
О б р а з л о ж е њ е 
 
 
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
  Уставни основ за доношење Закон о потврђивању Протокола о одрживом 
туризму уз Oквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, усвојене 
у Кијеву 22. маја 2003. године, је одредба члана 99. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, према којој Народна скупштина потврђује међународне 
уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања.  
 
 
II РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

Протокол о одрживом туризму уз Oквирну конвенцију о заштити и 
одрживом развоју Карпата донет је у Братислави 27. маја 2011. године током 
трећег заседања Конференције чланица (COP 3) Оквирне конвенције о заштити и 
одрживом развоју Карпата. Овим протоколом предвиђено је јачање сарадње 
држава чланица на развоју одрживог туризма у Карпатима ради обезбеђивања 
развоја туризма у складу са еколошким захтевима у циљу интеграције са 
заштитом биолошке и културне разноврсности. Поред општих мера, Протокол 
садржи и читав низ одредби које се односе на специфичне мере које би државе 
уговорнице требало да предузму на овом плану, те одредбе о имплементацији, 
мониторингу и процени. 

С обзиром да Карпатски планински систем сачињавају седам земаља, 
морају се истаћи и поштовати међународни односи и сарадња свих ових земаља у 
заштити и одрживом развоју Карпата. Циљеви заштите, очувања и одрживог 
управљања ресурсима Карпата не могу зависити и бити реализовани од стране 
само једне земље, већ се заштитом и одрживим развојем морају заједнички 
бавити све земље припаднице Карпатског планинског ланца. Ово говори о 
неопходности прекограничне сарадње и заједничким напорима усмереним на 
постизању циљева и активности у правцу заштите и одрживом развоју Карпата. 

Оно што чини основ за покретање иницијативе о потврђивању Протокола 
о одрживом туризму уз Oквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју 
Карпата су позитивне користи туризма на биодиверзитет, екосистеме и 
економски и социјални развој, као и биодиверзитета на туризам, истовремено 
ублажавајући негативне еколошке и социоекономске утицаје туризма. 

Карпатски процес, иако је формално субрегионалног карактера, инициран 
је и надзиран од стране UNEP, WWF, UNECE, Европске уније и других 
међународних организација. Протокол се у потпуности уклапа у друге 
интеграционе токове у Европи и треба га тако и третирати.  
 
 
III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  
 Одредбом члана 1. Закона предвиђа се потврђивање Протокола о 
одрживом туризму уз Oквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју 
Карпата, а који је потписан 27. маја  2011. године. 



 Одредба члана 2. Закона садржи текст Протокола о одрживом туризму уз 
Oквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата у оригиналу на 
енглеском језику и преводу на српски језик. 

Одредбом члана 3. Закона је дефинисана надлежност министарства за 
спровођење овог Протокола. 

У одредби члана 4. Закона уређује се ступање на снагу овог закона. 
 
ΙV        ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА   

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, а у складу са скалом контрибуција која се утврђује на конференцији 
земаља потписница конвенције. 
 


