ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ УСТАВА МЕЂУНАРОДНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
Члан 1.
Потврђује се Устав Међународне организације за цивилну заштиту,
усвојен у Монаку, 17. октобра 1966. године у оригиналу на кинеском, енглеском,
француском, руском и шпанском језику.
Члан 2.
Текст Устава Међународне организације за цивилну заштиту у оригиналу
на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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CONSTITUTION
of the International Civil Defence Organisation
adopted on 17 October 1966
entered into force on 1 March 1972
Preamble
With a view to intensifying and co-ordinating on a worldwide scale the
development and improvement of organisations, means and techniques for
preventing and reducing the consequences of natural disasters in peacetime or of the
use of weapons in time of conflict, the contracting States have agreed to the following
PART I — Establishment
Art. 1
The International Civil Defence Organization (hereinafter called the
"Organization") shall be established by the present Constitution.
PART II — Functions
Art. 2
The functions of the Organization shall be:
(a) to develop and maintain close co-operation among the agencies
entrusted with the protection and rescue of the populations and property;
(b) to encourage the establishment and development of a Civil Defence
organisation in countries where such an organisation does not exist, in particular in
developing countries, and to assist countries, upon their request, in establishing and
developing organisations for protection and rescue of the populations and property;
(c) to establish and maintain effective collaboration with specialised
agencies, Government services, professional groups and such other organizations as
may be deemed appropriate;
(d) to foster and ensure the exchange of information, experience, personnel
and experts among the various countries in the field of protection and rescue of the
populations and property;
(e) to furnish, upon the request of Members appropriate technical
assistance, including organisation plans, instructors, experts, equipment and material
as may be necessary;
(f) to establish and maintain such technical services as may be required,
including documentation, study, research, equipment and other Centres;
(g) to gather and provide information on organisation protection and
operation principles with respect to the hazards threatening populations in case of
floods, earthquakes, avalanches, major fires, hurricanes, dam bursts and other kinds
of destruction as well as from air and water pollution or attacks with modern means of
warfare;
(h) to gather and provide reports, studies, research work and specialized
documents on the protection and rescue of the populations and property;
(i) to gather and provide information on the modern equipment and material
to be used for operations in case of hazards such as listed under (g);
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(j) to assist Members in developing an informed public opinion among all
peoples on the vital necessity of prevention, protection and intervention in case of
disaster;
(k) to study and to contribute to the exchange of knowledge and experience
on appropriate preventive measures against damage through disasters;
(l) to intensify, in the event of large-scale disasters, the efforts of various
rescue and relief organisations and groups;
(m) to undertake among Members initiatives and to contribute to relief
actions in the event of large-scale disasters;
(n) to study and disseminate knowledge on teaching, training and equipping
of personnel for protection and rescue agencies;
(o) to stimulate research on the protection and rescue of the populations and
property by way of information, publication of studies and any other appropriate
means.
PART III — Membership
Art. 3
Membership in the Organisation shall be open to all States.
Art. 4
The States may become Members of the Organisation by accepting this
Constitution in accordance with the provisions of Part XV and in accordance with
their constitutional processes.
Art. 5
If any Member fails to meet its financial obligations to the Organisation or
otherwise fails in its obligations under the present Constitution, the General
Assembly may by resolution suspend it from exercising its rights and enjoying
privi1eges as a Member of the Organisation until it has met such financial or other
obligations.
Art. 6
Any Member may withdraw from the Organisation on twelve months' notice in
writing given by it to the Secretary-General of the Organisation, who shall at once
inform all the Members of the Organisation of such notice of withdrawal.
PART IV — Organs
Art. 7
The work of the Organisation shall be carried out by:
(a) the General Assembly (hereinafter called the "Assembly")
(b) the Executive Council (hereinafter called the "Council")
(c) the Secretariat.
PART V - General Assembly
Art. 8
The Assembly is the supreme authority of the Organisation and shall be
composed of delegates representing Member-States.
Art. 9
Each Member-State shall be represented by one delegate.

4
Art. 10
The Assembly shall meet in ordinary sessions in intervals not exceeding two
years, and in such special sessions as may be necessary. Special sessions shall be
convened at the request of the Council or of a majority of the Members.
Art. 11
The Assembly, at each ordinary session, shall select the country in which the
next ordinary session shall be held, the Council subsequently fixing the place. The
Council shall determine the place where a special session shall be held.
Art. 12
The Assembly shall elect a President and a Vice President as well as other
officers at the beginning of each ordinary session. They shall hold office until their
successors are elected.
Art. 13
The Assembly shall adopt its own rules of procedure.
Art. 14
In addition to functions set out in other Articles of the Constitution, the primary
duties of the Assembly shall be:
(a) to determine general policies for the fulfilment of the functions of the
Organisation as set forth in Art. 2;
(b) to name the Members entitled to designate a representative to the
Executive Council ;
(c) to appoint the Secretary-General;
(d) to review and approve reports and activities of the Council and of the
Secretary - General;
(e) to instruct the Council where necessary and establish such commissions
as may be considered necessary for the work of the Organisation;
(f) to supervise the financial policies of the Organisation and to review and
approve the budget;
(g) to promote and conduct research in the field of protection and rescue
work by the personnel of the Organisation, by the establishment of its own study and
research institutions or by cooperation with official or non-official institutions of any
Member-State with the consent of its Government;
(h) to establish such other institutions as may be considered desirable;
(i) to invite any organisation, international or national, governmental or nongovernmental, which has responsibilities related to those of the Organisation, to
appoint representatives to participate, without the right of vote, in its meetings or in
those of the committees and conferences convened under its authority, on conditions
prescribed by the General Assembly; invitations shall be issued only with the consent
of the Government concerned;
(j) to establish regulations prescribing the procedures to be adopted by the
various bodies of the Organisation, and in particular the general regulations, the
regulations on finance, and the regulations on the staff of the Organisation;
(k) to establish technical commissions in conformity with the provisions of
Part IX, to define their functions, co-ordinate their activities and consider their
recommendations;
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(l)

to determine the location of the Secretariat of the Organisation;

(m) to take any other appropriate action to further the aims of the
Organisation.
Art. 15
In a vote in Assembly each Member shall have one vote. Decisions shall be
by a two-thirds majority of the votes cast for and against.
Art. 16
The presence of delegates of a majority of the Members shall be required to
constitute a quorum for meetings of the Assembly.
PART VI - Executive Council
Art. 17
The Executive Council is the executive body of the Organisation.
Art. 18
The Assembly shall determine the number of the Members of the Executive
Council and shall elect the Members entitled to designate a person to serve on the
Council, taking into account an equitable geographical distribution.
Art. 19
The Members of the Council shall be elected for four years; one half shall be
renewed every two years.
Art. 20
The Council shall meet at least once a year and shall determine the place of
each meeting.
Art. 21
A special session of the Executive Council shall be convened according to the
procedures contained in the Regulations, after receipt by the Secretary-General of
requests from a majority of the Members of the Executive Council.
Art. 22
The Council shall elect its Chairman and its Vice-Chairman from among its
members.
Art. 23
In addition to functions set out in other Articles of the Constitution, the primary
functions of the Executive Council shall be:
(a) to implement the decisions taken by the Assembly an to conduct the
activities of the Organisation in accordance with the intention of such decisions;
(b) to study all questions concerning the protection and rescue of
populations and property on an international scale;
(c) to prepare the agenda for the Assembly and to give guidance to the
technical commissions in the preparation of their agenda;
(d) to report on its activities to each session of the Assembly;
(e) to administer the finances of the Organisation in accordance with the
provisions of Part X of the Constitution;
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(f) to advise the Assembly on questions referred to it by that body and on
matters assigned to the Organisation by conventions, agreements and regulations;
(g) to submit advice or proposals to the Assembly on its own initiative;
(h) to submit to the Assembly for consideration and approval a general
programme of work covering a specific period;
(i)

to study all questions within its competence;

(j) to take emergency measures within the functions and financial resources
of the Organisation to deal with events requiring immediate action;
(k) to authorise the Secretary-General to take the necessary steps for
rescue action in case of disaster;
(l) to undertake studies and research the urgency of which has been drawn
to the attention of the Council by any Member or by the Secretary-General;
(m) to perform such other functions as may be conferred on it by the
Assembly.
Art. 24
In a vote in Council each Member shall have one vote. Decisions shall be by
simple majority of the votes cast.
Art. 25
The presence of two-thirds of the Members shall be required to constitute the
quorum for meetings of the Council.
PART VII - The Secretariat
Art. 26
The permanent Secretariat of the Organisation shall be composed of a
Secretary-General and such technical and administrative staff as may be required for
the work of the Organisation.
Art. 27
The Secretary-General shall be appointed by the Assembly on the nomination
of the Council on such terms as the Assembly may determine. The SecretaryGeneral shall be the chief technical and administrative officer of the Organisation.
Art. 28
The Secretary-General shall be ex-officio Secretary of the Assembly and of
the Council, and shall attend ex officio all commissions of the Organisation. He may
delegate these functions.
Art. 29
The Secretary-General shall prepare and submit annually to the Council the
financial statements and budget estimates of the Organisation.
Art. 30
The Secretary-General shall appoint the staff of the Secretariat in accordance
with staff regulations established by the Assembly. The paramount consideration in
the employment of the staff shall be to assure that the efficiency, integrity and
internationally representative character of the Secretariat shall be maintained at the
highest level. Due regard shall be paid also to the importance of recruiting the staff
on as wide a geographical basis as possible.
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Art. 31
The conditions of service of the staff of the Organisation shall conform as far
as possible with those of other international organisations.
Art. 32
In the performance of their duties, the Secretary-General and the staff shall
not seek or receive instructions from any authority external to the Organisation. They
shall refrain from any action, which might reflect on their position as international
officers. Each Member of the Organisation on its part shall respect the exclusively
international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff
and not seek to influence them in the discharge of their responsibilities to the
Organisation.
PART VIII - Conferences
Art. 33
The Organisation shall carry out the tasks listed in Art. 2 also by organising
general and local conferences, symposia, seminars and other technical meetings.
Representatives of non-member States may attend these meetings as observers, as
well as delegates of international and national organisations, governmental or
nongovernmental. The manner of such representation shall be determined by the
Assembly or the Council.
Art. 34
The Council and the Secretary-General may provide for representation of the
Organisation at conferences in which they consider that the Organisation has an
interest.
PART IX — Commissions
Art. 35
The Council shall establish such technical commissions as the Assembly may
direct and, on its own initiative or on the proposal of the Secretary-General, may
establish any other commissions considered desirable to serve any purpose within
the competence of the Organisation.
Art. 36
The Council, from time to time and in any event annually shall review the
necessity for continuing each technical Commission.
Art. 37
Members of the Organisation have the right to be represented on the
Technical Commissions.
Art. 38
Each Technical Commission shall elect its President. He may participate,
without the right of vote, in the meetings of the Assembly and of the Council.
Art. 39
The Council may provide for the creation of or the participation by the
Organisation in joint or mixed commissions with other organisations and for the
representation of the Organisation in commissions established by such other
organisations.
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PART X - Finances
Art. 40
The Secretary-General shall prepare and submit to the Council the annual
budget estimates of the Organisation.
The Council shall consider and submit to the Assembly such budget
estimates, together with any recommendations the Council may deem advisable.
Art. 41
The Assembly shall determine the maximum expenditure which may be
incurred by the Organisation on the basis of the estimates submitted by the
Executive Council.
Art. 42
The expenditures of the Organisation shall be apportioned among the
Members of the Organisation in accordance with a scale to be fixed by the Assembly.
Art. 43
The Assembly shall delegate to the Executive Council such authority as may
be required to approve the annual expenditures of the Organisation within the
limitations determined by the Assembly.
Art. 44
The Assembly or the Council acting on behalf of the Assembly may accept
and administer gifts and bequests made to the Organisation provided that the
conditions attached to such gifts or bequests are acceptable to the Assembly or the
Council and are consistent with the aims and policies of the Organisation.
PART XI - Documents submitted by Members
Art. 45
Each Member shall communicate to the Organisation laws, regulations,
official reports and statistical data pertaining to protection and rescue of the
populations and property which have been published in the country concerned.
PART XII - Legal status
Art. 46
The Organisation shall enjoy in the country of its headquarters such legal
capacity and facilities as may be necessary for the fulfilment of its purposes and for
the exercise of its functions.
Art. 47
The Organisation shall enjoy in the country of its headquarters such privileges
as may be necessary for the fulfilment of its purposes and for the exercise of its
functions.
Art. 48
Officers and officials of the Organisation shall similarly enjoy in the country of
its headquarters such facilities as are necessary for the independent exercise of their
functions in connection with the Organisation.
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PART XIII — Amendments
Art. 49
Texts of proposed amendments to this Constitution shall be communicated by
the Secretary- General to Members at least six months in advance of their
consideration by the Assembly. Amendments shall come into force for all Members
when adopted by a two-thirds vote of the Assembly and accepted by two-thirds of the
Members in accordance with their respective constitutional processes.
PART XIV - Relations with other organizations
Art. 50
The Organisation shall establish effective relations and co-operate closely
with such other intergovernmental and non-governmental organisations as may be
desirable. Any formal agreement entered into with such organisations shall be
approved by the Executive Council.
PART XV - Entry into force
Art. 51
Subject to the provisions of Part III, this Constitution shall remain open to all
States for signature or acceptance.
Art. 52
This Constitution shall come into force when ten States have become parties
to it.
Art. 53
The present Constitution shall come into force for each State ratifying or
acceding after that date on the thirtieth day after the deposit of its instrument of
ratification or accession.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their
respective governments, have signed the present Constitution.
DONE at MONACO, the seventeenth day of October, nineteen hundred and
sixty-six, in a single copy in Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic, the original of which shall be deposited
in the archives of the Secretariat of the International Civil Defence Organization
which shall transmit certified copies to all the signatory and acceding States.
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УСТАВ
Међународне организације за цивилну заштиту
усвојен 17. октобра 1966. године
ступио на снагу 1. марта 1972. године
Преамбула
У циљу јачања и координације, на глобалном нивоу, развоја и
унапређења организација, средстава и техника за спречавање и смањење
последица природних катастрофа у време мира или употребе оружја у
сукобима, државе уговорнице су се сагласиле у вези са следећим:
1. ОДЕЉАК – Оснивање
Члан 1.
Међународна организација за цивилну заштиту (у даљем тексту:
Организација) оснива се овим уставом.
2. ОДЕЉАК – Задаци
Члан 2.
Задаци Организације су:
(а) успостављање и одржавање блиске сарадње између агенција
којима су поверени заштита и спасавање становништва и имовине;
(б) допринос успостављању и развоју организације за цивилну заштиту
у земљама где таква организација не постоји, а нарочито у земљама у развоју,
и пружање помоћи земљама, на њихов захтев, у успостављању и ширењу
организација за заштиту и спасавање становништва и имовине;
(ц) успостављање
и
одржавање
ефективне
сарадње
са
специјализованим агенцијама, државним службама, професионалним групама и
другим одговарајућим организацијама;
(д) неговање и обезбеђивање размене информација, искустава,
кадрова и експерата међу земљама у области заштите и спасавања
становништва и имовине;
(е) пружање, на захтев чланица, одговарајуће техничке помоћи,
укључујући планове организације, инструкторе, експерте, опрему и материјал,
према потреби;
(ф) успостављање и одржавање оних техничких служби које могу бити
потребне, укључујући центар за документовање, студије, истраживање, опрему
и друге центре;
(г) прикупљање и пружање информација о начелима организације,
заштите и поступања када је реч о опасностима које прете становништву у
случају поплава, земљотреса, лавина, великих пожара, урагана, пробијања
брана и других видова разарања, као и од загађења ваздуха и воде или напада
савременим средствима ратовања;
(х) прикупљање и достављање извештаја, студија, истраживачких
радова и специјалистичких докумената о заштити и спасавању становништва и
имовине;
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(и) прикупљање и достављање информација о савременој опреми и
материјалима који ће се користити за операције у случају опасности наведених
под тачком (г);
(ј) пружање помоћи чланицама у формирању информисаног јавног
мњења међу становништвом о виталној потреби за превенцијом, заштитом и
реаговањем у случају катастрофе;
(к) проучавање и допринос размени знања и искустава о адекватним
мерама за спречавање штете коју изазивају катастрофе;
(л) у случају катастрофа великих размера, интензивирање напора
различитих организација и група које се баве спасавањем и пружањем помоћи;
(м) предузимање иницијатива међу чланицама и учешће у операцијама
пружања помоћи у случају катастрофа великих размера;
(н) студије и ширење знања о едукацији, обуци и опремању запослених
у агенцијама за заштиту и спасавање;
(о) подстицање истраживања о заштити и спасавању становништва и
имовине кроз информисање, објављивање студија и на друге одговарајуће
начине.
3. ОДЕЉАК – Чланство
Члан 3.
Чланство у Организацији је отворено за све државе.
Члан 4.
Државе могу постати чланице Организације прихватањем овог устава у
складу са одредбама 15. Одељка и у складу са својом уставном процедуром.
Члан 5.
Ако нека чланица не испуњава своје финансијске обавезе према
Организацији или на неки други начин не испуњава своје обавезе из овог
устава, Генерална скупштина може јој, резолуцијом, привремено одузети
могућност да остварује своја права и ужива привилегије као чланица
Организације све док не испуни поменуте финансијске или друге обавезе.
Члан 6.
Свака чланица може иступити из Организације уз претходну писану
најаву достављену дванаест месеци унапред генералном секретару
Организације, који ће одмах обавестити све чланице Организације о поменутој
најави иступања.
4. ОДЕЉАК – Органи
Члан 7.
Рад Организације спроводе:
(а) Генерална скупштина (у даљем тексту: Скупштина)
(б) Извршни савет (у даљем тексту: Савет)
(ц) Секретаријат.
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5. ОДЕЉАК – Генерална скупштина
Члан 8.
Скупштина је врховни орган Организације и чине је делегати који
представљају државе чланице.
Члан 9.
Сваку државу чланицу представља један делегат.
Члан 10.
Скупштина се редовно састаје у интервалима не дужим од две године а
према потреби и на посебним заседањима. Посебна заседања се сазивају на
захтев Савета или већине чланица.
Члан 11.
На сваком редовном заседању Скупштина одабира једну земљу у којој
ће се одржати следеће редовно заседање, а Савет накнадно одређује место.
Савет одређује место одржавања посебног заседања.
Члан 12.
Скупштина бира председника и потпредседника као и друга службена
лица на почетку сваког редовног заседања. Они остају на дужности до избора
њихових наследника.
Члан 13.
Скупштина усваја свој пословник.
Члан 14.
Поред задатака који су наведени у другим члановима Устава, основне
дужности Скупштине су:
(а) утврђивање
општих
Организације из члана 2;

политика

за

остваривање

задатака

(б) именовање чланица које имају право да одреде представника у
Извршни савет;
(ц) постављење генералног секретара;
(д) разматрање и одобравање извештаја и активности Савета и
генералног секретара;
(е) давање инструкција Савету, према потреби, и успостављање
комисија које се сматрају неопходним за рад Организације;
(ф) надзор финансијских политика Организације и разматрање и
усвајање буџета;
(г) промовисање и спровођење истраживања у области заштите и
спасавања од стране запослених у Организацији, кроз успостављање
сопствених научно-истраживачких установа или кроз сарадњу са званичним или
незваничним институцијама било које државе чланице уз сагласност њене
Владе;
(х) успостављање
сврсисходним;

осталих

институција

које

се

могу

сматрати

(и) позивање организација, међународних или државних, владиних или
невладиних, које имају надлежности сродне надлежностима Организације, да
именују представнике који ће присуствовати, без права гласа, њеним
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састанцима или састанцима комитета и конференцијама које се сазивају под
њеним окриљем, под условима које пропише Генерална скупштина; позивнице
се упућују искључиво уз сагласност дотичне владе;
(ј) доношење прописа који прописују поступке које ће усвојити
различита тела Организације, а нарочито општих прописа, прописа о
финансијама и прописа о особљу Организације;
(к) оснивање техничких комисија сходно одредбама 9. Одељка,
дефинисање њихових задатака, координација њихових активности и
разматрање њихових препорука;
(л) одређивање седишта Секретаријата Организације;
(м) предузимање других одговарајућих мера ради остваривања циљева
Организације.
Члан 15.
Приликом гласања у Скупштини свака чланица има један глас. Одлуке
се доносе двотрећинском већином гласова оних који су гласали за и против.
Члан 16.
Присуство делегата већине чланица потребно је ради утврђивања
кворума за седнице Скупштине.
6. ОДЕЉАК – Извршни савет
Члан 17.
Извршни савет је извршни орган Организације.
Члан 18.
Скупштина одређује број чланова Извршног савета и бира чланице које
имају право да одреде представника у Савету узимајући у обзир начело
правичне географске расподеле.
Члан 19.
Чланови Савета се бирају на период од четири године; једна половина
се обнавља на сваке две године.
Члан 20.
Савет се састаје најмање једном годишње и одређује место сваког
састанка.
Члан 21.
Посебно заседање Извршног савета сазива се у складу са процедурама
садржаним у Прописима, након што генерални секретар прими захтеве већине
чланова Извршног савета.
Члан 22.
Савет бира председника потпредседника из редова својих чланова.
Члан 23.
Поред задатака који су наведени у другим члановима Устава, основни
задаци Извршног савета су:
(а) спровођење одлука које донесе Скупштина
активности Организације у складу са намерама тих одлука;

и

реализација
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(б) разматрање свих питања везано за
становништва и имовине на међународном нивоу;

заштиту

и

спасавање

(ц) припрема агенде за Скупштину и давање смерница техничким
комисијама приликом припреме њихових агенди;
(д) достављање извештаја о својим активностима на сваком заседању
Скупштине;
(е) вођење финансија Организације у складу са одредбама 10. Одељка
Устава;
(ф) давање савета Скупштини по питањима која му то тело достави и по
питањима која се нађу пред Организацијом на основу конвенција, споразума и
прописа;
(г) достављање
иницијативу;

савета

или

предлога

Скупштини

на

сопствену

(х) достављање Скупштини општег програма рада који покрива
одређени период на разматрање и одобрење;
(и) разматрање свих питања у његовој надлежности;
(ј) у оквиру задатака и финансијских средстава Организације,
предузимање хитних мера у случајевима који захтевају неодложну акцију;
(к) давање овлашћења генералном секретару да предузме неопходне
кораке за спровођење операције спасавања у случају катастрофе;
(л) спровођење студија и истраживања на чију је хитност Савету
скренула пажњу нека чланица или генерални секретар;
(м) испуњење других задатака које му Скупштина може поверити.
Члан 24.
Приликом гласања у Савету сваки члан има један глас. Одлуке се
доносе простом већином гласова оних који су гласали.
Члан 25.
Присуство две трећине чланова потребно је ради утврђивања кворума
за седнице Савета.
7. ОДЕЉАК – Секретаријат
Члан 26.
Стални Секретаријат Организације чине генерални секретар и техничкоадминистративно особље потребно за рад Организације.
Члан 27.
Генералног секретара именује Скупштина на предлог Савета под
условима које одреди Скупштина. Генерални секретар је главно техничкоадминистративно службено лице Организације.
Члан 28.
Генерални секретар је по службеној дужности секретар Скупштине и
Савета и по службеној дужности присуствује састанцима свих комисија
Организације. Он може поверити те послове другим лицима.
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Члан 29.
Генерални секретар припрема и доставља Савету на годишњем нивоу
завршне рачуне и процене буџета Организације.
Члан 30.
Генерални секретар именује особље Секретаријата у складу са
прописима о особљу које донесе Скупштина. Најважнији критеријум приликом
запошљавања особља је да се обезбеди да ефикасност, интегритет и
међународна заступљеност Секретаријата буду на највишем нивоу. Дужна
пажња се посвећује и значају одабира особља на најширој могућој географској
основи.
Члан 31.
Услови вршења службе особља Секретаријата су, колико год је то
могуће, у складу са условима других међународних организација.
Члан 32.
Приликом обављања својих дужности, генерални секретар и особље
неће тражити ни примати инструкције било ког органа изван Организације. Они
се суздржавају од било које радње која се може одразити на њихов положај
међународних службеника. Свака чланица Организације, са своје стране,
поштује искључиво међународни карактер задатака генералног секретара и
особља и неће покушавати да утиче на њих приликом обављања њихових
задатака за Организацију.
8. ОДЕЉАК – Конференције
Члан 33.
Организација извршава задатке из члана 2. и кроз организовање општих
и локалних конференција, симпозијума, семинара и других стручних састанака.
Представници држава које нису чланице могу присуствовати овим састанцима у
својству посматрача као и делегати међународних и националних владиних или
невладиних организација. Начин таквог представљања одређује Скупштина или
Савет.
Члан 34.
Савет и генерални секретар могу обезбедити представљање
Организације на конференцијама где, према њиховом мишљењу, Организација
има интерес.
9. ОДЕЉАК – Комисије
Члан 35.
Савет оснива техничке комисије по налогу Скупштине а, на сопствену
иницијативу или на предлог генералног секретара, може оснивати друге
комисије које се сматрају сврсисходним за остварење циљева у оквиру
надлежности Организације.
Члан 36.
Савет ће повремено а у сваком случају једном годишње анализирати
неопходност даљег постојања сваке техничке комисије.
Члан 37.
Чланице Организације имају право да имају представнике у техничким
комисијама.
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Члан 38.
Свака техничка комисија бира свог председника. Он може учествовати,
без права гласа, на састанцима Скупштине и Савета.
Члан 39.
Савет може предвидети стварање заједничких или мешовитих комисија
са другим организацијама или учешће Организације у таквим комисијама као и
представљање Организације у комисијама које успоставе друге организације.
10. ОДЕЉАК – Финансије
Члан 40.
Генерални секретар припрема и доставља Савету годишње процене
буџета Организације.
Савет разматра и доставља Скупштини те процене буџета, заједно са
препорукама које Савет може сматрати упутним.
Члан 41.
Скупштина одређује максималне расходе које Организација може
направити на основу процена које достави Извршни савет.
Члан 42.
Расходи Организације се расподељују између чланица Организације у
складу са скалом коју одређује Скупштина.
Члан 43.
Скупштина делегира Извршном савету овлашћење потребно за усвајање
годишњих расхода Организације у оквирима ограничења која утврђује
Скупштина.
Члан 44.
Скупштина или Савет који поступа у име Скупштине могу прихватати
поклоне и завештања дата Организацији и располагати њима под условом да
су услови под којима су поклони и завештања дати прихватљиви за Скупштину
или Савет и да су сагласни са циљевима и политикама Организације.
11. ОДЕЉАК – Документа која достављају чланице
Члан 45.
Свака чланица доставља Организацији законе, прописе, званичне
извештаје и статистичке податке у вези са заштитом и спасавањем
становништва и имовине који су објављени у тој земљи.
12. ОДЕЉАК – Правни статус
Члан 46.
У земљи где јој се налази седиште Организација ужива правну
способност и олакшице које јој могу бити потребне за остваривање њених
циљева и обављање њених задатака.
Члан 47.
У земљи где јој се налази седиште Организација ужива привилегије које
јој могу бити потребне за остваривање њених циљева и обављање њених
задатака.
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Члан 48.
У земљи где јој се налази седиште службеници и званичници
Организације такође уживају олакшице које су потребне за самостално
обављање њихових задатака у вези са Организацијом.
13. ОДЕЉАК – Измене и допуне
Члан 49.
Текст предлога измена овог Устава генерални секретар доставља
чланицама најмање шест месеци пре разматрања истих од стране Скупштине.
Измене и допуне ступају на снагу за све чланице када се усвоје двотрећинском
већином у Скупштини а прихвати их две трећине чланица у складу са својим
уставним процедурама.
14. ОДЕЉАК – Односи са другим организацијама
Члан 50.
Организација успоставља ефективне односе и тесно сарађује са другим
међувладиним и невладиним организацијама ако је то сврсисходно. Извршни
савет одобрава сваки званични споразум склопљен са тим организацијама.
15. ОДЕЉАК – Ступање на снагу
Члан 51.
У складу са одредбама 3. Одељка, овај устав је отворен за све државе
за потписивање или прихватање.
Члан 52.
Овај устав ступа на снагу када десет држава постану његове стране.
Члан 53.
За сваку државу која га ратификује или му приступи након тог датума
овај устав ступа на снагу тринаестог дана након депоновања њеног
инструмента потврђивања или приступања.
У ПОТВРДУ ЧЕГА су доле потписани, прописно овлашћени од својих
влада, потписали овај устав.
САЧИЊЕНО у МОНАКУ, седамнаестог дана месеца октобра, хиљаду
деветсто шездесет шесте године, у једном примерку на кинеском, енглеском,
француском, руском и шпанском језику, при чему су сви текстови подједнако
веродостојни, чији се оригинал депонује у архиви Секретаријата Међународне
организације за цивилну заштиту која ће послати оверене копије свим
државама потписницама и земљама приступницама.
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Уставни основ за потврђивање закона
Уставни основ за потврђивање Устава Међународне организације за
цивилну заштиту 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.
2. Разлози за потврђивање Устава
Устав Међународне организације за цивилну заштиту сачињен је
седамнаестог дана месеца октобра, хиљаду деветсто шездесет шесте године, у
једном примерку на кинеском, енглеском, француском, руском и шпанском
језику. Учлањење у Међународну организацију за цивилну заштиту врши се
потписивањем Декларације којом земља која се учлањује потврђује да
прихвата Устав Међународне организације за цивилну заштиту и његове
одредбе. Стицањем статуса пуноправног члана Србија би остварила могућност
активног учешћа на састанцима Генералне скупштине и право гласа у процесу
одлучивања, стицање привилегија и имунитета државе чланице Организације.
3. Оцена потребних финансијских средстава за спровођење закона
Средства која су потребна за реализацију чланства у Међународној
организацији за цивилну заштиту обезбеђена су Законом о буџету Републике
Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) на разделу 15 –
Министарство унутрашњих послова Глава 15.0, Функција 310 – Полицијске
услуге, на Програму 1408 – Управљање људским и материјалним ресурсима,
Програмска активност 0002 Међународне активности, сарадња и партнерство,
на економској класификацији 462 – Дотације међународним организацијама у
износу од око 2.184.000,00 динара.
За 2020. и 2021. годину потребна средства биће обезбеђена у складу са
лимитом за 2020. и 2021. годину за раздео 15 – Министарство унутрашњих
послова.

