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I. Уставни основ за доношење Закона   
 

Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Меморандума о разумевању о 
институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа 
за регион Југоисточне Европе (2013) садржан је у члану 99. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, према којој је у надлежности Народне скупштине да потврђује 
међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог  потврђивања.  
 
 
II. Разлози за потврђивање Меморандума  
 
 Меморандум о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију 
и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013) - DPPI SEE 
потписан је у Сарајеву, Босна и Херцеговина, 28. новембра 2013. године.  Потписан је на 
основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 018-8387/2013, од 8. октобра 2013. 
године, којим је утврђена Основа за закључивање и усвојен текст Меморандума; Одлуке  
Одбора Народне скупштине за одбрану и унутрашње послове 05 Број 217-3819/13 донетој 
на седници одржаној 18. октобра 2013. године, да да сагласност Влади да овласти 
делегацију Републике Србије да прихвати да се Меморандум о разумевању о 
институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа 
за регион Југоисточне Европе привремено примењује до његовог ступања на снагу; и 
Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 018-9820/2013, од 18. новембра 2013. године 
којим је овлашћен Ђорђе Бабић, заменик начелника Сектора за ванредне ситуације, 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије да Меморандум потпише. 
  
 Закључивање Меморандума о разумевању о институционалном оквиру 
Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне 
Европе (2013) - DPPI SEE било је нужно за наставак рада Иницијативе, с обзиром да је 
њеном претходном оснивачком акту, Мемораднуму истог назива, закљученом у Загребу, 
24. септембра 2007. године, истиче важност 2014. године.  Меморандум о разумевању 
(2013)  је резултат усаглашавања ставова једанаест држава Страна DPPI SEE по питањима 
која уређују њено функционисање, а све са циљем очувања Иницијативе која је 
препозната као једини регионални субјекат који се искључиво бави заштитом од 
катастрофа и који окупља земље Југоисточне Европе. 
 
 Потврђивањем Меморандума омогућује се његово ступање на снагу, како је 
предвиђено чланом 14. став 1. Меморандума.  
     
 
 
 
 
III. Оцена потребних финансијских средстава за спровођење закона 



 
 За спровођење овог меморандума, у складу са Нацртом, чланом 11, став 3. 
потребна су средства у годишњем износу од 25.000. €. Напомињемо да Република Србија 
уплаћује годишњи финансијски допринос за DPPI SEE у истом износу од 2009. године у 
складу са  закључком Владе 05 Број: 018-193/2009, од 2. априла 2009. године, до краја 
месеца априла сваке године. И за 2014. годину, овај износ обезбеђен је Законом о буџету 
Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/2013), на разделу 15, 
функцијa 310, економска класификација 462 Министарства унутрашњих послова.  
Средства за чланарину и све остале трошкове који настану приликом реализације овог 
Меморандума за наредне године биће обезбеђена у оквиру лимита Министарства 
унутрашњих послова утврђених Фискалном стратегијом. 


