
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима 
чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним 
представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама, 
садржан је у члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, којим је 
прописано да Народна скупштина потврђује међународне уговоре када је 
законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 

 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ 

ЗАКОНА 
 

Област запошљавања чланова породица дипломатског и другог особља 
дипломатско-конзуларних представништава две земље или мисијама при 
међународним владиним организацијама, до сада није била правно регулисана. 
Постоји обострани интерес за регулисање овог питања. 

  Споразумом се на реципрочној основи између две државе, регулише  
запошљавање уз накнаду чланова породица дипломатског и другог особља и то 
у складу са унутрашњим прописима земље у којој се тражи запослење.  

Поступак запошљавања чланова породице службеника државе 
одашиљања покреће се тако што дипломатско-конзуларно представништво 
подноси званичан захтев за обављање плаћеног посла Министарству спољних 
послова државе пријема, које након што утврди да не постоје сметње, 
обавештава дипломатско-конзуларно представништво државе одашиљања о 
одобрењу за бављењем плаћеном делатношћу у складу са важећим прописима 
државе пријема. 

Члан породице који се бави плаћеним послом на основу овог споразума, 
не ужива имунитет од грађанске и управне надлежности, или извршења 
евентуалне пресуде у погледу било које радње која проистиче из бављења 
таквим плаћеним послом. 

Одобрење за бављењем плаћеним послом у складу са овим споразумом, 
престаће да важи без предходне најаве по престанку службене дужности 
запосленог у држави пријема, као и на основу раскида овог споразума од стране 
обе владе. 

Последњих година је постала уобичајена међународноправна пракса 
закључивања билатералних споразума којима се на реципрочној основи 
регулише запошљавање члановима породице запослених у дипломатско-
конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним 
организацијама. Друга сврха ових споразума је да се поменутом кругу лица 
ограниче привилегије и имунитети када су у питању активности везане за 
обављање плаћених делатности, који би им иначе припадали према бечким 
конвенцијама о дипломатским и конзуларним односима. 

 
 
 



У савременим условима живота све је чешћа појава да у многим земљама 
супружници одбијају да напусте свој посао да би пратили у иностранство 
брачног или ванбрачног партнера који је члан особља дипломатско-конзуларног 
представништва или мисије при међународним владиним организацијама. Ова 
чињеница навела је многе државе, односно њихова министарства спољних 
послова да пронађу правни начин да реше овај проблем својих запослених. 
Основни циљ је очување нормалног породичног живота дипломатско-
конзуларних представника и држање породице на окупу, уз задовољење  
професионалних и економских предуслова за функционисања тих породица. 
Ефекти рада дипломатско-конзуларних представника у случају раздвојених 
породица несумњиво су мањи од ефеката рада оних дипломатско-конзуларних 
представника који раде у окружењу својих породица које се налазе са њим у 
држави службовања.  
 
 
 
 

III. ОСНОВНИ ПРАВНИ ИНСТИТУТИ И ПОЈЕДИНАЧНА 
РЕШЕЊА 

 
Члан 1. Закона прописује да се потврђује Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима 
чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним 
представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама, 
потписан у Хелсинкију, 9. октобра 2014. године у оригиналу на српском, 
финском и енглеском језику. 

Члан 2. Закона садржи текст Споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице 
запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним 
представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама, 
потписан у Хелсинкију, 9. октобра 2014. године, у оригиналу на српском језику. 

Члан 3. Закона прописује да предметни Закон ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије-Међународни 
уговори“. 

Надлежни орган за спровођење овог Споразума јесте Министарство 
спољних послова РС 
 
 

IV. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова 
породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним 
представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама, 
није потребно обезбеђивање додатних средстава у буџету. 
 


