
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ  
СПОРАЗУМА 

 
Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Споразумa између Владе 

Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији (у даљем тексту: Споразум и 
Протокол), садржан је у члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА 
 

Потврђивањем овог закона остварује се ефикасан формално – правни механизам у 
циљу спречавања незаконитих миграција и с тим у вези омогућиће се организован, 
реципрочан и институционализован повратак лица, држављана Уговорних страна, 
држављана трећих држава и лица без држављанства која се налазе у нерегуларној 
ситуацији на територији државе друге стране.  
 

III.   ПРОЦЕНA ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

 У складу са чланом 10. Споразума, не задирући у право надлежног органа на 
накнаду трошкова за реадмисију од лица за које је тражена реадмисија или од трећих 
страна, сви трошкови превоза настали у вези са реадмисијом и транзитом, све до границе 
државе која је коначно одредиште падају на терет државе молиље. 

Трошкови трансфера обухватају: трошкове издавања путног листа, трошкове 
авионске карте или трошкове превоза другим видовима саобраћаја; уколико за то постоји 
потреба могу настати и трошкови службене пратње који обухватају осим трошкова карата 
за превоз и трошкове насталих накнада на име обављања послова ескорта (дневница), као 
и могућих трошкова хотелског смештаја у замољеној држави.  

Такође уколико за то постоји потреба могући су и трошкови ангажовања лекара и 
лекарских екипа, социјалних радника и других старатеља, када се ради о малолетним 
лицима, без пратње родитеља. 

Ту такође улазе и трошкови боравка у прихватилиштима за странце; треба имати у 
виду и трошкове одвођења лица до амбасада, ради уручења докумената, као и трошкове 
одвођења лица до аеродрома. 
 Имајући у виду да је веома тешко предвидети колико често ће Република Србија 
бити у улози државе молиље, а колико у улози замољене државе приликом спровођења 
наведеног споразума и да динамика миграционих кретања варира не могу се унапред 
прецизно предвидети и испланирати финансијска средства потребна за спровођење 
конкретног споразума; уколико средства буду потребна у наредним годинама, средства ће 
бити обезбеђена у оквиру лимита Министарства унутрашњих послова утврђеног 
фискалном стратегијом.  
 Напомињемо да није потребно предвидети буџетска средства за спровођење 
Споразума и Протокола до краја 2014. године.  
 


