ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРЕДЕЛУ
Члан 1.
Потврђује се Европска конвенција о пределу, сачињена у Фиренци 20.
октобра 2000 године, у оригиналу на енглеском и француском језику.
Члан 2.
Текст Конвенције у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски
језик гласи:
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EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION
PREAMBLE
The member States of the Council of Europe signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity
between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and
principles which are their common heritage, and that this aim is pursued in particular
through agreements in the economic and social fields;
Concerned to achieve sustainable development based on a balanced and
harmonious relationship between social needs, economic activity and the
environment;
Noting that the landscape has an important public interest role in the cultural,
ecological, environmental and social fields, and constitutes a resource favourable to
economic activity and whose protection, management and planing can contribute to
job creation:
Aware that the landscape contributes to the formation of local cultures and that it is
basic component of the European natural and cultural heritage, contributing to
human well-being and consolidation of the European identity;
Acknowledging that the landscape is an important part of the quality of life for people
everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded areas as well as in
areas of high quality, in areas recognised as being of outstanding beauty as well as
everyday areas;
Noting that developments in agriculture, forestry, industrial and mineral production
tehniques and in regional planning, town planning, transport, infrastructure, tourism
and recreation and, at a more general level, changes in the world economy are in
many cases accelerating the transformation of landscapes;
Wishing to respond to the public wish to enjoy high quality landscapes and play an
active part in the development of landscapes:
Believing that the landscape is a key element of individual and social well-being and
that its protection, management and planing entail rights and responsibilities for
everyone;
Having regard to the legal texts existing at international level in the field of protection
and management of the natural and cultural heritage, regional and spatial planning,
local self-government and transfrontier cooperation, in particular the Convention on
the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 19 Septemer
1979), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
(Granada, 3 October 1985), the European Convention on the Protection of the
Archaeological Heritage (revised) (Valletta, 16 January 1992), the European Outline
Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or
Authorities (Madrid, 21 May 1980) and its additional protocols, the European Charter
of-Local Self-government (Strasbourg, 15 October 1985), the Convention on
Biological Diversity (Rio, 5 June 1992), the Convention concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 16 November 1972), and the
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and
Access to Justice on Environmental Matters (Aarhus, 25 June 1998);
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common resource, and that it is important to co-operate towards its protection,
management and plannning;
Wishing to provide a new instrument devoted exclusively to the protection,
management and planning of all landscapes in Europe.
Have agreed as follows:
Chapter I – GENERAL PROVISIONS
Article 1 – DEFINITIONS
For the purposes of the Convention:
a »Landscape« means an area, as perceived by people, whose character
is the result of the action and interaction of natural and/or human factors;
b »Landscape policy« means an expression by the competent public
authorities of general principles, strategies and guidelines that permit the taking of
specific measures aimed at the protection, management and planning of landscapes;
c »Landscape quality objective« means, for a specific landscape, the
formulation by the competent public authorities of the aspirations of the public with
regard to the landscape features of their surroundings;
d »Landscape protection« means actions to conserve and maintain the
significant or characteristic features of a landscape, justified by its heritage value
derived from its natural configuration and/or from human activity;
e »Landscape management« means action, from a perspective of
sustainable development, to ensure the regular upkeep of a landscape, so as to
guide and harmonise changes which are brought about by social, economic and
environmental processes;
f
»Landscape planning« means strong forward-looking action to enhance,
restore or create landscapes.
Article 2 – SCOPE
Subject to the provisions contained in Article 15, this Convention applies to
the entire territory of the Parties and covers natural, rural, urban and peri-urban
areas. It includes land, inland water and marine areas. It concerns landscapes that
might be considered outstanding as well as everyday or degraded landscapes.
Article 3 – AIMS
The aims of this Convention are to promote landscape protection,
management and planning, and to organise European co-operation on landscape
issues.
Chapter II – NATIONAL MEASURES
Article 4 – DIVISION OF RESPONSIBILITIES
Each Party shall implement this Convention, in particular Articles 5 and 6,
according to its own division of powers, in conformity with its constitutional principles
and administrative arrangements, and respecting the principle of subsidiarity, taking
into account the European Charter of Local Self-government. Without derogating
from the provisions of this Convention, each Party shall harmonise the
implementation of this convention with its own policies.
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Each Party undertakes:
a to recognise landscapes in law as an essential component of peopležs
surroundings, an expression of the diversity of their shared cultural and natural
heritage, and a foundation of their identity;
b to establish and implement landscape policies aimed at landscape
protection, management and planning through the adoption of the specific measures
set out in Article 6;
c to establish procedures for the participation of the general public, local
and regional authorities, and other parties with an interest in the definition and
implementation of the landscape policies mentioned in paragraph b above;
d to integrate landscape into its regional and town planning policies and in
its cultural, environmental, agricultural, social and economic policies, as well as in
any other policies with possible direct or indirect impact on landscape.
Article 6 – SPECIFIC MEASURES
A Awareness-raising
Each Party undertakes to increase awareness among the civil society, private
organisations, and public authorities of the value of landscapes, their role and
changes to them.
B Training and education
Each Party undertakes to promote:
a

training for specialists in landscape appraisal and operations;

b multidisciplinary training programmes in landscape policy, protection,
management and planning, for professionals in the private and public sectors and for
associations concerned;
c school and university courses which, in the relevant subject areas,
address the values attaching to landscapes and the issues raised by their protection,
management and planning.
C Identification and assessment
1 With the active participation of the interested parties, as stipulated in
Article 5.c. and with a view to improving knowledge of its landscapes, each Party
undertakes;
a

i

to identify its own landscapes throughout its territory;

ii to analyse their characteristics
sures transforming them;

and

the

forces

and

pres-

iii to take note of changes;
b to assess the landscapes thus identified, taking into account the
particular values assigned to them by the interested parties and the population
concerned.
2 These identification and assessment procedures shall be guided by the
exchanges of experience and methodology, organised between the Parties at
European level pursuant to Article 8.
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Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the
landscapes identified and assessed, after public consultation in accordance with
Article 5.c.
E Implementation
To put landscape policies into effect each Party undertakes to introduce
instruments aimed at protecting, managing and/or planning the landscape.
Chapter III – EUROPEAN CO-OPERATION
Article 7 – INTERNATIONAL POLICIES AND PROGRAMMES
Parties undertake to co-operate in the consideration of the landscape
dimension of international policies and programmes, and to recommend, where
relevant, the inclusion in them of landscape considerations.
Article 8 – MUTUAL ASSISTANCE AND EXCHANGE OF
INFORMATION
The Parties undertake to co-operate in order to enhance the effectiveness of
measures taken under other articles of this Convention, and in particular:
a) to render each other technical and scientific assistance in landscape
matters through the pooling and exchange of experience, and the results of research
projects;
b) to promote the exchange of landscape specialists in particular for training
and information purposes;
c) to exchange information on all matters covered by the provisions of the
Convention.
Article 9 – TRANSFRONTIER LANDSCAPES
The Parties shall encourage transfrontier co-operation on local and regional
level and, wherever necessary, prepare and implement joint landscape programmes.
Article 10 – MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF THE
CONVENTION
1. Existing competent Committees of Experts set up under Article 17 of the
Statute of the Council of Europe shall be designated by the Committee of Ministers of
the Council of Europe to be responsible for monitoring the implementation of the
Convention.
2. Following each meeting of the Committees of Experts, the Secretary
General of the Council of Europe shall transmit a report on the work carried out and
on the operation of the Convention to the Committee of Ministers.
3. The Committees of Experts shall propose to the Committee of Ministers
the criteria for conferring and the rules governing the Landscape award of the
Council of Europe.
Article 11 – LANDSCAPE AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE
1. The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may
be conferred on local and regional authorities and their groupings that have
instituted, as part of the landscape policy of a Party to this Convention, a policy or
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lastingly effective and can thus serve as an example to other territorial authorities in
Europe. The distinction may be also conferred on non-governmental organisations
having made particularly remarkable contributions to landscape protection,
management or planning.
2. Applications for the Landscape award of the Council of Europe shall be
submitted to the Committees of Experts mentioned in Article 10 by the Parties.
Transfrontier local and regional authorities and groupings of local and regional
authorities concerned, may apply provided that they jointly manage the landscape in
question.
3. On proposals from the Committees of Experts mentioned in Article 10 the
Committee of Ministers shall define and publish the criteria for conferring the
Landscape award of the Council of Europe, adopt the relevant rules and confer the
Award.
4. The granting of the Landscape award of the Council of Europe is to
encourage those receiving the award to ensure the sustainable protection,
management and/or planning of the landscape areas concerned.
Chapter IV – FINAL CLAUSES
Article 12 – RELATIONSHIP WITH OTHER INSTRUMENTS
The provisions of this Convention shall not prejudice stricter provisions
concerning landscape protection, management and planning contained in other
existing or future binding national or international instruments.
Article 13 – SIGNATURE, RATIFICATION AND ENTRY INTO
FORCE
1. This Convention shall be open for signature by the member States of the
Council of Europe. It shall be subject to ratification, acceptance or approval.
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe.
2. The Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiry of a period of three months after the date on which ten member
States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the
Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
3. In respect of any signatory state which subsequently expresses its
consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the
month following the expiry of period of three months after the date of the deposit of
the instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 14 – ACCESSION
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of the Council
of Europe may invite the European Community and any European State which is not
a member of the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority
decision as provided in Article 20.d of the Council of Europe Statute, and by the
unanimous vote of the States parties entitled to hold seats in the Committee of
Ministers.
2. In respect of any acceding State, or the European Community in the
event of its accession, this Convention shall enter into force on the first day of the
month following the expiry of a period of three months after the date of deposit of the
instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
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1. Any State of the European Community may, at the time of signature or
when depositing its instruments of ratification, acceptance, approval or accession,
specify the territory or territories to which the Convention shall apply.
2. Any party may, at any later date, by declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention
to any other territory specified in the declaration. The Convention shall take effect in
respect of such a territory on the first day following the expiry of a period of three
months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two paragraphs above may, in respect of
any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by notification addressed to
the Secretary General. Such withdrawal shall become effective on the first day of the
month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.
Article 16 – DENUNCIATION
1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a
notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month
following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.
Article 17 – AMENDMENTS
1. Any Party or the Committees of Experts mentioned in Article 10 may
propose amendments to this Convention.
2. Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of
the Council of Europe who shall communicate it to the member States of the Council
of Europe, to the other Parties, and to any European non-member State which has
been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article
14.
3. The Commitees of Experts mentioned in Article 10 shall examine any
amendment proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of
the Partiesž representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its
adoption by the Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of
the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the States parties
entitled to hold seats in Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the
Parties for acceptance.
4. Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which
have accepted it on the first day of the month following the expiry of a period of three
months after the date on which three Council of Europe member States have
informed the Secretary General of their acceptance. In respect of any Party which
subsequently accepts it, such amendment shall enter into force on the first day of the
month following the expiry of a period of three months after the date on which the
said Party has informed the Secretary General of its acceptance.
Article 18 – NOTIFICATIONS
The Secretary General of Council of Europe shall notify the member States of
the Council of Europe, any State or the European Community having acceded to this
Convention, of:
a)

any signature:

-8b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or
accession;
c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles
13, 14 and 15;
d)

any declaration made under Article 15;

e)

any denunciation made under Article 16;

f) any proposal for amendment, any amendment adopted pursuant to
Article 17 and the date on which it comes into force;
g) any other act, notification, information or communication relating to this
Convention.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed this Convention.
Done at Florence, this 20th day of October 2000, in English and in French,
both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe
shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to
any State or to the European Community invited to accede to this Convention.
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Европска конвенција о пределу
Преамбула
Државе чланице Савета Европе, потписнице овe Конвенције,
Сматрајући да је циљ Савета Европе постизање већег јединства међу
чланицама, између осталог, у циљу очувања и остваривања идеала и принципа
који су њихово заједничко наслеђе, и да се тај циљ нарочито остварује
споразумима на економском и друштвеном плану;
Настојећи да постигну одрживи развој заснован на уравнотеженом и
складном односу друштвених потреба, привредних делатности и животне
средине;
Истичући да предео има важну улогу за јавни интерес у области културе,
екологије, животне средине и друштва, и да представља ресурс који погодује
привредним делатностима, а чијом се заштитом, управљањем и планирањем
може допринети отварању нових радних места;
Свесне да предео доприноси формирању локалних култура и да
представља један од основних елемената европског природног и културног
наслеђа, који доприноси добробити човечанства и јачању европског
идентитета;
Признајући да је предео важан чинилац квалитета живота људи, ма где
они били: у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у
подручјима високог животог квалитета, у областима које имају изузетне одлике,
или у свакодневном окружењу;
Напомињући да развој пољопривреде, шумарства, индустријских и
рударских метода производње, развој просторног планирања, урбанизма,
саобраћаја, инфраструктуре, туризма и рекреације, као и, на општијем нивоу,
промене у светској привреди, врло често убрзавају трансформацију предела;
Настојећи да одговори на жељу јавности да ужива у пределима високог
квалитета и да игра активну улогу у развоју предела;
С уверењем да предео има суштински значај за добробит појединца и
друштва, и да његова заштита, управљање и планирање свима намећу
одређена права и обавезе;
С обзиром на постојеће прописе на међународном нивоу, на пољу
заштите природног и културног наслеђа и управљања њиме, регионалног и
просторног планирања, локалне самоуправе и прекограничне сарадње, а
нарочито с обзиром на Конвенцију о заштити европских дивљих врста и
природних станишта (Берн, 19. септембра 1979. године), Конвенцију о заштити
архитектонског наслеђа Европе (Гранада, 3. октобра 1985), Европску конвенцију
о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) (Ла Валета, 16. јануара 1992),
Европску конвенцију о прекограничној сарадњи између територијалних
заједница или власти (Мадрид, 21. маја 1980) и њене додатне протоколе,
Европску повељу о локалној самоуправи (Стразбур, 15. октобра 1985),
Конвенцију о биолошкој разноврсности (Рио де Жанеиро, 5. јуна 1992),
Конвенцију о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 16.
новембра 1972) и Конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и доступности правосуђа о питањима везаним за животну
средину (Архус, 25. јуна 1998);
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заједничко богатство, и да је важно успоставити сарадњу у циљу његове
заштите, управљања и планирања;
Желећи да дâ нови инструмент посвећен
управљању и планирању свих предела у Европи,

искључиво

заштити,

Сагласне су у следећем:
Поглавље I – Опште одредбе
Члан 1 – Дефиниције
У сврху ове Конвенције:
а) «Предео» означава одређено подручје, онако како га људи виде и
доживе, чији је карактер резултат деловања и интеракције природних и/или
људских фактора;
б) «Предеона политика» означава израз општих принципа, стратегија и
смерница, дефинисаних од стране надлежних органа власти, који омогућавају
предузимање одређених мера у циљу заштите, управљања и планирања
предела;
ц) «Циљни квалитет предела» означава, за одређени предео,
формулацију, дату од стране надлежних органа власти, о тежњи становништва
у погледу предеоних карактеристика из њиховог окружења;
д) «Заштита предела» означава поступке очувања и одржавања
значајних или карактеристичних обележја предела, оправдане вредношћу
наслеђа, проистеклом из његове природне структуре и/или људске активности;
е) «Управљање пределом» означава поступке, којима се, из
перспективе одрживог развоја, обезбеђује редовно одржавање предела, са
циљем усмеравања и усклађивања промена изазваних друштвеним и
економским процесима, као и процесима у животној средини;
ф) «Планирање предела» означава дугорочне и далекосежне поступке
са циљем унапређења, поновног успостављања или креирања предела.
Члан 2 – Подручје примене
У складу с одредбама садржаним у члану 15, ова Конвенција се
примењује на целокупну територију Страна потписница, и обухвата природна,
сеоска, градска и приградска подручја. Конвенција обухвата копно, копнене
воде и морске области. Односи се на пределе који се могу сматрати изузетним,
као и на свакидашње или деградиране пределе.
Члан 3 – Циљеви
Циљеви ове Конвенције су промовисање заштите, управљања и
планирања предела, као и организовање европске сарадње о питањима
предела.
Поглавље II – Мере на државном нивоу
Члан 4 – Подела надлежности
Све Стране потписнице примењиваће ову Конвенцију, а посебно
чланове 5 и 6, према сопственој подели надлежности, а у складу са својим
уставним начелима и управним уређењем, поштујући принцип супсидијарности
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потписница ће, не кршећи одредбе ове Конвенције, ускладити њено
спровођење у складу са сопственом политиком.
Члан 5 – Опште мере
Све Стране потписнице се обавезују да ће:
а) законом признати предео као битну компоненту људског окружења,
као израз разноврсности заједничког културног и природног наслеђа, и темељ
њиховог идентитета;
б) успоставити и спроводити предеоне политике које за циљ имају
заштиту, управљање и планирање предела, доношењем посебних мера
утврђених чланом 6;
ц) успоставити процедуре за укључивање најшире јавности, локалних и
регионалних власти, као и других страна које су заинтересоване за одређивање
и примењивање предеоних политика наведених у ставу б. овога члана;
д) интегрисати предео у политике просторног (регионалног) и
урбанистичког планирања, и у културне, пољопривредне, социјалне, економске
и политике животне средине, као и у све остале политике које могу да имају
посредан или непосредан утицај на предео.
Члан 6 – Посебне мере
А. Подизање свести
Стране потписнице се обавезују да ће радити на подизању нивоа свести
грађанског друштва, приватних организација и надлежних органа власти, о
вредностима предела, њиховој улози и променама које се у њима дешавају.
Б. Обука и образовање
Стране потписнице се обавезују да ће подстицати:
а)

обуку стручњака за процену предела и интервенције у њему;

б) мултидисциплинарне програме обуке у области политике предела,
заштите, управљања и планирања, и то за стручњаке из приватног и јавног
сектора, и заинтересована удружења;
ц) школске и универзитетске програме, из одговарајућих области, који
се баве вредностима везаним за пределе и питањима која проистичу из њихове
заштите, управљања и планирања.
Ц. Идентификација и процена
1. Уз активно учешће заинтересованих страна, као што је утврђено у
члану 5.ц, и у погледу унапређења сазнања о њиховим пределима, Стране
потписнице се обавезују да ће:
а)

i

идентификовати пределе на својој територији;

ii анализирати њихове карактеристике, као и покретачке снаге и
притиске услед којих се предели мењају;
iii регистровати промене.
б) извршити процену тако идентификованих предела, водећи рачуна о
посебним вредностима које им придају заинтересоване стране, односно
становништво.
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разменом искустава и методологије, организованом између Страна потписница
на европском нивоу, а у складу са одредбама члана 8.
Д. Циљни квалитет предела
Све Стране потписнице се обавезују да ће утврдити циљне квалитете
предела за оне пределе који су идентификовани и процењени, након јавне
расправе, сагласно чланом 5.ц.
Е.

Спровођење

У циљу спровођења предеоних политика, Свака од страна потписница се
обавезује да ће увести прописе у вези са заштитом, управљањем и
планирањем предела.
Поглавље III – Европска сарадња
Члан 7 – Међународне политике и програми
Стране потписнице се обавезују на сарадњу при разматрању улоге
предела у међународним политикама и програмима, као и да ће препоручити,
тамо где је то релевантно, да се у њих укључе проблематике предела.
Члан 8 – Узајамна помоћ и размена информација
Стране потписнице се обавезују да ће успоставити сарадњу у циљу
повећавања ефикасности мера предузетих у складу са осталим члановима ове
Конвенције, а нарочито да ће:
а) узајамно пружати техничку и научну помоћ у вези с питањима која се
тичу предела, обједињавањем и разменом искустава и резултата
истраживачких пројеката;
б) промовисати размену стручњака за пределе, нарочито у сврху обуке
и информисања;
ц) размењивати информације
одредбама ове Конвенције.

о

свим

питањима

садржаним

у

Члан 9 – Прекогранични предели
Стране потписнице ће подстицати прекограничну сарадњу на локалном
и регионалном нивоу и, према потреби, припремати и примењивати заједничке
програме везане за пределе.
Члан 10 – Праћење примене Конвенције
1. Комитет министара Савета Европе овлашћује надлежне Стручне
одборе, установљене у складу са чланом 17. Статута Савета Европе, за
праћење примене ове Конвенције.
2. После сваког састанка Стручних одбора, генерални секретар Савета
Европе треба да достави Комитету министара извештај о обављеном послу и
спровођењу Конвенције.
3. Стручни одбори треба да предложе Комитету министара
критеријуме и правила за додељивање Награде за предео Савета Европе.
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1. Награда за предео Савета Европе јесте посебно одликовање које се
може доделити локалним и регионалним властима и њиховим групацијама које
су увеле, као део предеоне политике Стране потписнице ове Конвенције,
политику или мере заштите, управљања и/или планирања њихових предела, а
које су се показале трајно делотворне, те зато могу служити као пример другим
територијалним властима у Европи. Ово посебно одликовање се може
додељивати и невладиним организацијама које су дале значајан допринос
заштити, управљању и планирању предела.
2. Кандидатура за Награду за предео Савета Европе, Стране
потписнице подносе Стручним одборима поменутим у члану 10. Прекограничне
локалне и регионалне власти и организације заинтересованих локалних и
регионалних власти, могу да се пријаве под условом да заједнички управљају
пределом о коме је реч.
3. На предлог Стручних одбора поменутих у члану 10. Комитет
министара треба да одреди и објави критеријуме за додељивање Награде за
предео Савета Европе, усвоји одговарајућа правила и додели Награду.
4. Додељивање Награде за предео Савета Европе треба да подстакне
оне који је добијају да обезбеде одрживу заштиту, управљање и планирање
предеоних области о којима је реч.
Поглавље IV – Завршне одредбе
Члан 12 – Однос према другим прописима
Одредбе ове Конвенције неће ограничити деловање строжијих одредби
у вези са заштитом, управљањем и планирањем предела, садржаним у другим
постојећим или будућим обавезујућим националним или међународним
прописима.
Члан 13 – Потписивање, потврђивање и ступање на снагу
1. Ова Конвенција је отворена за потписивање од стране држава
чланица Савета Европе. Она подлеже потврђивању, прихватању, или
одобравању. Инструменти потврђивања, прихватања или одобравања депонују
се код Генералног секретара Савета Европе.
2. Конвенција ступа на снагу првог дана у месецу по истеку рока од три
месеца од дана када је десет држава чланица Савета Европе прихватило
обавезе које произилазе из Конвенције, у складу с одредбама из претходног
става.
3. Када је у питању било која држава потписница која накнадно изрази
спремност да се обавеже на поштовање Конвенције, Конвенција ступа на снагу
првог дана у месецу по истеку рока од три месеца од дана депоновања
инструмента, потрђивања, прихватања или одобравања.
Члан 14 – Приступање
1. Након ступања ове Конвенције на снагу, Комитет министара Савета
Европе може да позове Европску заједницу, као и било коју државу која није
чланица Савета Европе да приступи овој Конвенцији на основу одлуке већине
предвиђене чланом 20d Статута Савета Европе и једногласне одлуке
представника Страна потписница, који су овлашћени да учествују у раду
Комитета министара.

- 14 2. Када су у питању државе које приступају, или у случају приступања
Европске заједнице, Конвенција ступа на снагу првог дана у месецу по истеку
рока од три месеца од дана депоновања акта о приступању код Генералног
секретара Савета Европе.
Члан 15 – Територијална примена
1. Свака држава или Европска заједница може у време потписивања
Конвенције, односно код депоновања свог инструмента потврђивања,
прихватања, одобравања или приступања да наведе територију, односно
територије на којима ће се ова Конвенција примењивати.
2. Свака Страна потписница може накнадно, изјавом упућеном
Генералном секретару Савета Европе, да прошири примену ове Конвенције на
било коју другу територију наведену у изјави. У односу на такву територију
Конвенција ступа на снагу првог дана у месецу по истеку рока од три месеца од
дана када Генерални секретар прими такву изјаву.
3. Свака изјава дата у складу са претходна два става може се, у
односу на било коју територију наведену у таквој изјави, повући службеним
обавештењем упућеним Генералном секретару. Повлачење постаје делотворно
првог дана у месецу по истеку рока од три месеца од дана када Генерални
секретар прими такво обавештење.
Члан 16 – Одрицање
1. Свака Страна потписница може у свако доба да се одрекне ове
Конвенције службеним обавештењем упућеним Генералном секретару Савета
Европе.
2. Одрицање ступа на снагу првог дана у месецу по истеку периода од
три месеца од дана када Генерални секретар прими такво обавештење.
Члан 17 –Амандмани
1. Све Стране потписнице или Стручни одбори поменути у члану 10.
могу да предлажу амандмане на ову Конвенцију.
2. О сваком предлогу амандмана треба обавестити Генералног
секретара Савета Европе, који ће то саопштити државама чланицама Савета
Европе, осталим потписницама, као и свим европским државама које нису
чланице Савета Европе, а позване су да приступе Конвенцији у складу с
одредбама члана 14.
3. Стручни одбори поменути у члану 10. размотриће све предложене
амандмане и поднети Комитету министара текст који је усвојен
трочетвртинском већином представника Страна потписница. По усвајању текста
од стране Комитета министара на основу одлуке већине предвиђене чланом
20d Статута Савета Европе и једногласне одлуке представника држава
потписница који су овлашћени да учествују у раду Комитета министара, текст
ће бити прослеђен Странама потписницама на усвајање.
4. Сваки амандман ступиће на снагу, у односу на Стране потписнице
које су је прихватиле, првог дана у месецу по истеку периода од три месеца од
дана када су три државе чланице Савета Европе обавестиле Генералног
секретара о прихватању измене. Када је у питању било која Страна потписница
која накнадно прихвати такву измену или допуну, иста ће ступити на снагу првог
дана у месецу по истеку рока од три месеца од дана када је поменута Страна
потписница обавестила Генералног секретара о свом прихватању.
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Генерални секретар Савета Европе треба да обавештава државе
чланице Савета Европе, све државе које су приступиле овој Конвенцији или
Европску заједницу, о:
а)

сваком потпису;

б) депоновању сваког
одобравања или приступања;

инструмента

потврђивања,

прихватања,

ц) сваком датуму ступања Конвенције на снагу у складу са члановима
13, 14. и 15;
д)

свакој изјави датој у складу с одредбама члана 15;

е)

сваком одрицању у складу са чланом 16;

ф) сваком предлогу амандмана, као и о сваком амандману усвојеном у
складу са чланом 17. и датуму када он ступа на снагу;
г) било ком другом акту, обавештењу или саопштењу у вези с овом
Конвенцијом.
Потврђујући ово, доле потписани, који су за то овлашћени, потписали су
ову Конвенцију.
У Фиренци, 20. октобра 2000. године, на енглеском и француском језику,
где су оба текста једнако веродостојна, у једном примерку који ће бити
депонован у архив Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе
доставиће оверене копије свим државама чланицама Савета Европе, свим
државама, или Европској заједници, позваним да приступе овој Конвенцији.

- 16 -

Члан 3.
За спровођење ове конвенције старају се: министарство надлежно за
послове животне средине и просторног планирања и министарство надлежно за
послове културе.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори ”.

