
 
 

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 
Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала 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 Републике Белорусије  о 
сарадњи у борби против криминала потписан је у Минску, 12. марта 2013.године. 
Потписан је на основу Закључка Владе Републике Србије којим је утврђена основа за 
закључивање, усвојен текст Споразума и овлашћен министар спољних послова за потпис. 
Споразум је закључен јер је постојала обострана воља две државе да посредством својих 
надлежних органа непосредно сарађују у борби против криминала сa међународним 
елементом, нарочито организованог криминала и тероризма. 
 Потврђивањем Споразума омогућује се његово ступање на снагу, како је 
предвиђено чланом 21. став 2. Споразума.  
     
   
III. Основни правни институти и појединачна решења  
 
           Члан 1. Закона прописује да се потврђује Споразум између Владе Републике Србије 
и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала, потписан  у Минску, 
12. марта 2013. године. у оригиналу на српском, руском и енглеском  језику. 
           Члан 2. Закона садржи текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала, потписан  у Минску, 12. 
марта 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 потребе финансијских средстава за спровођење закона 
 
             За примену овог закона није потребно обезбедити финансијска средства из буџета 
Републике Србије.  
 Уколико средства буду потребна у наредним годинама, средства ће бити 
обезбеђена у оквиру лимита Министарства унутрашњих послова утврђеног фискалном 
стратегијом. 


