
 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I.   УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

  Уставни основ за доношење  Закона о потврђивању Уговор између 

Републике Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и 

кривичним стварима, садржан је у члану 97. став 1. Устава Републике Србије 

којим је предвиђено да, између осталог, Република Србије уређује и обезбеђује 

свој међународни положај и односе са другим државама и у члану 99. став 1. 

тачка 4. којим је прописано да Народна скупштина потврђује међународне 

уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА 

 Република Србија и Република Белорусија немају закључен уговор о 

правној помоћи , односно уговор којим би се регулисало питање правне сарадње 

између две државе у грађанским и кривичним стварима.  

 Наведена сарадња између две државе је све чешћа јер грађани обе државе 

и правна лица све чешће оставрују правне контакте. Поред тога, криминал као 

друштвена појава не познаје државне границе. Све то захтева ефикасну правну 

сарадњу између државних органа двеју држава, а закључивање овог уговора ће 

битно допринети да се та сарадња подигне на виши ниво Закључивањем овог 

уговора олакшаће се и убрзати правни саобраћај између две државе и 

гарантоваће се правна сигурност физичким и правним лицима једне државе на 

територији друге државе.  

 Ефикасно пружање правне помоћи доприноси и остваривању неких од 

основних људских права која се тичу слободног приступа судовима, права на 

одбрану, на ефикасну судску заштиту и друга права. У том смислу, 

закључивање овог уговора допринеће ефикаснијем остваривању и заштити 

људских права.  

 Обе државе су већ изразиле интерес да се питање пружања правне 

помоћи уреди билатералним уговором.  

 Влада је на седници одржаној дана 10. октобра 2012. године донела 

Закључак 05 Број: 018-6630/2012 којим је утврдила Основу за вођење преговора  

и закључивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије 

о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима и усвојила текст Уговора. 

 

 Министарство правде и државне управе је наведени текст Уговора 

посредством Министарства спољних послова доставило белоруској страни, ради 

започињања преговора за закључивање Уговора. Текст Уговора је усаглашаван 

са белоруском страном дипломатским путем и приликом билатералних сусрета 

делегација Републике Србије и Републике Белорусије који су одржани од 11 - 



 

13. фебруара 2013. године у Београду  када је усаглашен и парафиран текст 

наведеног уговора.  

 

 Након усаглашавања ставова о тексту Уговора Влада је закључком 05 

Број: 018-1683/2013-1 усвојила Извештај о вођењу преговора за закључивање 

Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у 

грађанским и кривичним стварима и усвојила усаглашени текст Уговора .  

 

 Приликом билатералних сусрета делегација Републике Србије и 

Републике Белорусије који су одржани дана 12. марта 2013. године у Минску, 

Иван Мркић, министар иностраних послова и Олег Леонидовић Слижевски, 

министар правде Републике Белорусије потписали су Уговор  између Републике 

Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним 

стварима.   

  

 Доношење Закона о потврђивању Уговора  између Републике Србије и 

Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, 

представља нови конкретан допринос стварању повољнијих услова за даље 

унапређење билатералне сарадње између двеју држава. 

 

III. ДА ЛИ СЕ ИЗВРШАВАЊЕМ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА 

СТВАРАЈУ ОБАВЕЗЕ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И ПРОЦЕНА 

ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊЕГОВО 

ИЗВРШАВАЊЕ  

 

 Извршавањем предметног споразума не стварају се обавезе за Републику 

Србију. 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије.  

 

 

 

   

 

 

 


