
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. Уставни основ за потврђивање споразума   
 

Уставни основ за потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа 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 међународног уговора  
 
 Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној 
помоћи у случају катастрофа потписан је у Букурешту, Румунија, 17. октобра 2013. 
године.  Потписан је на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 018-3559/2013, 
од 30. априла 2013. године, којим је утврђена Основа за закључивање, усвојен текст 
Споразума и овлашћен председник Владе и министар унутрашњих послова да Споразум 
потпише. Закључивање Споразума је резултат воље уговорних страна да прецизније уреде 
облике сарадње у спречавању природних и изазваних катастрофа, као и пружање узајамне 
помоћи у случају наступања катастрофе. 
 Потврђивањем Споразума омогућује се његово ступање на снагу, како је 
предвиђено чланом 15. став 1. Споразума.  
     
III. Основни правни институти и појединачна решења  
 
           Члан 1. Закона прописује да се потврђује Споразум између Владе Републике Србије 
и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа, потписан у 
Букурешту, Румунија, 17. октобра 2013. године  у оригиналу на српском, мађарском и 
енглеском  језику. 
           Члан 2. Закона садржи текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа, потписан у Букурешту, 
Румунија, 17. октобра 2013. године, у оригиналу на српском језику. 
           Члан 3. Закона прописује ступање на снагу Закона , тј. да Закон ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - 
Међународни уговори”. 
 Надлежни орган за спровођење Споразума је Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије.  
 
IV. Оцена потребних финансијских средстава за спровођење закона 
 

За спровођење овог споразума није потребно ангажовати буџетска средства 
Републике Србије. Уколико Република Србија буде Уговорна страна која пружа помоћ, 
могуће је да дође до ангажовања буџетских средства Републике Србије која ће бити 
обезбеђена у оквиру лимита утврђених Фискалном стратегијом на разделу Министарства 
унутрашњих послова.  


