
 
Оцена, са образложењем да уз Нацрт закона о потврђивању Протокола о одрживом 

туризму не треба да се приложи Aнализа ефеката закона 
 
 

У складу са одредбама члана 40.став 2. и члана 46. став 6. Пословника Владе 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) 
Министарство спољних послова, као предлагач Закона о потврђивању Протокола о 
одрживом туризму сматра да не треба приложити Анализу ефеката закона с обзиром на то 
да доношење овог закона представља испуњавање међународне обавезe имајући у виду да 
је Република Србија 5. новембра 2007. године ратификовала Оквирну Конвенцију о  
заштити и одрживом развоју Карпата (,,Службени гласник РС”-Међународни уговори број 
102/07 ).  

У складу са обавезама које проистичу потписивањем и ратификовањем конвенције, 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у обавези да: 

• ,,Води свеобухватну политику и сарађује у циљу заштите и одрживог развоја 
Карпата са намером да побољша квалитет живота, ојача локалну привреду и 
заједницу и очува природне вредности и културно наслеђе. Да би се 
остварили ови циљеви, и да би се осигурала њихова примена, Стране могу 
да, по потреби, израде и усвоје Протоколеˮ, у складу са чланом 1. ове 
Конвенције, 

• У складу са чл. 2. и 18. усваја и израђује протоколе у којима су дефинисане 
конкретније обавезе, како би се употпунило и олакшало спровођење општих 
принципа о којима су се стране споразумеле самом конвенцијом,  

• Оствари циљеве и предузме мере у областима од члана. 4. до члана 13. 
Конвенције. 

Такође напомињемо да је у оквиру Карпатске конвенције формирана Радна група за 
одрживи туризам, у чијем је раду учествовао и представник наше земље. Задатак  Радне 
групе била је припрема текста протокола. 

На текст протокола прибављена су мишљења надлежних министарстава, а пре 
доношења закључка Владе о овлашћивању за потписивање овог протокола. 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства 
министарства надлежног за послове туризма и министарства надлежног за послове 
регионалног развоја. 

Министарство надлежно за послове животне средине, у циљу спровођења овог 
закона, има обавезу годишњег плаћања контрибуција што је и предвиђено чланом 17 
Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата, а у складу са скалом 
контрибуција која се утврђује на конференцији земаља потписница Карпатске конвенције 
која се одржава на сваке три године. Средства неопходна за плаћање контрибуција 
планирају се сваке сваке године редовним буџетом министарства надлежног за послове 
животне средине. 
 
 

 

 



 


