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Aranžmani za službene posete 
 

1. Odgovarajuće strane će obavestiti drugu stranu o posetama njihovih zvaničnika. 
Obaveštavanje će se odvijati na sledeći način: 
 
- Institucija podnosilac zahteva će poslati obaveštenje direktno OV strane o 

mestu gde će biti poseta, kopirajući (cc) OV strane koja zahteva posetu. OV, 
primalac obaveštenja će odmah potvrditi prijem. 

- Ukoliko u datom roku (u zavisnosti od kategorija ispod)  nema nikakvog 
odgovora, poseta će se smatrati odobrenom. 

- Ukoliko se u datom roku iznesu prigovori, isti se trebaju direktno preneti OV 
strane koja je poslala obaveštenje. EU (obe, Delegacija EU u Beogradu i 
Kancelarija SPEU u Prištini) će biti kopirana u komunikaciji i posredovati, po 
potrebi. 
 

2.  Obaveštenje je potrebno za sledeći nivo zvaničnika: 
 

a) Prva grupa se sastoji od predsednika, premijera, zamenika premijera, 
predsednika skupštine i ministara unutrašnjih poslova, spoljnih poslova i 
odbrane. Za ovu kategoriju se obaveštenje mora poslati najmanje 72 časa 
unapred i svi prigovori se moraju izneti u roku od prvih 48 časova. 
 

b) Druga grupa se sastoji od svih ostalih ministara, zamenika predsednika 
skupštine, direktora vladinih organa i bezbednosnih organa, predsednika 
ustavnih i vrhovnih sudova, državnih tužilaca kao i svih drugih lica, kao što su 
verski lideri, koja su pod režimom bliske zaštite. Za ovu kategoriju se 
obaveštenje mora poslati najmanje 48 časova unapred i svi prigovori se moraju 
izneti u roku od prvih 24 časa. 
 

3. Rokovi teku bez obzira na radne ili neradne dane, ali obaveštenja se moraju 
poslati tokom redovnih radnih časova (ponedeljak-petak do 17.00). 
 

4. U slučaju vanredne situacije koja zahteva hitno putovanje, OV se mogu 
dogovoriti o ad hoc aranžmanima. 
 

5. Sve moguće izmene programa poseta se moraju izvršiti najmanje 24 časova pre 
posete. U slučaju manjih kašnjenja tokom posete, strana domaćina će pokazati 
fleksibilnost. 
 

6. Implementacija gorenavedenog će biti ocenjena i po potrebi revidirana nakon 3 
meseca na zahtev bilo koje ili obe strane. 
 

7. Ovi aranžmani se primenjuju od 1. decembra 2014. god. 


