобраћајним
средствима о којима се води збирка
података која настаје вршењем видео
надзора.
Предлог закона о странцима
Закон о полицији

8

8. Where Article 5(2)(a) or (b) applies,
Member States may also provide
derogations from the rules set out in this
Article.

1.40.5

Приликом детаљне провере, лице које
се проверава на другој линији
провере, обавештава се о сврси и
поступку те провере.

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

30
а)

а1)

б)

б1)

9

1. Border checks at external borders may
be relaxed as a result of exceptional and
unforeseen
circumstances.
Such
exceptional
and
unforeseen
circumstances shall be deemed to be
those where unforeseeable events lead to
traffic of such intensity that the waiting
time at the border crossing point
becomes excessive, and all resources
have been exhausted as regards staff,
facilities and organisation.

1.44.1

У случају изузетних и непредвиђених
околности које су довеле до
саобраћаја таквог интензитета да
време чекања на граничном прелазу
постаје предуго, и поред тога што су
искоришћене све организационе и
друге могућности, могуће је увођење
мере одступања од режима граничне
провере.

9

Мера из става 1. овог члана је
2. Where border checks are relaxed in 1.44.2
пропуштање
појединих
радњи
accordance with paragraph 1, border 1.44.5
приликом вршења граничне провере и
checks on entry movements shall in
уводи се постепено и траје док трају
principle take priority over border
околности које су га изазвале.
checks on exit movements.
Приликом
спровођења
мере
одступања од режима граничне
контроле не води се евиденција о
лицима и саобраћајним средствима
над којима је извршена гранична
провера, док се провера из члана 41.
предузима по процени полицијског
The decision to relax checks shall be 1.44.3
службеника који обавља граничну
taken by the border guard in command
проверу.
at the border crossing point.
Приликом одређивања приоритетних
циљева граничне провере, провера
уласка, по правилу, има предност у
Such relaxation of checks shall be 1.44.4
односу на проверу изласка из земље.
temporary, adapted to the circumstances
justifying it and introduced gradually.

в)

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

31
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одлуку о увођењу мере доноси
полицијски службеник који руководи
граничним проверама на граничном
прелазу, о чему ће обавестити
гранични орган суседне државе.

Полицијски службеник из става 3.
овог члана одређује приоритетне
циљеве граничне провере који треба
да буду прилагођени конкретним
условима, тако да та провера буде
успешна.

9

9

10

3. Even in the event that checks are
relaxed, the border guard shall stamp the
travel documents of third-country
nationals both on entry and exit, in
accordance with Article 11.
4. Each Member State shall transmit
once a year a report on the application of
this Article to the European Parliament
and the Commission.
1. Member States shall provide separate
lanes, in particular at air border crossing
points in order to carry out checks on
persons, in accordance with Article 8.
Such lanes shall be differentiated by
means of the signs bearing the
indications set out in Annex III.

1.44.6

Током спровођења мере, полицијски
службеник ставља отисак печата у
путну исправу на уласку у Републику
Србију и на изласку из Републике
Србије

/

/

/

/

Није
усклађ
ено

/

Потпу
но
усклађ
ено

It refers to Member States

It refers to Member
States

Република Србија
нема
подељене
ознаке за чланице
ЕУ и за остале
земље

32
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

It refers to Member
States

Република
Србија нема
подељене
ознаке
за
чланице ЕУ и
за
остале
земље

Member States may provide separate
lanes at their sea and land border
crossing points and at borders between
Member States which do not apply
Article 22 at their common borders. The
signs bearing the indications set out in
Annex III shall be used if Member
States provide separate lanes at those
borders.

10

Member States shall ensure that such
lanes are clearly signposted, including
where the rules relating to the use of the
different lanes are waived as provided
for in paragraph 4, in order to ensure
optimal flow levels of persons crossing
the border.
2. Persons enjoying the right of free
movement under Union law are entitled
to use the lanes indicated by the sign
shown in Part A (‘EU, EEA, CH’) of
Annex III. They may also use the lanes
indicated by the sign shown in Part B1
(‘visa not required’) and Part B2 (‘all
passports’) of Annex III.
Third-country nationals who are not
obliged to possess a visa when crossing
the external borders of the Member
States in accordance with Regulation
(EC) No 539/2001 and third-country

/

/

/

33
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

nationals who hold a valid residence
permit or long- stay visa may use the
lanes indicated by the sign shown in Part
B1 (‘visa not required’) of Annex III to
this Regulation. They may also use the
lanes indicated by the sign shown in Part
B2 (‘all passports’) of Annex III to this
Regulation.
All other persons shall use the lanes
indicated by the sign shown in Part B2
(‘all passports’) of Annex III.
The indications on the signs referred to
in the first, second and third
subparagraphs may be displayed in such
language or languages as each Member
State considers appropriate.
The provision of separate lanes indicated
by the sign shown in Part B1 (‘visa not
required’) of Annex III is not obligatory.
Member States shall decide whether to
do so and at which border crossing
points in accordance with practical
needs.

10

3. At sea and land border crossing
points, Member States may separate
vehicle traffic into different lanes for
light and heavy vehicles and buses by
using signs as shown in Part C of Annex
III.
Member States may vary the indications
on those signs where appropriate in the

/

/

Делими
чно
усклађе
но

It refers to Member
States

Република
Србија на
граничне
прелазе има
ознаке које
усмеравају
саобраћај по
категоријама

34
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

возила
(путнички,
теретни и
аутобуски)

light of local circumstances.

10

4. In the event of a temporary imbalance
in traffic flows at a particular border
crossing point, the rules relating to the
use of the different lanes may be waived
by the competent authorities for the time
necessary to eliminate such imbalance.

11

1. The travel documents of third-country
nationals shall be systematically
stamped on entry and exit. In particular
an entry or exit stamp shall be affixed
to:
(a) the documents, bearing a valid visa,
enabling third-country nationals to cross
the border;
(b) the documents enabling thirdcountry nationals to whom a visa is
issued at the border by a Member State
to cross the border;
(c) the documents enabling third-country
nationals not subject to a visa

д)

/

1.46.2

/

Отисак улазног или излазног печата
уноси се у путну исправу:
1) странца у коју је унета важећа виза
у складу са
визним режимом
Републике Србије;
2) странца коме је на граничном
прелазу издата виза;
3) странца коме за улазак није
потребна виза;
4) држављанина Републике Србије
приликом изласка из Републике
Србије, а на лични захтев и приликом
уласка у Републику Србију.

Делими
чно
усклађе
но

Потпу
но
усклађ
ено

It refers to Member
States

Република
Србија на
граничне
прелазе има
ознаке које
усмеравају
саобраћај по
категоријама
возила
(путнички,
теретни и
аутобуски)

35
а)

11

11

а1)

requirement to cross the border.
2. The travel documents of nationals of
third countries who are members of the
family of a Union citizen to whom
Directive 2004/38/EC applies, but who
do not present the residence card
provided for in that Directive, shall be
stamped on entry and exit.
The travel documents of nationals of
third countries who are members of the
family of nationals of third countries
enjoying the right of free movement
under Union law, but who do not present
the residence card provided for in
Directive 2004/38/EC, shall be stamped
on entry and exit.
3. No entry or exit stamp shall be
affixed:
(a) to the travel documents of Heads of
State and dignitaries whose arrival has
been officially announced in advance
through diplomatic channels;
(b) to pilots’ licences or the certificates
of aircraft crew members;
(c) to the travel documents of seamen
who are present within the territory of a
Member State only when their ship puts
in and in the area of the port of call;

б)

б1)

в)

/

/

/

1.47.1.1

1)
путне исправе представника
друге државе и чланова њене
делегације чији је долазак службено
најављен дипломатским путем;

1.47.1.2

1.47.1.4

2) дозволе пилота или
чланова посаде авиона;

потврде

г)

It refers to Member States

д)

36
а)

а1)

(d) to the travel documents of crew and
passengers of cruise ships who are not
subject to border checks in accordance
with point 3.2.3 of Annex VI;
(e) to documents enabling nationals of
Andorra, Monaco and San Marino to
cross the border;
(f) to the travel documents of crews of
passengers and goods trains on
international connections;

б)

б1)

Exceptionally, at the request of a thirdcountry national, insertion of an entry or
exit stamp may be dispensed with if
insertion might cause serious difficulties
for that person. In that case, entry or exit
shall be recorded on a separate sheet
indicating that person’s name and
passport number. That sheet shall be
given to the third-country national. The
competent authorities of the Member
States may keep statistics of such
exceptional cases and may provide those
statistics to the Commission.

г)

1.47.1.4

4) путне исправе чланова посаде и
путника
пловила
на
кружном
путовању који подлежу проверама у
складу са чланом 63. овог закона;
/

It refers to Member
States

/
/

(g) to the travel documents of nationals
of third countries who present a
residence card provided for in Directive
2004/38/EC.

в)

/

It refers to Member
States

/

1.47.1.5

/

5) путну исправу странца, на његов
захтев, уколико би то странцу могло
проузроковати озбиљне проблеме, при
чему се чињеница уласка или изласка,
лични подаци и број путне исправе
уписују на посебном листу који се

It refers to Member
States

д)

37
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

уручује странцу.

11

11

12

12

4. The practical arrangements
stamping are set out in Annex IV.

for

5. Whenever possible, third-country
nationals shall be informed of the border
guard’s obligation to stamp their travel
document on entry and exit, even where
checks are relaxed in accordance with
Article 9.
1. If the travel document of a thirdcountry national does not bear an entry
stamp,
the
competent
national
authorities may presume that the holder
does not fulfil, or no longer fulfils, the
conditions of duration of stay applicable
within the Member State concerned.
2. The presumption referred to in
paragraph 1 may be rebutted where the
third-country national provides, by any

1.72.1.11

13) садржај, изглед печата и
посебних ознака и начин њиховог
стављања у путну исправу;

Делими
чно
усклађе
но

Потпу
но
усклађ
ено

/

1.42.2

/

Није
усклађ
ено

Лице из става 1. овог члана дужно је да,
на захтев полицијског службеника, пружи
додатна објашњења у вези података и

Делими
чно
усклађе

Након
усвајања
Закона о
граничној
контроли
Министар ће
донети
правилник о
садржају и
изгледу
граничниих
печата

38
а)

а1)

means, credible evidence, such as
transport tickets or proof of his or her
presence outside the territory of the
Member States, that he or she has
respected the conditions relating to the
duration of a short stay.
In such a case:
(a) where the third-country national is
found on the territory of a Member State
applying the Schengen acquis in full, the
competent authorities shall indicate, in
accordance with national law and
practice, in his or her travel document
the date on which, and the place where,
he or she crossed the external border of
one of the Member States applying the
Schengen acquis in full;
(b) where the third-country national is
found on the territory of a Member State
in respect of which the decision
contemplated in Article 3(2) of the 2003
Act of Accession, in Article 4(2) of the
2005 Act of Accession and in Article
4(2) of the 2011 Act of Accession has
not been taken, the competent
authorities shall indicate, in accordance
with national law and practice, in his or
her travel document the date on which,
and the place where, he or she crossed
the external border of such a Member
State.
In addition to the indications referred to

б)

б1)

в)

документације из члана 39. и члана 40.
овог закона у вези са преласком државне
границе
и
поступа
по
издатим
упозорењима и наређењима.

но

г)

д)

39
а)

12

12

13

а1)

б)

in points (a) and (b), a form as shown in
Annex VIII may be given to the thirdcountry national.
Member States shall inform each other
and the Commission and the Council
General Secretariat of their national
practices with regard to the indications
referred to in this Article.

/

б1)

г)

It refers to Member
States

/

/
/

3. Should the presumption referred to in
paragraph 1 not be rebutted, the thirdcountry national may be returned in
accordance with Directive 2008/115/EC
of the European Parliament and of the
Council ( 1 ) and with national law
respecting that Directive.
4. The relevant provisions of paragraphs
1 and 2 shall apply mutatis mutandis in
the absence of an exit stamp.
1. The main purpose of border
surveillance shall be to prevent
unauthorised border crossings, to
counter cross-border criminality and to
take measures against persons who have
crossed the border illegally. A person
who has crossed a border illegally and
who has no right to stay on the territory
of the Member State concerned shall be
apprehended and made subject to

в)

It refers to Member
States

Није
усклађ
ено

Није
усклађ
ено

1.2

Гранична контрола, у смислу овог
закона, обухвата надзор државне
границе, граничну проверу и aнализу
ризика угрожености безбедности
граница.
Сврха обављања граничне контроле
је:
1) обезбеђење државне границе,
2) заштита живота и здравља људи и

Потпу
но
усклађ
ено

д)

40
а)

а1)

13

13

б1)

Directive

животне средине,
3) спречавање вршења и откривање и
расветљавање кривичних дела и
прекршаја,
4) спречавање ирегуларних миграција,
5) спречавање и откривање других
активности и радњи којима се
наружава јавни ред и мир, правни
поредак и јавна безбедност

2. The border guards shall use stationary
or mobile units to carry out border
surveillance.
That surveillance shall be carried out in
such a way as to prevent and discourage
persons from circumventing the checks
at border crossing points.

Надзор државне границе обавља се на
копну, рекама и језерима, применом
овлашћења и спровођењем радњи и
мера
од
стране
полицијских
службеника
граничне
полиције,
непосредно
или
уз
употребу
техничких средстава и уређаја

procedures
respecting
2008/115/EC.

13

б)

3. Surveillance between border crossing
points shall be carried out by border
guards whose numbers and methods
shall be adapted to existing or foreseen
risks and threats. It shall involve
frequent and sudden changes to
surveillance
periods,
so
that
unauthorised border crossings are
always at risk of being detected.
4. Surveillance shall be carried out by
stationary or mobile units which
perform their duties by patrolling or
stationing themselves at places known
or perceived to be sensitive, the aim of

1.30

1.2.1

1.30

Гранична контрола, у смислу овог
закона, обухвата надзор државне
границе, граничну проверу и aнализу
ризика угрожености безбедности
граница.

Надзор државне границе обавља се на
копну, рекама и језерима, применом
овлашћења и спровођењем радњи и
мера
од
стране
полицијских
службеника
граничне
полиције,

в)

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)
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13

14

14

а1)

such surveillance being to apprehend
individuals crossing the border illegally.
Surveillance may also be carried out by
technical means, including electronic
means.
5. The Commission shall be empowered
to adopt delegated acts in accordance
with Article 37 concerning additional
measures governing surveillance.
1. A third-country national who does not
fulfil all the entry conditions laid down
in Article 6(1) and does not belong to
the categories of persons referred to in
Article 6(5) shall be refused entry to the
territories of the Member States. This
shall be without prejudice to the
application of special provisions
concerning the right of asylum and to
international protection or the issue of
long-stay visas.
2. Entry may only be refused by a
substantiated decision stating the precise
reasons for the refusal. The decision
shall be taken by an authority
empowered by national law. It shall take
effect immediately.
The substantiated decision stating the
precise reasons for the refusal shall be
given by means of a standard form, as
set out in Annex V, Part B, filled in by
the authority empowered by national law

б)

б1)

в)

г)

непосредно
или
уз
употребу
техничких средстава и уређаја

/

/

Предлог закона о странцима

Предлог закона о странцима

/

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено

It refers to Member
States

д)
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14
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а1)

to refuse entry. The completed standard
form shall be handed to the thirdcountry national concerned, who shall
acknowledge receipt of the decision to
refuse entry by means of that form.
3. Persons refused entry shall have the
right to appeal. Appeals shall be
conducted in accordance with national
law. A written indication of contact
points able to provide information on
representatives competent to act on
behalf of the third-country national in
accordance with national law shall also
be given to the third-country national.
Lodging such an appeal shall not have
suspensive effect on a decision to refuse
entry.
Without prejudice to any compensation
granted in accordance with national law,
the third-country national concerned
shall, where the appeal concludes that
the decision to refuse entry was illfounded, be entitled to correction of the
cancelled entry stamp, and any other
cancellations or additions which have
been made, by the Member State which
refused entry.
4. The border guards shall ensure that a
third-country national refused entry does
not enter the territory of the Member
State concerned.

б)

б1)

Предлог закона о странцима

/

/

в)

г)

Потпу
но
усклађ
ено

/

It refers to Member
States

д)
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14

5. Member States shall collect statistics
on the number of persons refused entry,
the grounds for refusal, the nationality of
the persons who were refused entry and
the type of border (land, air or sea) at
which they were refused entry and
submit them yearly to the Commission
(Eurostat)
in
accordance
with
Regulation (EC) No 862/2007 of the
European Parliament and of the Council
( 1 ).

14

15

16

б)

1.68.1.2

6. Detailed rules governing refusal of
entry are given in Part A of Annex V.
Member States shall deploy appropriate
staff and resources in sufficient numbers
to carry out border control at the
external borders, in accordance with
Articles 7 to 14, in such a way as to
ensure an efficient, high and uniform
level of control at their external borders.
The border control provided for by
Articles 7 to 14 shall be carried out by
border guards in accordance with the
provisions of this Regulation and with
national law.

When carrying out that border control,

б1)

За
потребе
вршења
граничне
контроле, гранична полиција води
евиденције о:
1) лицима и саобраћајним средствима
на којима је извршена гранична
провера;
2) лицима и саобраћајним средствима
којима није дозвољен прелазак
државне границе;

Предлог закона о странцима

1.3.1.2

Управа граничне полиције (у даљем
тексту - гранична полиција) је
организациона јединица Дирекције
полиције
у
Министарству
унутрашњих
послова
Републике
Србије ( у даљем тексту Министарство)
која
непосредно
обавља послове граничне контроле;

в)

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено

Потпу
но
усклађ
ено
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б)

the powers to instigate criminal
proceedings conferred on border guards
by national law and falling outside the
scope of this Regulation shall remain
unaffected.

б1)

16

г)

Закон о полицији

Потпу
но

Member States shall ensure that the
border guards are specialised and
properly trained professionals, taking
into account common core curricula for
border guards established and developed
by the European Agency for the
Management
of
Operational
Cooperation at the External Borders of
the Member States (‘the Agency’)
established by Regulation (EC) No
2007/2004. Training curricula shall
include specialised training for detecting
and dealing with situations involving
vulnerable
persons,
such
as
unaccompanied minors and victims of
trafficking. Member States, with the
support of the Agency, shall encourage
border guards to learn the languages
necessary for the carrying-out of their
tasks.
2. Member States shall notify to the
Commission the list of national services
responsible for border control under
their national law in accordance with

в)

усклађ
ено

Није
усклађ
ено

/

/

/

It refers to Member
States

д)
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17
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а1)

Article 39.
3. To control borders effectively, each
Member State shall ensure close and
constant cooperation between its
national services responsible for border
control.
1. The Member States shall assist each
other and shall maintain close and
constant cooperation with a view to the
effective implementation of border
control, in accordance with Articles 7 to
16. They shall exchange all relevant
information.
2. Operational cooperation between
Member States in the field of
management of external borders shall be
coordinated by the Agency.
3. Without prejudice to the competences
of the Agency, Member States may
continue operational cooperation with
other Member States and/or third
countries at external borders, including
the exchange of liaison officers, where
such cooperation complements the
action of the Agency.
Member States shall refrain from any
activity which could jeopardise the
functioning of the Agency or the
attainment of its objectives.
Member States shall report to the
Agency on the operational cooperation

б)

/

б1)

/

в)

г)

/

It refers to Member
States

It refers to Member
States

/

/

/

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States
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а1)

referred to in the first subparagraph.
4. Member States shall provide for
training on the rules for border control
and on fundamental rights. In that
regard, account shall be taken of the
common
training
standards
as
established and further developed by the
Agency.
1. Member States which do not apply
Article 22 at their common land borders
may, up to the date of application of that
Article, jointly control those common
borders, in which case a person may be
stopped only once for the purpose of
carrying out entry and exit checks,
without prejudice to the individual
responsibility of Member States arising
from Articles 7 to 14.
To that end, Member States may
conclude bilateral arrangements between
themselves.
2. Member States shall inform the
Commission of any arrangements
concluded in accordance with paragraph
1.
The specific rules set out in Annex VI
shall apply to the checks carried out at
the various types of border and on the
various means of transport used for
crossing border crossing points.
Those specific rules may contain

б)

б1)

в)

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

5. Граничне провере у
међународном железничком,
ваздушном и водном саобраћају
Гранична провера у међународном

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

47
а)

а1)

derogations from Articles 5 and 6 and
Articles 8 to 14.

б)

б1)

железничком саобраћају
Члан 54.
У
возовима
у
међународном
саобраћају обавља се гранична
провера путника и особља које
прелазе државну границу, као и
особља у теретним и празним
возовима.
Провере из става 1. овог члана
обављају се на перону на првој
станици доласка или одласка и у возу
током вожње до преласка државне
границе.
Изузетно од става 1. овог члана, у
циљу бржег одвијања железничког
путничког
саобраћаја,
граничне
провере, у складу са међународним
уговором, могу се обављају у возу
током вожње до прве станице на
територији суседне државе.
Полицијски службеник, приликом
вршења граничне провере, може
извршити
проверу простора
у
вагонима уз помоћ железничког
особља у циљу откривања скривених
лица и ствари које подлежу граничној
провери.
Воз у међународном саобраћају који
улази у Републику Србију, односно
излази из Републике Србије, не сме се
зауставити на делу пруге између

в)

г)

д)

48
а)

а1)

б)

б1)

државне границе и граничног прелаза,
осим ако је то неопходно због
регулисања железничког саобраћаја и
у случају више силе.
Ако се воз у међународном саобраћају
који је прешао државну границу
заустави на отвореној прузи ван
подручја
граничног
прелаза,
железничко особље је дужно да
предузме потребне мере у циљу
спречавања уласка, односно изласка
лица из воза и о заустављању одмах
обавести граничну полицију.
Гранична провера у међународном
ваздушном саобраћају
Члан 55.
Гранична
провера
лица
у
међународном ваздушном саобраћају
обавља се на аеродрому, на месту
одређеном за ту сврху.
Оператер је дужан да предузме мере
за усмеравање путника у просторије
одређене
за
вршење
граничне
провере.
Изузетно од става 1. овог члана,
граничне провере се могу обављати на
платформи приликом изласка из
авиона, на основу анализе ризика
угрожености безбедности граница.
Ако ваздухоплов, у случају више силе

в)

г)

д)
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а1)

б)

б1)

или без дозволе слети на аеродром
који
није
гранични
прелаз,
ваздухоплов може наставити лет само
након одобрења граничне полиције и
органа управе надлежног за послове
царина.
Вођа ваздухоплова који се користи у
сврхе
приватних
летова
у
међународном саобраћају дужан је да
пре полетања граничној полицији
достави план лета и општу изјаву која
садржи информације о идентитету
путника.
Након граничне провере полицијски
службеник уноси отисак печата и на
општу изјаву из става 5. овог члана.
Међународни транзитни промет
Члан 56.
Граничне провере се по правилу не
обављају у међународном транзитном
ваздушном
саобраћају
након
пристајања ваздухоплова на аеродром
ако
путници
не
напуштају
ваздухоплов или се налазе у простору
намењеном за транзит путника.
Из безбедносних разлога ако постоји
сумња о злоупотреби прописа о
транзитној визи, на одређеним
летовима из става 1. овога члана, могу
се предузимати додатне провере.

в)

г)

д)

50
а)

а1)

б)

б1)

Граничне провере врше се над лицима
која напуштају ваздухоплов и налазе
се у транзитној зони ако је то
оправдано на основу анализе ризика
угрожености безбедности граница,
као и у случају провере поседовања
аеродромске транзитне визе.
Обавезе превозника у ваздушном
саобраћају
Члан 57.
Авиопревозник дужан је да, одмах по
завршетку пријаве путника за лет,
граничној полицији на граничном
прелазу на којем ће путници ући у
Републику Србију, достави потпуне и
тачне податке о путницима.
Подаци из става 1. овог члана су: име
и презиме, број и врста путне исправе,
држављанство, датум рођења, назив
граничног прелаза на којем ће ући у
Републику Србију, ознака лета, време
поласка и доласка, укупан број
путника и место укрцавања.
Подаци из става 1. овог члана
прикупљају
се
и
достављају
електронским путем, а у случају
немогућности таквог достављања,
прикупљање и достављање тих
података обавља се на други
одговарајући начин.

в)

г)

д)
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а1)

б)

б1)

О достављању података граничној
полицији и обради личних података из
става 1. овог члана, авиопревозник
обавестиће путника у складу са
прописом којим се уређује заштита
података о личности.
Слетање ваздухоплова ван места
одређеног за међународни ваздушни
саобраћај
Члан 58.
Када у случајевима више силе или
непосредне опасности или према
налозима надлежних органа за
ваздушни саобраћај ваздухоплов у
међународном саобраћају, мора да
слети на место која није гранични
прелаз, ваздухоплов може наставити
лет искључиво уз одобрење граничне
полиције и царине.
Кретање ваздухоплова дуж
граничне линије
Члан 59.
Ваздушни путеви не могу се одредити
дуж граничне линије.
За летење цивилних ваздухоплова у
ваздушном
простору
Републике
Србије који се налази 1.000 метара од

в)

г)

д)
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а)

а1)

б)

б1)

граничне линије потребно је одобрење
граничне полиције.
Ако то захтевају разлози безбедности,
Влада
на
предлог
министара
надлежног за унутрашње послове
може да ограничи летење цивилних
ваздухоплова и на даљини већој од
1.000 метара од граничне линије.
Режим преласка државне границе у
међународном водном саобраћају
Члан 60.
Пловни објекат у међународном
саобраћају на међународном водном
путу дужан је да пређе државну
границу на граничном прелазу
отвореном за међународни речни
саобраћај.
Страни
пловни
објекат
у
међународном саобраћају који улази
на, односно излази из унутрашњих
вода Републике Србије на којима се
налази међународни водни пут дужан
је да изврши граничне провере на
првом граничном прелазу отвореном
за међународни речни саобраћај, на
који наилази у правцу пловидбе.
Домаћи
пловни
објекат
у
међународном саобраћају који улази у
Републику Србију, односно излази из
Републике Србије дужан је да изврши

в)

г)

д)
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б)

б1)

граничне провере на првом, односно
последњем
граничном
прелазу
отвореном за међународни речни
саобраћај, на који наилази у правцу
пловидбе.
По извршеној граничној провери на
улазу у Републику Србију страни
пловни објект у међународном
саобраћају на унутрашњим водама
Републике Србије може пристати и
ван места граничног прелаза по
одобрењу надлежне лучке капетаније.
Лица и чланови посаде која пловним
објектима долазе у Републику Србију
или из Републике Србије одлазе у
иностранство, могу се искрцати,
односно укрцати само на подручју
граничног прелаза за међународни
водни саобраћај, ако међународним
уговором није другачије одређено.
Заповедник
пловног
објекта
у
међународном саобраћају не сме на
пловни објекат примити и укрцати
лице без важеће исправе прописане за
прелазак државне границе нити
укрцавати или искрцавати лица ван
подручја граничног прелаза, осим у
случају спасавања лица.
Пловни објекат у међународном
саобраћају на водама на којима важи
међународни режим пловидбе не сме
остварити контакт са другим пловним
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д)
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б)

б1)

објектима без одобрења надлежне
лучке капетаније, осим у случају више
силе или спасавања лица.
Граничне провере у међународном
водном саобраћају
Члан 61.
Гранична провера пловног објекта у
међународном саобраћају обавља се
на подучју граничног прелаза или на
пловном објекту. У складу са
међународним уговором, гранична
провера се може обављати и током
пловидбе или након пристајања
пловног објекта на подручју друге
државе.
Заповедник или управљач пловила по
доласку из иностранства и пре
одласка у иностранство, дужан је
предати граничној полицији попис
чланова посаде и путника на пловилу
у два примерка и дати на увид њихове
исправе прописане за прелазак
државне границе, осим ако је то
међународним уговором или другим
прописом другачије уређено.
Провером из става 2. овог члана
утврђује се да ли чланови посаде и
путници испуњавају услове за улазак
у Републику Србију или излазак из
Републике Србије, у складу са овим
или посебним законом.

в)
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д)
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б)

б1)

У случају да се лице које не испуњава
услове за улазак у Републику Србију
искрца с пловила у луку без одобрења
граничне
полиције,
заповедник,
управљач или власник пловила сноси
трошкове боравка и удаљења лица из
Републике Србије.
Копију пописа из става 3. овог члана
полицијски службеник који обавља
граничну проверу оверава уношењем
отиска печата и враћа је заповеднику
пловног објекта који је дужан да је
покаже на захтев полиције за време
боравка у луци.
Заповедник пловног објекта или
управљач, односно овлашћено лице
обавештава граничну полицију, ако је
могуће и пре пристајања пловног
објекта у луку или гранични прелаз, о
присуству
скривених
путника.
Заповедник брода одговоран је за
скривене путнике.
Заповедник пловног објекта дужан је
да благовремено обавести полицијске
службенике који врше граничне
провере о испловљавању пловног
објекта и надлежну лучку капетанију.
Одступања од режима преласка
државне границе
у међународном водном саобраћају
Члан 62.

в)

г)

д)

56
а)

а1)

б)

б1)

Ако, услед више силе, пловни објекат
пристане на месту где се не налази
гранични прелаз, заповедник или
управљач пловног објекта у обавези је
да о томе без одлагања обавести лучку
капетанију и граничну полицију.
Заповедник или управљач пловног
објекта из става 1. овог члана не сме
укрцавати и искрцавати лица осим у
случају спасавања тих лица.
Заповедник или управљач пловног
објекта из става 1. овог члана, дужан
је да копију пописа чланова посаде и
путника достави граничној полицији.
Поступак граничне провере брода
на кружном путовању
Члан 63.
Заповедник брода на кружном
путовању или бродар, односно
овлашћено лице дужан је да достави
граничној полицији план пута и
програм кружног путовања најкасније
24 часа пре доласка на гранични
прелаз.
Након доласка на подручје граничног
прелаза или пре одласка са подручја
граничног прелаза чланови посаде и
путници
подлежу
граничним
проверама на основу пописа чланова
посаде и списка путника који се
налазе на броду.

в)

г)

д)

57
а)

а1)

б)

б1)

У попис чланова посаде и списак
путника уносе се име и презиме,
датум рођења, држављанство и број и
врста путне исправе, а ако је потребно
и број визе.
Заповедник брода или бродар,
односно овлашћено лице доставља
попис из става 2. овог члана граничној
полицији најкасније 24 часа пре
доласка на гранични прелаз.
На попис чланова посаде и путника из
става 2. овог члана ставља се отисак
печата. Путници који се искрцавају на
обалу подвргавају се граничној
провери у складу са овим законом,
осим ако према анализа ризика
угрожености безбедности граница не
постоји потреба за вршењем граничне
провере.

Издавање одобрења за кретање
члана посаде који нема визу
Члан 64.
Члану посаде страног брода, који
нема потребну визу, а свој статус
може доказати идентификационом
исправом поморца из члана 50. овог
закона или је уписан у попис чланова
посаде и путника, као и члану посаде
страног ваздухоплова, који нема

в)

г)

д)

58
а)

а1)

б)

б1)

в)

потребну визу, а поседује исправу
члана посаде издату у складу са
међународним стандардима, за време
задржавања
брода,
односно
ваздухоплова на подручју граничног
прелаза може се издати одобрење за
кретање на подручју насељеног места
у којем се налази гранични прелаз или
аеродром.
Одобрења из става 1. овог члана, на
захтев заповедника страног брода,
односно вође ваздухоплова издаје
надлежна станица граничне полиције,
за време задржавања брода или
ваздухоплова, а најдуже до 90 дана.
Члан посаде из става 1. овог члана не
сме се без одобрења кретати на
подручју на којем се налази гранични
прелаз или аеродром.
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1. The specific rules set out in Annex
VII shall apply to checks on the
following categories of persons:
(a) Heads of State and the members of
their delegation(s);
(b) pilots of aircraft and other crew
members;
(c) seamen;
(d) holders of diplomatic, official or
service passports and members of

4. Посебна правила граничних
провера одређених категорија лица
Лица изузета од граничних провера
Члан 48.
Гранична провера не спроводи се над
представницима других држава и
члановима њихових делегација када је
улазак у Републику Србију и излазак
из Републике Србије најављен

Потпу
но
усклађ
ено

г)

д)

59
а)

а1)

international organisations;
(e) cross-border workers;
(f) minors;
(g) rescue services, police and fire
brigades and border guards;
(h) offshore workers.
Those specific rules may contain
derogations from Articles 5 and 6 and
Articles 8 to 14.

б)

б1)

Министарству дипломатским путем.
Гранична провера пилота и других
чланова посаде
Члан 49.
Пилоти, имаоци пилотске дозволе и
други чланови посаде који имају
доказ о припадности посади издату у
складу са посебним прописима, за
време обављања дужности подлежу
граничној провери из члана 39. овог
закона.
Провера лица из става 1. овог члана
обавља се пре провере путника или
када за то постоје услови на посебно
за то предвиђеном месту.
Лица из става 1. овог члана, за време
обављања дужности могу:
1) се укрцавати или искрцавати на
аеродрому на коме су привремено
пристали;
2) ући на територију насељеног места
у које привремено слећу.
Гранична провера помораца
Члан 50.
Поморци, имаоци идентификационе
исправе поморца издате у складу са
посебним
прописима,
који
се
искрцавају ради боравка на подручју

в)

г)

д)

60
а)

а1)

б)

б1)

луке у којој је брод пристао или у
суседном
месту,
не
подлежу
граничним проверама под условом да
се налазе на попису посаде брода
којем припадају, а који је претходно
предат граничној полицији ради
вршења граничних провера.
У складу са проценом претњи за
безбедност државне границе и
заштиту од ирегуларних миграција,
поморци подлежу граничној провери
пре њиховог искрцавања на обалу.
Ако поморац представља претњу за
безбедност државне границе, јавни
поредак и јавно здравље, може му се
забранити искрцавање.
Поморац који намерава да борави ван
места које се налази у близини луке,
мора испуњавати услове за улазак на
територију Републике Србије у складу
са посебним прописима.
Одредбе овог закона о граничној
провери помораца, примењује се и на
имаоце бродарских књижица.
Гранична провера лица са
дипломатским статусом
Члан 51.
Ималац дипломатског или службеног
пасоша издатог у складу са прописима
своје државе, као и ималац исправе за

в)

г)

д)

61
а)

а1)

б)

б1)

прелазак државне границе коју издаје
међународна организација подлеже
основној граничној провери и може
имати
приоритет
и
олакшице
приликом вршења те провере у
односу на остале путнике, уколико се
ради о службеном путовању које може
доказати.
Лице из става 1. овог члана не
прилаже
доказ
о
потребним
средствима за издржавање, у складу
са посебним законом.
Полицијски службеник може да
захтева од лица које се позива на
привилегије
и
имунитете
по
међународном праву да пружи доказ
којим се потврђује његов дипломатски
статус.
Акредитованим
члановима
дипломатских
и
конзуларних
представништава у Републици Србији
и члановима њихових породица
прелазак државне границе је дозвољен
на основу посебне личне карте која је
издата у складу са посебним законом
и
потврђеним
међународним
уговорима.
Кад полицијски службеник утврди да
постоје сметње за улазак лица из става
1. до 4. овог члана у Републику
Србију, тим лицима неће забранити
улазак без претходне консултације са

в)

г)

д)

62
а)

а1)

б)

б1)

органом државне управе надлежним
за спољне послове.
Прекогранични радници
Члан 52.
Прекогранични радници који често
прелазе државну границу на истом
граничном прелазу подлежу граничној
провери из члана 39. овог закона.
Изузетно од става 1. овог члана, лица
која су добро позната полицијском
службенику због учесталог преласка
државне границе на истом граничном
прелазу и за која је проверама у
одговарајућим евиденцијама утврђено
да не постоје сметње за прелазак
државне границе, повремено ће се
подвргавати граничној провери у
циљу утврђивања да:
1) поседују одговарајуће исправе за
прелазак државне границе;
2) испуњавају услове за улазак у
Републику Србију у складу са
посебним прописима.
Над лицима из става 1. овог члана
повремено се може спроводити
детаљна гранична провера из члана
40. овог закона, без најаве.
Малолетна лица
Члан 53.

в)

г)

д)

63
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

Приликом
граничне
провере
малолетних
лица,
полицијски
службеник посебну пажњу обраћа да
ли малолетно лице путује само или у
пратњи другог.
За
прелазак
државне
границе
малолетно
лице,
држављани
Републике Србије до навршене 16.
године, када путује само или у пратњи
другог лица које му није родитељ или
законски старатељ, мора поседовати
оверену сагласност оба родитеља или
законског старатеља.
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2. Member States shall notify to the
Commission the model cards issued by
their Ministries of Foreign Affairs to
accredited members of diplomatic
missions and consular representations
and members of their families in
accordance with Article 39.
1. Where serious deficiencies in the
carrying out of external border control
are identified in an evaluation report
drawn up pursuant to Article 14 of
Regulation (EU) No 1053/2013, and
with a view to ensuring compliance with
the recommendations referred to in
Article 15 of that Regulation, the
Commission may recommend, by means

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

д)

64
а)

21

21

а1)

of an implementing act, that the
evaluated Member State take certain
specific measures, which may include
one or both of the following:
(a) initiating the deployment of
European border guard teams in
accordance with Regulation (EC) No
2007/2004;
(b) submitting its strategic plans, based
on a risk assessment, including
information on the deployment of
personnel and equipment, to the Agency
for its opinion thereon.
That implementing act shall be adopted
in accordance with the examination
procedure referred to in Article 38(2).
2. The Commission shall inform the
committee established pursuant to
Article 38(1) on a regular basis of the
progress in the implementation of the
measures referred to in paragraph 1 of
this Article and on its impact on the
deficiencies identified.
It shall also inform the European
Parliament and the Council.
3. Where an evaluation report as referred
to in paragraph 1 has concluded that the
evaluated Member State is seriously
neglecting its obligations and must
therefore report on the implementation
of the relevant action plan within three

б)

б1)

в)

г)

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

д)

65
а)

22

23

а1)

months in accordance with Article 16(4)
of Regulation (EU) No 1053/2013, and
where, following that three-month
period, the Commission finds that the
situation persists, it may trigger the
application of the procedure provided
for in Article 29 of this Regulation
where all the conditions for doing so are
fulfilled.
Internal borders may be crossed at any
point without a border check on persons,
irrespective of their nationality, being
carried out.
The absence of border control at internal
borders shall not affect:
(a) the exercise of police powers by the
competent authorities of the Member
States under national law, insofar as the
exercise of those powers does not have
an effect equivalent to border checks;
that shall also apply in border areas.
Within the meaning of the first sentence,
the exercise of police powers may not,
in particular, be considered equivalent to
the exercise of border checks when the
police measures:
(i) do not have border control as an
objective;
(ii) are based on general police
information and experience regarding
possible threats to public security and

б)

б1)

в)

г)

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

д)

66
а)

23

23

23

а1)

aim, in particular, to combat crossborder crime;
(iii) are devised and executed in a
manner clearly distinct from systematic
checks on persons at the external
borders;
(iv) are carried out on the basis of spotchecks;
(b) security checks on persons carried
out at ports and airports by the
competent authorities under the law of
each Member State, by port or airport
officials or carriers, provided that such
checks are also carried out on persons
travelling within a Member State;
(c) the possibility for a Member State to
provide by law for an obligation to hold
or carry papers and documents;
(d) the possibility for a Member State to
provide by law for an obligation on
third-country nationals to report their
presence on its territory pursuant to the
provisions of Article 22 of the
Convention implementing the Schengen
Agreement of 14 June 1985 between the
Governments of the States of the
Benelux Economic Union, the Federal
Republic of Germany and the French
Republic on the gradual abolition of
checks at their common borders (‘the
Schengen Convention’).

б)

б1)

в)

г)

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

д)
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а)

24

25

25

а1)

Member States shall remove all
obstacles to fluid traffic flow at road
crossing-points at internal borders, in
particular any speed limits not
exclusively based on road-safety
considerations.
At the same time, Member States shall
be prepared to provide for facilities for
checks in the event that internal border
controls are reintroduced.
1. Where, in the area without internal
border control, there is a serious threat
to public policy or internal security in a
Member State, that Member State may
exceptionally reintroduce border control
at all or specific parts of its internal
borders for a limited period of up to 30
days or for the foreseeable duration of
the serious threat if its duration exceeds
30 days. The scope and duration of the
temporary reintroduction of border
control at internal borders shall not
exceed what is strictly necessary to
respond to the serious threat.
2. Border control at internal borders
shall only be reintroduced as a last
resort, and in accordance with Articles
27, 28 and 29. The criteria referred to,
respectively, in Articles 26 and 30 shall
be taken into account in each case where
a decision on the reintroduction of

б)

б1)

в)

г)

/

/

/

It refers to Member
States

/

/
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It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States

д)
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border control at internal borders is
considered pursuant, respectively, to
Article 27, 28 or 29.
3. If the serious threat to public policy or
internal security in the Member State
concerned persists beyond the period
provided for in paragraph 1 of this
Article, that Member State may prolong
border control at its internal borders,
taking account of the criteria referred to
in Article 26 and in accordance with
Article 27, on the same grounds as those
referred to in paragraph 1 of this Article
and, taking into account any new
elements, for renewable periods of up to
30 days.
4. The total period during which border
control is reintroduced at internal
borders, including any prolongation
provided for under paragraph 3 of this
Article, shall not exceed six months.
Where
there
are
exceptional
circumstances as referred to in Article
29, that total period may be extended to
a maximum length of two years, in
accordance with paragraph 1 of that
Article.
Where a Member State decides, as a last
resort, on the temporary reintroduction
of border control at one or more of its
internal borders or at parts thereof, or

б)

б1)

в)

г)

/

/
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It refers to Member
States
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It refers to Member
States
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/
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It refers to Member
States
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decides to prolong such reintroduction,
in accordance with Article 25 or Article
28(1), it shall assess the extent to which
such a measure is likely to adequately
remedy the threat to public policy or
internal security, and shall assess the
proportionality of the measure in
relation to that threat. In making such an
assessment, the Member State shall, in
particular, take the following into
account:
(a) the likely impact of any threats to its
public policy or internal security,
including following terrorist incidents or
threats and including those posed by
organised crime;
(b) the likely impact of such a measure
on free movement of persons within the
area without internal border control.
1. Where a Member State plans to
reintroduce border control at internal
borders under Article 25, it shall notify
the other Member States and the
Commission at the latest four weeks
before the planned reintroduction, or
within a shorter period where the
circumstances giving rise to the need to
reintroduce border control at internal
borders become known less than four
weeks before the planned reintroduction.
To that end, the Member State shall

б)

б1)

в)

/

/

/

г)

It refers to Member
States

д)

70
а)
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supply the following information:
(a) the reasons for the proposed
reintroduction, including all relevant
data detailing the events that constitute a
serious threat to its public policy or
internal security;
(b) the scope of the proposed
reintroduction, specifying at which part
or parts of the internal borders border
control is to be reintroduced;
(c) the names of the authorised crossingpoints;
(d) the date and duration of the planned
reintroduction;
(e) where appropriate, the measures to
be taken by the other Member States.
A notification under
the
first
subparagraph may also be submitted
jointly by two or more Member States.
If necessary, the Commission may
request additional information from the
Member State(s) concerned.
2. The information referred to in
paragraph 1 shall be submitted to the
European Parliament and to the Council
at the same time as it is notified to the
other Member States and to the
Commission pursuant to that paragraph.
3. Member States making a notification
under paragraph 1 may, where necessary
and in accordance with national law,

б)

б1)

в)

г)

/
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/

It refers to Member
States
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It refers to Member
States
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а1)

б)

б1)

в)

/

/

/

г)

decide to classify parts of the
information.
Such classification shall not preclude
information from being made available
by the Commission to the European
Parliament. The transmission and
handling of information and documents
transmitted to the European Parliament
under this Article shall comply with
rules concerning the forwarding and
handling of classified information which
are applicable between the European
Parliament and the Commission.
4. Following notification by a Member
State under paragraph 1 and with a view
to consultation provided for in paragraph
5, the Commission or any other Member
State may, without prejudice to Article
72 TFEU, issue an opinion.
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If, based on the information contained in
the notification or on any additional
information it has received, the
Commission has concerns as regards the
necessity or proportionality of the
planned reintroduction of border control
at internal borders, or if it considers that
a consultation on some aspect of the
notification would be appropriate, it
shall issue an opinion to that effect.

It refers to Member
States

д)

72
а)

27

27

28

28

а1)

5. The information referred to in
paragraph 1 and any Commission or
Member State opinion under paragraph
4 shall be the subject of consultation,
including, where appropriate, joint
meetings between the Member State
planning to reintroduce border control at
internal borders, the other Member
States, especially those directly affected
by such measures, and the Commission,
with a view to organising, where
appropriate, mutual cooperation between
the Member States and to examining the
proportionality of the measures to the
events giving rise to the reintroduction
of border control and the threat to public
policy or internal security.
6. The consultation referred to in
paragraph 5 shall take place at least ten
days before the date planned for the
reintroduction of border control.
1. Where a serious threat to public
policy or internal security in a Member
State requires immediate action to be
taken, the Member State concerned may,
on an exceptional basis, immediately
reintroduce border control at internal
borders, for a limited period of up to ten
days.
2. Where a Member State reintroduces
border control at internal borders, it shall

б)

б1)

в)

г)

/

/

/

It refers to Member
States

/

/

/

It refers to Member
States
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/

/

It refers to Member
States
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/
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It refers to Member
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at the same time notify the other
Member States and the Commission
accordingly, and shall supply the
information referred to in Article 27(1),
including the reasons that justify the use
of the procedure set out in this Article.
The Commission may consult the other
Member States immediately upon
receipt of the notification.
3. If the serious threat to public policy or
internal security persists beyond the
period provided for in paragraph 1 of
this Article, the Member State may
decide to prolong the border control at
internal borders for renewable periods of
up to 20 days. In doing so, the Member
State concerned shall take into account
the criteria referred to in Article 26,
including an updated assessment of the
necessity and the proportionality of the
measure, and shall take into account any
new elements.
In the event of such a prolongation, the
provisions of Article 27(4) and (5) shall
apply mutatis mutandis, and the
consultation shall take place without
delay after the decision to prolong has
been notified to the Commission and to
the Member States.
4. Without prejudice to Article 25(4),
the total period during which border
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б1)

в)

г)

States
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/

/

/

It refers to Member

д)
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control is reintroduced at internal
borders, on the basis of the initial period
under paragraph 1 of this Article and
any prolongations under paragraph 3 of
this Article, shall not exceed two
months.
5. The Commission shall inform the
European Parliament without delay of
notifications made under this Article.
1. In exceptional circumstances where
the overall functioning of the area
without internal border control is put at
risk as a result of persistent serious
deficiencies relating to external border
control as referred to in Article 21, and
insofar as those circumstances constitute
a serious threat to public policy or
internal security within the area without
internal border control or within parts
thereof, border control at internal
borders may be reintroduced in
accordance with paragraph 2 of this
Article for a period of up to six months.
That period may be prolonged, no more
than three times, for a further period of
up to six months if the exceptional
circumstances persist.
2. The Council may, as a last resort and
as a measure to protect the common
interests within the area without internal
border control, where all other measures,
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in particular those referred to in Article
21(1), are ineffective in mitigating the
serious threat identified, recommend that
one or more Member States decide to
reintroduce border control at all or at
specific parts of their internal borders.
The Council’s recommendation shall be
based on a proposal from the
Commission. The Member States may
request the Commission to submit such
a proposal to the Council for a
recommendation.
In its recommendation, the Council shall
at least indicate the information referred
to in Article 27(1)(a) to (e).
The Council may recommend a
prolongation in accordance with the
conditions and procedure set out in this
Article.
Before a Member State reintroduces
border control at all or at specific parts
of its internal borders under this
paragraph, it shall notify the other
Member States, the European Parliament
and the Commission accordingly.
3. In the event that the recommendation
referred to in paragraph 2 is not
implemented by a Member State, that
Member State shall without delay
inform the Commission in writing of its
reasons.
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In such a case, the Commission shall
present a report to the European
Parliament and to the Council assessing
the reasons provided by the Member
State concerned and the consequences
for protecting the common interests of
the area without internal border control.
4. On duly justified grounds of urgency
relating to situations where the
circumstances giving rise to the need to
prolong border control at internal
borders in accordance with paragraph 2
become known less than 10 days before
the end of the preceding reintroduction
period, the Commission may adopt any
necessary recommendations by means of
immediately applicable implementing
acts in accordance with the procedure
referred to in Article 38(3). Within 14
days of the adoption of such
recommendations, the Commission shall
submit to the Council a proposal for a
recommendation in accordance with
paragraph 2 of this Article.
5. This Article shall be without
prejudice to measures that may be
adopted by the Member States in the
event of a serious threat to public policy
or internal security under Articles 25, 27
and 28.
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1. Where, as a last resort, the Council
recommends in accordance with Article
29(2) the temporary reintroduction of
border control at one or more internal
borders or at parts thereof, it shall assess
the extent to which such a measure is
likely to adequately remedy the threat to
public policy or internal security within
the area without internal border control,
and shall assess the proportionality of
the measure in relation to that threat.
That assessment shall be based on the
detailed information submitted by the
Member State(s) concerned and by the
Commission and any other relevant
information, including any information
obtained pursuant to paragraph 2 of this
Article. In making such an assessment,
the following considerations shall in
particular be taken into account:
(a) the availability of technical or
financial support measures which could
be or have been resorted to at national or
Union level, or both, including
assistance by Union bodies, offices or
agencies, such as the Agency, the
European Asylum Support Office,
established by Regulation (EU) No
439/2010 of the European Parliament
and of the Council ( 1 ) or the European
Police Office (‘Europol’), established by
Decision 2009/371/JHA, and the extent
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to which such measures are likely to
adequately remedy the threat to public
policy or internal security within the
area without internal border control;
(b) the current and likely future impact
of any serious deficiencies relating to
external border control identified in the
context of the evaluations carried out
pursuant to Regulation (EU) No
1053/2013 and the extent to which such
serious deficiencies constitute a serious
threat to public policy or internal
security within the area without internal
border control;
(c) the likely impact of the
reintroduction of border control on the
free movement of persons within the
area without internal border control.
2. Before adopting a proposal for a
Council recommendation, in accordance
with Article 29(2), the Commission
may:
(a) request Member States, the Agency,
Europol or other Union bodies, offices
or agencies to provide it with further
information;
(b) carry out on-site visits, with the
support of experts from Member States
and of the Agency, Europol or any other
relevant Union body, office or agency,
in order to obtain or verify information
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relevant for that recommendation.
The Commission and the Member
State(s) concerned shall inform the
European Parliament and the Council as
soon as possible of any reasons which
might trigger the application of Article
21 and Articles 25 to 30.
Where border control at internal borders
is reintroduced, the relevant provisions
of Title II shall apply mutatis mutandis.
Within four weeks of the lifting of
border control at internal borders, the
Member State which has carried out
border control at internal borders shall
present a report to the European
Parliament, the Council and the
Commission on the reintroduction of
border control at internal borders,
outlining, in particular, the initial
assessment and the respect of the criteria
referred to in Articles 26, 28 and 30, the
operation of the checks, the practical
cooperation with neighbouring Member
States, the resulting impact on the free
movement of persons, the effectiveness
of the reintroduction of border control at
internal borders, including an ex-post
assessment of the proportionality of the
reintroduction of border control.
The Commission may issue an opinion
on that ex-post assessment of the
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temporary reintroduction of border
control at one or more internal borders
or at parts thereof.
The Commission shall present to the
European Parliament and to the Council,
at least annually, a report on the
functioning of the area without internal
border control. The report shall include a
list of all decisions to reintroduce border
control at internal borders taken during
the relevant year.
The Commission and the Member State
concerned shall inform the public in a
coordinated manner on a decision to
reintroduce border control at internal
borders and indicate in particular the
start and end date of such a measure,
unless there are overriding security
reasons for not doing so.
At the request of the Member State
concerned, the other Member States, the
European
Parliament
and
the
Commission
shall
respect
the
confidentiality of information supplied
in connection with the reintroduction
and prolongation of border control and
the report drawn up under Article 33.
The Commission shall be empowered to
adopt delegated acts in accordance with
Article 37 concerning amendments to
Annexes III, IV and VIII.
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1. The power to adopt delegated acts is
conferred on the Commission subject to
the conditions laid down in this Article.
2. The power to adopt delegated acts
referred to in Article 13(5) and Article
36 shall be conferred on the
Commission for an indeterminate period
of time.
3. The delegation of powers referred to
in Article 13(5) and Article 36 may be
revoked at any time by the European
Parliament or by the Council. A decision
to revoke shall put an end to the
delegation of the power specified in that
decision. It shall take effect the day
following the publication of the decision
in the Official Journal of the European
Union or at a later date specified therein.
It shall not affect the validity of any
delegated acts already in force.
4. As soon as it adopts a delegated act,
the Commission shall notify it
simultaneously to the European
Parliament and to the Council.
5. A delegated act adopted pursuant to
Article 13(5) and Article 36 shall enter
into force only if no objection has been
expressed either by the European
Parliament or the Council within a
period of two months of notification of
that act to the European Parliament and
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the Council or if, before the expiry of
that period, the European Parliament and
the Council have both informed the
Commission that they will not object.
That period shall be extended by two
months at the initiative of the European
Parliament or of the Council.
1. The Commission shall be assisted by
a committee. That committee shall be a
committee within the meaning of
Regulation (EU) No 182/2011.
2. Where reference is made to this
paragraph, Article 5 of Regulation (EU)
No 182/2011 shall apply. Where the
committee delivers no opinion, the
Commission shall not adopt the draft
implementing act and the third
subparagraph of Article 5(4) of
Regulation (EU) No 182/2011 shall
apply.
3. Where reference is made to this
paragraph, Article 8 of Regulation (EU)
No 182/2011, in conjunction with
Article 5 thereof, shall apply.
1. Member States shall notify the
Commission of:
(a) the list of residence permits,
distinguishing between those covered by
Article 2(16)(a) and those covered by
Article 2(16)(b) and accompanied by a
specimen for permits covered by Article
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2(16)(b). Residence cards issued in
accordance with Directive 2004/38/EC
shall be specifically highlighted as such
and specimens shall be provided for
those residence cards which have not
been issued in accordance with the
uniform format laid down by Regulation
(EC) No 1030/2002;
(b) the list of their border crossing
points;
(c) the reference amounts required for
the crossing of their external borders
fixed annually by the national
authorities;
(d) the list of national services
responsible for border control;
(e) the specimen of model cards issued
by Foreign Ministries;
(f) the exceptions to the rules regarding
the crossing of the external borders
referred to in Article 5(2)(a);
(g) the statistics referred to in Article
11(3).
2. The Commission shall make the
information notified in conformity with
paragraph 1 available to the Member
States and the public through
publication in the Official Journal of the
European Union, C Series, and by any
other appropriate means.
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This Regulation shall be without
prejudice to Union rules on local border
traffic and to existing bilateral
agreements on local border traffic.
The provisions of this Regulation shall
not affect the special rules applying to
the cities of Ceuta and Melilla, as
defined in the Declaration by the
Kingdom of Spain on the cities of Ceuta
and Melilla in the Final Act to the
Agreement on the Accession of the
Kingdom of Spain to the Convention
implementing the Schengen Agreement
of 14 June 1985 ( 1 ).
The Member States shall notify the
Commission of national provisions
relating to Article 23(c) and (d), the
penalties as referred to in Article 5(3)
and the bilateral agreements authorised
by this Regulation. Subsequent changes
to those provisions shall be notified
within five working days.
The information notified by the Member
States shall be published in the Official
Journal of the European Union, C
Series.
1. In accordance with the Treaties and
without prejudice to their provisions on
infringement
procedures,
the
implementation by each Member State
of this Regulation shall be evaluated
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through an evaluation mechanism.
2. The rules on the evaluation
mechanism are specified in Regulation
(EU) No 1053/2013. In accordance with
that evaluation mechanism, the Member
States and the Commission are, jointly,
to conduct regular, objective and
impartial evaluations in order to verify
the correct application of this Regulation
and the Commission is to coordinate the
evaluations in close cooperation with the
Member States. Under that mechanism,
every Member State is evaluated at least
every five years by a small team
consisting
of
Commission
representatives
and
of
experts
designated by the Member States.
Evaluations may consist of announced
or unannounced on-site visits at external
or internal borders.
In accordance with that evaluation
mechanism,
the
Commission
is
responsible for adopting the multiannual
and annual evaluation programmes and
the evaluation reports.
3. In the case of possible deficiencies
recommendations for remedial action
may be addressed to the Member States
concerned.
Where serious deficiencies in the
carrying out of external border control
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are identified in an evaluation report
adopted by the Commission in
accordance with Article 14 of
Regulation (EU) No 1053/2013, Articles
21 and 29 of this Regulation shall apply.
4. The European Parliament and the
Council shall be informed at all stages
of the evaluation and be transmitted all
the relevant documents, in accordance
with the rules on classified documents.
5. The European Parliament shall be
immediately and fully informed of any
proposal to amend or to replace the rules
laid down in Regulation (EU) No
1053/2013.
References to the repealed Regulation
shall be construed as references to this
Regulation and shall be read in
accordance with the correlation table in
Annex X.
This Regulation shall enter into force on
the twentieth day following that of its
publication in the Official Journal of the
European Union.
This Regulation shall be binding in its
entirety and directly applicable in the
Member States in accordance with the
Treaties.
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