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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Про то ко ла  
о одр жи вом ту ри зму уз Оквир ну кон вен ци ју о за шти ти 

и одр жи вом раз во ју Кар па та

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о одр жи вом 
ту ри зму уз Оквир ну кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом раз во ју 
Кар па та, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Првој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 10. марта 
2015. године.

ПР број 36
У Бе о гра ду, 13. марта 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Про то ко ла о одр жи вом ту ри зму  
уз Оквир ну кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом раз во ју 

Кар па та

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о одр жи вом ту ри зму уз Оквир ну кон

вен ци ју о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та, ко ји је са чи њен у 
Бра ти сла ви 27. ма ја 2011. го ди не, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду 

на срп ски је зик гла си:

Pro to col  
on Su sta i na ble To u rism to the Fra me work Con ven tion  

on the Pro tec tion and Su sta i na ble De ve lop ment of the Car pat hi ans

The Par ti es to this Pro to col
IN AC COR DAN CE with the ir tasks, ari sing from the Fra me work 

Con ven tion on the Pro tec tion and Su sta i na ble De ve lop ment of the Car
pat hi ans, he re i naf ter re fer red to as the “Car pat hian Con ven tion”, of 
pur su ing a com pre hen si ve po licy and co o pe ra ting for the pro tec tion 
and su sta i na ble de ve lop ment of the Car pat hi ans;

IN COM PLI AN CE with the ir obli ga ti ons un der Ar tic le 9 of the 
Car pat hian Con ven tion;

IN COM PLI AN CE with the ir obli ga ti ons un der the Pro to col on 
Con ser va tion and Su sta i na ble Use of Bi o lo gi cal and Landsca pe Di ver
sity to the Car pat hian Con ven tion;

NO TING that all Par ti es to the Pro to col are Par ti es to the Con ven
tion on Bi o lo gi cal Di ver sity (Rio de Ja ne i ro, 1992) he re i naf ter re fer
red to as the “CBD”, and RE CAL LING the Me mo ran dum of Co o pe
ra tion bet we en the Con ven tion on Bi o lo gi cal Di ver sity and the Al pi ne 
Con ven tion and the Car pat hian Con ven tion sig ned on 29 May 2008 in 
Bonn, and De ci sion 11 of the 2nd Con fe ren ce of the Par ti es (COP2) 
to the Car pat hian Con ven tion which re com mends to ma ke en han ced 
ef forts for the im ple men ta tion of the CBD Pro gram me of Work on Mo
un tain Bi o lo gi cal Di ver sity;

RE CAL LING De ci sion VII/14 of the CBD COP7 which adop ted 
the Gu i de li nes on Bi o di ver sity and To u rism De ve lop ment and in vi ted 
Go vern ments to in te gra te the se Gu i de li nes in the de ve lop ment or re vi
ew of the ir stra te gi es and plans for to u rism de ve lop ment; 

NO TING ot her re le vant con ven ti ons and agre e ments, in par ti cu lar 
the Euro pean Landsca pe Con ven tion (Flo ren ce, 2000), the Con ven tion 
Con cer ning the Pro tec tion of the World Cul tu ral and Na tu ral He ri ta ge 
(Pa ris, 1972), the Con ven tion on En vi ron men tal Im pact As ses sment in 
a Transbo un dary Con text (Espoo, 1991) and the Con ven tion on Ac cess 
to In for ma tion, Pu blic Par ti ci pa tion in De ci sionma king and Ac cess to 
Ju sti ce in En vi ron men tal Mat ters (Århus, 1998);

RE COG NI ZING the im por tan ce of Mo un tain are as, as en shri ned 
in Chap ter 13 (Su sta i na ble Mo un tain De ve lop ment) of the Dec la ra tion 
on En vi ron ment and De ve lop ment (“Agen da 21”, Rio de Ja ne i ro, 1992); 

RE CAL LING the Pro gram me for the furt her im ple men ta tion of 
the Dec la ra tion on En vi ron ment and De ve lop ment (“Agen da 21”, Rio 
de Ja ne i ro, 1992), the Plan of Im ple men ta tion of the World Sum mit on 
Su sta i na ble De ve lop ment, and AC KNOW LED GING the en de a vors 
and ac hi e ve ments of the Com mis sion on Su sta i na ble De ve lop ment 
(CSD) in co o pe ra tion with the World To u rism Or ga ni za tion (UNWTO) 
aiming to pro mo te su sta i na ble to u rism;

CON SI DE RING that the uni que bi o lo gi cal and cul tu ral di ver sity 
and the com mon he ri ta ge of the Car pat hi ans con sti tu te im por tant as sets 
for the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism;

RE COG NI ZING the in cre a sing im por tan ce of to u rism for so cial 
and eco no mic de ve lop ment at lo cal, na ti o nal and re gi o nal le vels, and 
that the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans may 
con sti tu te an op por tu nity for the eco no mic de ve lop ment of less de ve lo
ped are as as well as for the di ver si fi ca tion of lo cal eco no mi es, and pre
sent a sig ni fi cant po ten tial for re a li zing be ne fits in terms of the con ser
va tion of bi o lo gi cal di ver sity and the su sta i na ble use of its com po nents. 

RE COG NI ZING that the Car pat hi ans con sti tu te the li ving en vi
ron ment for the lo cal pe o ple, and AC KNOW LED GING the con tri bu
tion of the lo cal pe o ple to su sta i na ble so cial, cul tu ral and eco no mic de
ve lop ment, and to pre ser ving tra di ti o nal know led ge in the Car pat hi ans;

CON VIN CED that ef forts to pro tect, ma in tain and su sta i nably 
ma na ge the na tu ral and cul tu ral re so ur ces of the Car pat hi ans can not be 
ac hi e ved by one co un try alo ne and re qu i re re gi o nal co o pe ra tion, and 
RE SOL VED to co o pe ra te on the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism in 
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the Car pat hi ans with the ob jec ti ve to en su re that to u rism in the Car pat
hi ans is de ve lo ped in har mony with en vi ron men tal con si de ra ti ons and 
in te gra tes so cioeco no mic be ne fits with the con ser va tion of bi o lo gi cal 
and cul tu ral di ver sity;

Ha ve agreed as fol lows:

CHAP TER I

OB JEC TI VES, GE O GRAP HI CAL SCO PE AND DE FI NI TI ONS

Ar tic le 1

Generalobjectivesandprinciples
1. In ac cor dan ce with Ar tic le 9 of the Car pat hian Con ven tion the ob

jec ti ve of the Pro to col on Su sta i na ble To u rism (he re i naf ter re fer red to as 
“the Pro to col”) is to en han ce and fa ci li ta te co o pe ra tion of the Par ti es for 
the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans for the be ne fit 
to pre sent and fu tu re ge ne ra ti ons, with the ob jec ti ve to ma xi mi ze the po
si ti ve be ne fits of to u rism to bi o di ver sity, ecosystems, and eco no mic and 
so cial de ve lop ment, and of bi o di ver sity to to u rism, whi le mi ti ga ting ne ga
ti ve eco lo gi cal, en vi ron men tal and so cioeco no mic im pacts from to u rism.

2. To ac hi e ve the abo ve ob jec ti ves, the Par ti es shall
(a) har mo ni ze and co or di na te the ir ef forts on pro mo ting su sta i na

ble to u rism in the Car pat hi ans, pro vi ding be ne fits to the lo cal pe o ple, 
ba sed on the ex cep ti o nal na tu re, landsca pes and cul tu ral he ri ta ge of the 
Car pat hi ans, and in cre a se co o pe ra tion to this ef fect. 

(b) pur sue po li ci es aiming at pro mo ting transbo un dary co o pe ra
tion in or der to fa ci li ta te su sta i na ble to u rism de ve lop ment, such as co
or di na ted or jo int ma na ge ment plans for transbo un dary or bor de ring 
pro tec ted are as, and ot her si tes of to u ri stic in te rest.

3. The Par ti es shall the re fo re co o pe ra te espe ci ally on:
(a) Pro mo ting the Car pat hian re gion as the de sti na tion for su sta i

na ble to u rism;
(b) De ve lo ping, pro mo ting and mar ke ting the Car pat hian re gi o nal 

su sta i na ble to u rism ser vi ces, pro ducts and pac ka ges;
(c) En su ring the com mon high qu a lity stan dards for su sta i na ble 

to u rism de ve lop ment in the Car pat hi ans;
(d) En han cing the con tri bu tion of to u rism to the su sta i na ble de ve

lop ment of lo cal eco no mi es in the Car pat hi ans;
(e) Ma na ging to u rist traf fic and to u rist de sti na ti ons in the Car pat

hi ans for the be ne fit of the en vi ron ment and su sta i na ble lo cal eco no mic 
de ve lop ment in less de ve lo ped are as; 

(f) En han cing the con tri bu tion of to u rism to the con ser va tion and 
su sta i na ble use of bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of the Car pat hi ans in 
ac cor dan ce with the ob jec ti ves of the Euro pean Landsca pe Con ven tion;

(g) En han cing the con tri bu tion of to u rism to su sta i na ble agri cul
tu re in the Car pat hi ans;

(h) En han cing the con tri bu tion of to u rism to su sta i na ble fo rest 
ma na ge ment in the Car pat hi ans;

(i) Plan ning su sta i na ble de ve lop ment of to u rist tran sport and in
fra struc tu re in the Car pat hi ans;

(j) En han cing the con tri bu tion of to u rism to the pre ser va tion and 
pro mo tion of the cul tu ral he ri ta ge and of tra di ti o nal know led ge of the 
lo cal pe o ple in the Car pat hi ans;

(k) En han cing the con tri bu tion of to u rism to pu blic edu ca tion and 
awa re ness on su sta i na bi lity is su es;

(l) Pro mo ting transbo un dary co o pe ra tion on su sta i na ble to u rism 
de ve lop ment in the Car pat hi ans;

(m) Ma na ging the im pacts of to u rism on the bi o lo gi cal and 
landsca pe di ver sity of the Car pat hi ans;

(n) Ma na ging en vi ron men tal im pacts of to u rism in the Car pat hi ans;
(o) Ma na ging so cioeco no mic and cul tu ral im pacts of to u rism in 

the Car pat hi ans;
(p) Mo ni to ring the ef fec ti ve ness of po li ci es and stra te gi es for the 

de ve lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans.

Ar tic le 2

Geographicalscope
1. This Pro to col ap pli es to the Car pat hian re gion (he re i naf ter re

fer red to as “the Car pat hi ans”), as de fi ned by the Con fe ren ce of the 
Par ti es.

2. Each Party may ex tend the ap pli ca tion of this Pro to col to ad di
ti o nal parts of it sna ti o nal ter ri tory by ma king a dec la ra tion to the De
po si tary.

Ar tic le 3

Definitions
For the pur po ses of this Pro to col:
(a) “Bi o di ver sity Pro to col” me ans the Pro to col on Con ser va tion 

and Su sta i na ble Use of Bi o lo gi cal and Landsca pe Di ver sity to the Car
pat hian Con ven tion, do ne in Buc ha rest on 19 Ju ne 2008;

(b) “Bi o lo gi cal di ver sity” me ans the va ri a bi lity among li ving or
ga nisms which in clu des di ver sity wit hin spe ci es, bet we en spe ci es and 
of ecosystems;

(c) “Bor der area” me ans an area re ma i ning un der the ju ris dic tion 
of the re spec ti ve Party in the pro xi mity of the sta te bor der with anot her 
Party, whe re ac ti vi ti es un der ta ken on one si de of the sta te bor der are, 
de pen ding on the na tu re of the par ti cu lar ac ti vity, li kely to ha ve di rect 
or in di rect and adver se or po si ti ve en vi ron men tal im pact on the ot her 
si de of the sta te bor der;

(d) “Con ser va tion” me ans a se ri es of me a su res re qu i red to ma
in tain the na tu ral ha bi tats and the po pu la ti ons of spe ci es of wild fa u na 
and flo ra at a fa vo ra ble con ser va tion sta tus;

(e) “Con fe ren ce of the Par ti es” me ans the Con fe ren ce of the Par ti
es to the Car pat hian Con ven tion.

(f) “Car pat hian Con ven tion” me ans the Con ven tion on the Pro tec
tion and Su sta i na ble De ve lop ment of the Car pat hi ans, do ne in Kyiv on 
22 May 2003;

(g) “En dan ge red spe ci es” me ans spe ci es in dan ger of ex tin cti on 
thro ug ho ut all or a sig ni fi cant pro por tion of the ir ran ge;

(h) “In va si ve alien spe ci es” me ans nonna ti ve spe ci es in tro du ced 
de li be ra tely or unin ten ti o nally out si de the ir na tu ral ha bi tats, whe re they 
be co me esta blis hed, pro li fe ra te and spread in ways that ca u se da ma ge 
to the ir re ce i ving en vi ron ment;

(i) “Landsca pe” me ans an area, as per ce i ved by pe o ple, who se 
cha rac ter is the re sult of the ac tion and in ter ac tion of na tu ral and/or 
hu man fac tors;

(j) “Landsca pe di ver sity” me ans the va ri a bi lity among landsca
pes;

(k) ”Na ti ve spe ci es” me ans in di ge no us spe ci es to a gi ven re gion 
or ecosystem;

(l) “Na tu ral ha bi tat” me ans the ter re strial or aqu a tic area di stin gu
is hed by ge o grap hic, abi o tic and bi o tic fe a tu res whe re an or ga nism or 
po pu la tion na tu rally oc curs;

(m) “Ob ser ver” me ans ob ser ver de fi ned un der the Ar tic le 14 pa ra
graph 5 of the Car pat hian Con ven tion;

(n) “Party” me ans a Party to this Pro to col;
(o) “Pu blic con cer ned” me ans the pu blic af fec ted or li kely to be 

af fec ted by, or ha ving an in te rest in to u rism de ve lop ment and re la ted 
de ci sion ma king; the de fi ni tion in clu des in di ge no us pe o ples and lo cal 
pe o ple; for the pur po ses of this de fi ni tion, nongo vern men tal or ga ni za
ti ons pro mo ting any aspect of su sta i na ble de ve lop ment and me e ting any 
re qu i re ments un der na ti o nal law shall be de e med to ha ve an in te rest; 

(p) “Pro tec ted area“ me ans a ge o grap hi cally de fi ned area which 
is de sig na ted and ma na ged to ac hi e ve spe ci fic con ser va tion ob jec ti ves;

(q) “Re sto ra tion” me ans the re turn of an ecosystem or ha bi tat to 
its ori gi nal struc tu re, na tu ral com po si tion of spe ci es, and na tu ral fun
cti ons;

(r) „Sub si di ary body“ me ans a sub si di ary body esta blis hed in ac
cor dan ce with Ar tic le 14 pa ra graph 2(e) of the Con ven tion that may 
in clu de the ma tic wor king gro ups or com mit te es;

(s) „Su sta i na ble de ve lop ment“ me ans the de ve lop ment which me
ets the ne eds and aspi ra ti ons of the cur rent ge ne ra ti ons wit ho ut com
pro mi sing the abi lity to me et tho se of fu tu re ge ne ra ti ons;

(t) “Su sta i na ble to u rism” me ans to u rism which pro vi des for su
sta i na ble use of en vi ron men tal re so ur ces, pre vents thre ats to the bi o
lo gi cal and landsca pe di ver sity on which it is in trin si cally de pen dent 
and mi ni mi zes adver se en vi ron men tal, eco lo gi cal, cul tu ral and so cial 
im pacts; pro vi des edu ca ti o nal op por tu nity in cre a sing know led ge of and 
re spect for na tu ral ecosystems and bi o lo gi cal re so ur ces; re spects the 
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so ciocul tu ral aut hen ti city of host com mu ni ti es con ser ving the ir bu ilt 
and li ving cul tu ral he ri ta ge and tra di ti o nal va lu es, con tri bu tes to in ter
cul tu ral un der stan ding and to le ran ce, con tri bu tes to en su ring vi a ble, 
longterm eco no mic ope ra ti ons, pro vi ding so cioeco no mic be ne fits to 
all sta ke hol ders that are fa irly di stri bu ted, in clu ding sta ble em ployment 
and in co meear ning op por tu ni ti es and so cial ser vi ces to host com mu ni
ti es, and con tri bu ting to po verty al le vi a tion;

(u) „Su sta i na ble use“ me ans the use of com po nents of bi o lo gi cal 
di ver sity in a way and at a ra te that do es not lead to the longterm dec
li ne of bi o lo gi cal di ver sity, the reby ma in ta i ning its po ten tial to me et the 
ne eds and aspi ra ti ons of pre sent and fu tu re ge ne ra ti ons;

(v) “Transbo un dary pro tec ted area” me ans an area com po sed of 
two or mo re pro tec ted are as lo ca ted wit hin the ter ri to ri es of two or mo
re Par ti es, adja cent to the sta te bor der, each re ma i ning un der ju ris dic
tion of the re spec ti ve Party.

CHAP TER II

GE NE RAL OBLI GA TI ONS

Ar tic le 4

Harmonizationofpoliciesaimingatsustainabletourismplanning,
developmentandmanagementintheCarpathians

1. Each Party shall de ve lop and im ple ment po li ci es and stra te
gi es in its na ti o nal ter ri tory aiming at the de ve lop ment of su sta i na ble 
to u rism and its ma na ge ment and mo ni to ring in the Car pat hi ans whi le 
ta king in to con si de ra tion po li ci es and stra te gi es de ve lo ped and im ple
men ted by ot her Par ti es.

2. Par ti es shall con si der and uti li ze in ter na ti o nally ap plied to ols 
and met ho do lo gi es for plan ning, de ve lop ment and ma na ge ment of to
u rism, espe ci ally in vul ne ra ble are as li mi ted to eco no mic use, and to 
har mo ni ze exi sting na ti o nal plan ning to ols and fra me works.

3. Par ti es shall ex chan ge in for ma tion bet we en go vern men tal in
sti tu ti ons at all le vels and all sta ke hol ders, on best prac ti ce for su sta i
na ble to u rism de ve lop ment and ma na ge ment, in clu ding in for ma tion on 
plan ning, stan dards, le gi sla tion and en for ce ment, and of ex pe ri en ce ga
i ned in im ple men ta tion of the se prin ci ples.

Ar tic le 5

Integrationoftheobjectivesofsustainabletourism
intheCarpathiansintosectoralpolicies

1. The Par ti es shall ta ke in to con si de ra tion the ob jec ti ves of this 
Pro to col in the ir ot her po li ci es, in par ti cu lar but not li mi ted to spa tial 
plan ning and land re so ur ces ma na ge ment, con ser va tion of bi o lo gi cal 
and landsca pe di ver sity, wa ter and ri ver ba sin ma na ge ment, agri cul tu re 
and fo re stry, tran sport and in fra struc tu re, in du stry and energy.

2. The Par ti es shall co o pe ra te on in te gra ting the prin ci ples of su
sta i na ble to u rism in to ot her sec to ral po li ci es de ve lo ped at re gi o nal or 
glo bal le vel which co uld be ne fit and ha ve in flu en ce on the con ser va
tion and su sta i na ble use of bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity in the 
Car pat hi ans.

Ar tic le 6

Participationofregionalandlocalauthorities,andother
stakeholders

1. Each Party shall ta ke me a su res, wit hin its exi sting in sti tu ti o nal 
fra me work, to in vol ve re le vant in sti tu ti ons, re gi o nal and lo cal aut ho ri
ti es, and ot her sta ke hol ders con cer ned in pre pa ring and im ple men ting 
po li ci es and the re sul ting me a su res for the de ve lop ment of su sta i na ble 
to u rism in the Car pat hi ans. 

2. Each Party shall ta ke me a su res, wit hin its exi sting in sti tu ti o nal 
fra me work, to fa ci li ta te co or di na tion and co o pe ra tion bet we en in sti tu
ti ons, aut ho ri ti es and ot her sta ke hol ders men ti o ned un der pa ra graph 
1, with the ob jec ti ve to en co u ra ge sha red re spon si bi lity and en han ce 
syner gi es.

Ar tic le 7

Internationalcooperation
1. The Par ti es shall en co u ra ge ac ti ve co o pe ra tion among com pe

tent in sti tu ti ons and or ga ni za ti ons at the in ter na ti o nal le vel with re gard 
to su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the Car pat hi ans.

2. The Par ti es shall fa ci li ta te the co o pe ra tion on su sta i na ble to u
rism de ve lop ment in the Car pat hi ans bet we en re gi o nal and lo cal aut ho
ri ti es at the in ter na ti o nal le vel, and se ek so lu ti ons to sha red pro blems at 
the most su i ta ble le vel.

CHAP TER III

SPE CI FIC ME A SU RES

Ar tic le 8

PromotionoftheCarpathianregionasthedestination
forsustainabletourism

1. Each Party shall ta ke me a su res with the ob jec ti ve to pro mo te 
the Car pat hian re gion as the de sti na tion for su sta i na ble to u rism ba sed 
on the uni que com mon na tu ral, cul tu ral, tra di ti o nal and hi sto ri cal he ri
ta ge of the Car pat hi ans.

2. The Par ti es shall co o pe ra te on mar ke ting and pro mo ting the 
Car pat hian re gion as the de sti na tion for su sta i na ble to u rism in par ti
cu lar by en co u ra ging, jo intly im ple men ting and sup por ting com mon 
pro jects and ini ti a ti ves to wards su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the 
Car pat hi ans which bu ild on and pro mo te the abo ve men ti o ned va lu es.

Ar tic le 9

Development,promotionandmarketingtheCarpathianregional
sustainabletourismproducts,servicesandpackages

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to de ve lop and pro mo te Car pat hian re gi o nal su sta i na ble to
u rism pro ducts, ser vi ces and pac ka ges, in par ti cu lar tho se bu il ding on 
the com mon Car pat hian na tu ral, cul tu ral, tra di ti o nal and hi sto ri cal he ri
ta ge of the Car pat hi ans, and en han ce the ir mar ke ting on both the do me
stic and fo re ign mar kets. 

2. The Par ti es shall co o pe ra te on the iden ti fi ca tion of the spe ci
fic Car pat hian com pe ti ti ve advan ta ges for su sta i na ble to u rism de ve lop
ment over the ot her Euro pean mo un tain re gi ons, which co uld pro vi de 
for the uni que sel ling pro po si tion of the Car pat hian re gi o nal su sta i na
ble to u rism pro ducts, ser vi ces and pac ka ges in the Euro pean and glo bal 
to u rist mar kets.

3. The Par ti es shall co o pe ra te on the de ve lop ment of the com mon 
Car pat hian re gi o nal su sta i na ble to u rism ser vi ces, pro ducts and pac ka
ges, and fa ci li ta te co o pe ra tion of re le vant sta ke hol ders’ ac ti ve in the 
Car pat hian re gion in this re spect, in clu ding to u rism ope ra tors and ot her 
mem bers of the to u rism sec tor.

4. The Par ti es shall co o pe ra te on the de ve lop ment and im ple men
ta tion of the com mon Car pat hian re gi o nal to u rist brands.

5. The Par ti es shall co o pe ra te on the de ve lop ment and im ple
men ta tion of jo int pro mo ti o nal stra te gi es and mar ke ting sche mes for 
the com mon Car pat hian re gi o nal su sta i na ble to u rism pro ducts, ser vi ces 
and pac ka ges. 

Ar tic le 10

Ensuringthecommonhighqualitystandardsofsustainabletourism
intheCarpathians

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pro mo te the qu a lity stan dards for su sta i na ble to u rism in the 
Car pat hi ans.

2. The Par ti es shall co o pe ra te on de ve lo ping, pro mo ting and im
ple men ting the com mon Car pat hian to u rism qu a lity stan dards con cer
ning ac com mo da tion, fa ci li ti es, ser vi ces and cu sto mer ca re, con si de
ring in ter na ti o nal and Euro pean stan dards.

3. The Par ti es shall co o pe ra te on de ve lo ping, pro mo ting and im
ple men ting the com mon Car pat hian to u rism qu a lity cer ti fi ca tion system 
in con si de ring in ter na ti o nal and re gi o nal qu a lity la bels and award sche
mes or adop ting exi sting cer ti fi ca tion sche mes as ap pro pri a te.
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4. The Par ti es shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im
ple men ting the com mon Car pat hian po licy of per ma nent and syste ma
tic re se arch on the qu a lity of to u rism pro ducts and ser vi ces ac ross the 
who le Car pat hian re gion, mo ni to ring the qu a lity of vi si tor sa tis fac tion 
and ex pe ri en ce ga i ned at to u rist de sti na ti ons, in clu ding ra i sing the ir 
awa re ness on su sta i na bi lity is su es and in cre a sing know led ge of and re
spect for na tu ral and cul tu ral he ri ta ge of the Car pat hi ans;

5. The Par ti es shall en co u ra ge and sup port the ex chan ge of ex
pe ri en ces and good prac ti ce exam ples in in tro du cing and ma in ta i ning 
qu a lity stan dards in to u rist ser vi ces. 

6. The Par ti es shall en co u ra ge and sup port the de ve lop ment and 
im ple men ta tion of jo int ac tion plans pur su ing qu a li ta ti ve im pro ve
ments in su sta i na ble to u rism ser vi ces sec tor in the Car pat hi ans.

Ar tic le 11

Enhancingthecontributionoftourismtothesustainable
developmentofthelocaleconomyintheCarpathians

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to ex plo re, pro mo te and sup port the syner gi es bet we en su
sta i na ble to u rism de ve lop ment and lo cal eco no mic de ve lop ment in the 
Car pat hi ans. 

2. The Par ti es shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im ple
men ting the com mon Car pat hian po licy for the pro mo tion, la be ling and 
cer ti fi ca tion of lo cal pro ducts and lo cal pro du cers’ net works, in par ti cu
lar of tra di ti o nal arts and han dic rafts, and lo cal go ods in clu ding agri cul
tu ral pro ducts uti li zing lo cal bre eds of do me stic ani mals and cul ti va ted 
plant va ri e ti es. 

3. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to sup port and pro mo te ini ti a ti ves and pro jects to wards su sta i na
ble to u rism de ve lop ment in the Car pat hi ans which fo ster the de ve lop ment 
of lo cal eco nomy and ba se on the lo cal po ten tial by en han cing the use of 
lo cal pro ducts and skills as well as em ployment op por tu ni ti es for the lo cal 
la bo ur for ce. Pri o rity sho uld be gi ven to ini ti a ti ves and pro jects which: 

(a) con tri bu te to en su ring longterm su sta i na bi lity of to u rism eco
no mic ope ra ti ons;

(b) strengthen the exi sting uni que sel ling pro po si tion of a par ti cu
lar to u rism de sti na tion; 

(c) pro mo te in no va tion and di ver sity in to u rism, and bring the ad
ded va lue to the cur rent lo cal to u rist of fer of a par ti cu lar to u rist de sti na
tion, al so by cre a ting new lo cal and re gi o nal to u rist pro ducts; 

(d) con tri bu te to the di ver si fi ca tion of to u rism of fers with the ob
jec ti ve to re du ce the adver se ef fects of the to u rism se a so na lity by ge ne
ra ting suf fi ci ent de mand for to u rist ser vi ces and lo cal em ployment al so 
in the offse a sons;

(e) con tri bu te to the di ver si fi ca tion of the lo cal eco no mic ac ti vi ti
es beyond to u rism with the ob jec ti ve to re du ce de pen dency of the lo cal 
eco nomy on to u rism as ap pro pri a te; 

(f) en rich and sup ple ment the cur rent lo cal to u rism of fers of a par
ti cu lar to u rism de sti na tion rat her than com pe te with al ready exi sting 
bu si nes ses.

4. Each Party shall ta ke me a su res with the ob jec ti ve to pro mo te 
and sup port the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism in less sen si ti ve and 
less de ve lo ped are as, with the ob jec ti ve to fo ster the su sta i na ble eco no
mic de ve lop ment of less de ve lo ped lo cal pe o ple, mi ti ga te ne ga ti ve mi
gra tion and ru ral de po pu la tion trends, con tri bu te to po verty al le vi a tion 
and al low for mo re equ al sha ring of be ne fits and re ve nu es from the to u
rist ser vi ces sec tor by all mu ni ci pa li ti es of the Car pat hian re gion.

5. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to bu ild the ca pa ci ti es of lo cal pe o ple to wards the pre pa ra tion 
of su sta i na ble to u rism de ve lop ment pro ject pro po sals and the ir abi lity 
to ra i se funds for the ir im ple men ta tion.

Ar tic le 12

ManagingtouristtrafficintheCarpathiansforthebenefit
oftheenvironmentandsustainablelocaleconomicdevelopment

1. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 12 of the Car pat hian 
Con ven tion, shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im ple men ting 
the com mon Car pat hian po licy of per ma nent and syste ma tic mo ni to
ring of to u rist traf fic in the Car pat hian re gion. 

2. With the ob jec ti ve to mi ti ga te the im pacts of to u rism on fra gi le 
mo un tain ecosystems of the Car pat hi ans and to pro vi de for a mo re equ
al di stri bu tion of the to u rist traf fic in the Car pat hian re gion, each Party 
shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the ob jec ti ve to dis per
se, re di rect and chan nel part of the to u rist traf fic out of the cur rent main 
to u rist de sti na ti ons and sen si ti ve si tes such as pro tec ted are as, to the 
are as be ing less eco lo gi cally sen si ti ve, less de ve lo ped and less ex plo red 
by to u rism, but ha ving suf fi ci ent po ten tial to ab sorb and ac com mo da te 
part of the to u rist traf fic.

Ar tic le 13

Enhancingthecontributionoftourismtotheconservation
andsustainableuseofbiologicalandlandscapediversity

oftheCarpathians
1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 

ob jec ti ve to ex plo re chan ne ling part of the to u rism re ve nu es to wards 
sup por ting the con ser va tion and su sta i na ble use of bi o lo gi cal and 
landsca pe di ver sity of the Car pat hi ans, in par ti cu lar to wards the esta
blis hment, ma na ge ment and ma in te nan ce of pro tec ted are as.

2. The Par ti es shall co o pe ra te on the ex chan ge of in for ma tion and 
pro mo tion of good prac ti ce exam ples con cer ning the con tri bu tion of and 
be ne fits from su sta i na ble to u rism de ve lop ment to the con ser va tion and 
su sta i na ble use of bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of the Car pat hi ans.

Ar tic le 14

Enhancingthecontributionoftourismtosustainableagriculture
intheCarpathians

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to ex plo re, pro mo te and sup port the syner gi es bet we en su sta i
na ble to u rism de ve lop ment and su sta i na ble agri cul tu re in the Car pat hi
ans, and fa ci li ta te co o pe ra tion in this re spect bet we en re le vant aut ho ri
ti es, in sti tu ti ons, and re le vant sta ke hol ders in clu ding to u rism ope ra tors 
and ot her mem bers of the to u rism sec tor.

2. Each Party, in ac cor dan ce with Ar tic le 7 and Ar tic le 11 of the 
Car pat hian Con ven tion, shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory 
with the ob jec ti ve to sup port and pro mo te ini ti a ti ves and pro jects to
wards su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the Car pat hi ans which pro
vi de so und eco no mic in cen ti ves for the ma in te nan ce of the ma na ge
ment of agri cul tu ral land tra di ti o nally cul ti va ted in the Car pat hi ans in 
a su sta i na ble man ner and for pro du cing, la bel ling and cer ti fi ca tion of 
lo cal go ods uti li sing the lo cal agri cul tu ral pro ducts, lo cal bre eds of do
me stic ani mals and cul ti va ted plant va ri e ti es. 

3. The Par ti es shall co o pe ra te on the ex chan ge of in for ma tion and 
pro mo tion of good prac ti ce exam ples con cer ning the con tri bu tion of 
and be ne fits from su sta i na ble to u rism de ve lop ment to the su sta i na ble 
agri cul tu re in the Car pat hi ans.

Ar tic le 15

Enhancingthecontributionoftourismtosustainableforest
managementintheCarpathians

1. Each Party, ta king in to ac co unt the mul ti ple fun cti ons of fo
rests, shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the ob jec ti ve to 
ex plo re, pro mo te and sup port the syner gi es bet we en su sta i na ble to u
rism de ve lop ment and su sta i na ble fo rest ma na ge ment in the Car pat
hi ans, and fa ci li ta te co o pe ra tion in this re spect bet we en re le vant aut
ho ri ti es, in sti tu ti ons, fo rest ad mi ni stra ti ons and re le vant sta ke hol ders 
in clu ding to u rism ope ra tors and ot her mem bers of the to u rism sec tor. 

2. The Par ti es shall co o pe ra te on the ex chan ge of in for ma tion and 
pro mo tion of good prac ti ce exam ples con cer ning the con tri bu tion of 
and be ne fits from su sta i na ble to u rism de ve lop ment to the su sta i na ble 
fo rest ma na ge ment in the Car pat hi ans.

Ar tic le 16

Planningthesustainabledevelopmentoftouristtransport
andinfrastructureintheCarpathians

1. Each Party, in ac cor dan ce with Ar tic le 8 pa ra graph 1 of the Car
pat hian Con ven tion as well as Ar tic le 5, Ar tic le 8, Ar tic le 9 and Ar tic le 
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12 of the Bi o di ver sity Pro to col, shall pur sue po li ci es of su sta i na ble to u
rism tran sport plan ning in the Car pat hi ans, which ta ke in to ac co unt the 
spe ci fi ci ti es of the mo un tain en vi ron ment. 

2. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 8 pa ra graph 2 of the 
Car pat hian Con ven tion, shall co o pe ra te to wards de ve lo ping su sta i na ble 
tran sport sche mes in the ir bor der are as in the Car pat hi ans with the ob
jec ti ve to pro vi de the be ne fits of mo bi lity and ac cess to the lo cal in ha
bi tants and to u rists, fa ci li ta te su sta i na ble to u rism de ve lop ment in bor
der are as and en han ce in ter ac ti ons and co o pe ra tion bet we en the lo cal 
pe o ple in ha bi ting the bor der are as. 

3. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 8 pa ra graph 3 of the 
Car pat hian Con ven tion, shall co o pe ra te to wards de ve lo ping mo dels of 
en vi ron men tally fri endly to u rist tran spor ta tion in en vi ron men tally sen
si ti ve are as of the Car pat hi ans.

4. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pro mo te and sup port su sta i na ble tran sport net work de ve
lop ment pro jects im pro ving the ac cess to to u rist de sti na ti ons and re
sorts in the Car pat hi ans by pu blic tran sport, and shall en co u ra ge to u
rists to use the se ser vi ces.

5. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to re du ce de pen den ce on mo to ri zed ve hic les in and in the vi
ci nity of to u rist de sti na ti ons and re sorts in the Car pat hi ans.

6. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pro mo te re vi ta li sa tion and up gra ding of exi sting to u rist, 
rec re a ti o nal and sport in fra struc tu re ob jects rat her than the con struc tion 
of new ones in the Car pat hi ans.   

7. The Par ti es shall co o pe ra te on the ex chan ge of in for ma tion and 
pro mo tion of good prac ti ce exam ples con cer ning the su sta i na ble de ve
lop ment of to u rist tran sport and in fra struc tu re in the Car pat hi ans.

Ar tic le 17

Enhancingthecontributionoftourismtothepreservation
andpromotionoftheculturalheritageandoftraditionalknowledge

forthelocalcommunitiesintheCarpathians
1. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 11 of the Car pat hian 

Con ven tion, shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im ple men
ting the com mon prin ci ples of su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the 
Car pat hi ans, fo ste ring pre ser va tion and pro mo tion of the cul tu ral he
ri ta ge and tra di ti o nal know led ge of the lo cal com mu ni ti es, en han cing 
and re spec ting the ir so ciocul tu ral aut hen ti city in the Car pat hi ans, and 
con ser ving the ir bu ilt and li ving cul tu ral he ri ta ge and tra di ti o nal va lu es. 

2. Each Party shall ta ke me a su res with the ob jec ti ve to pro mo
te and sup port the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism ac ti vi ti es fo ste
ring pre ser va tion and pro mo tion of the cul tu ral he ri ta ge and tra di ti o nal 
know led ge of the lo cal pe o ple in the Car pat hi ans, in par ti cu lar ini ti a ti
ves and pro jects to wards su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the Car
pat hi ans which pro vi de so und eco no mic in cen ti ves for the pre ser va tion 
of the tra di ti o nal ar chi tec tu re ob jects, lo cal bre eds of do me stic ani mals 
and cul ti va ted plant va ri e ti es, as well as the con ti nu a tion of tra di ti o nal 
landuse pat terns and prac ti ces, craf ting and mar ke ting of lo cal go ods, 
arts and han dic rafts. 

3. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with 
the ob jec ti ve to en co u ra ge  chan ne ling part of the to u rism re ve nu es to
wards sup por ting the pre ser va tion and pro mo tion of the cul tu ral he ri
ta ge and tra di ti o nal know led ge of the lo cal pe o ple in the Car pat hi ans, 
in par ti cu lar for the pre ser va tion and re vi ta li za tion of tra di ti o nal ar chi
tec tu re ob jects, tra di ti o nal han dic raft, landuse pat terns, lo cal bre eds of 
do me stic ani mals and cul ti va ted plant va ri e ti es.

Ar tic le 18

Enhancingthecontributionoftourism
topubliceducationandawarenessonsustainabilityissues
1. Each Party shall ta ke me a su res with the ob jec ti ve to pro mo

te and sup port ini ti a ti ves and pro jects aiming at ra i sing awa re ness on 
su sta i na bi lity is su es re la ted to su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the 
Car pat hi ans. 

2. The Par ti es shall co o pe ra te on de ve lo ping the com mon Car pat
hian en vi ron men tal edu ca tion, na tu re and cul tu ral he ri ta ge in ter pre ta
tion and ot her awa re ness ra i sing pro gram mes, as so ci a ted to su sta i na ble 
to u rism de ve lop ment in the Car pat hi ans, with the ob jec ti ves to:

(a) ra i se the awa re ness of the lo cal pe o ple, to ur ope ra tors and to u
rist ser vi ce pro vi ders, to u rists and ge ne ral pu blic on su sta i na bi lity is su
es in the Car pat hi ans; 

(b) in cre a se know led ge of and re spect for na tu ral ecosystems and 
bi o lo gi cal re so ur ces of the Car pat hi ans; 

(c) ra i se the pro fi le of bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity con ser
va tion at na ti o nal and lo cal le vels; 

(d) in cre a se know led ge of and re spect for the cul tu ral he ri ta ge and 
the tra di ti o nal know led ge of the lo cal pe o ple in the Car pat hi ans, 

(e) pro mo te su sta i na ble to u rism prac ti ces and ap pro pri a te be ha
vi or by to u rists so as to mi ni mi ze the ir adver se im pacts, e.g. by de ve
lo ping the com mon “Car pat hian co de of good prac ti ce in su sta i na ble 
to u rism”;

(f) pro mo te po si ti ve ef fects of su sta i na ble to u rism de ve lop ment in 
the Car pat hi ans.

Ar tic le 19

Informationandexperienceexchange,capacitybuilding
fordevelopmentandmanagementofsustainabletourism

intheCarpathians
1. The Par ti es shall co o pe ra te on the ex chan ge of in for ma tion and 

ex pe ri en ce, and pro mo tion of good prac ti ce exam ples con cer ning the de
ve lop ment and ma na ge ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans.

2. The Par ti es shall fa ci li ta te in ter na ti o nal co o pe ra tion among sci
en ti fic in sti tu ti ons with re gard to su sta i na ble to u rism de ve lop ment and 
ma na ge ment in the Car pat hi ans, in par ti cu lar on the har mo ni za tion of 
mo ni to ring systems, the pro vi sion and har mo ni za tion of da ta ba ses, and 
un der ta king com mon re se arch pro grams and pro jects in the Car pat hi
ans.

3. The Par ti es shall en su re that the na ti o nal re sults of the re se arch 
and mo ni to ring which are con du ci ve to ac hi e ving the ob jec ti ves of this 
Pro to col are in clu ded in a com mon per ma nent ob ser va tion and in for
ma tion system, and that they are ma de ac ces si ble to the pu blic un der 
the exi sting in sti tu ti o nal fra me work.

4. The Par ti es shall fa ci li ta te the tran sfer and as si mi la tion of en
vi ron men tallyso und, so ci ally ac cep ta ble and ap pro pri a te tec hno lo gi es 
and knowhow for the plan ning, de ve lop ment and ma na ge ment of su
sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans.

5. The Par ti es shall co o pe ra te on de ve lo ping com mon edu ca tion 
and tra i ning sche mes in are as re la ted to the de ve lop ment and ma na
ge ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans, and en co u ra ge and 
sup port the de ve lop ment of ex pert net works for the ex chan ge of re la ted 
ex per ti se, skills and in for ma tion.

6. The Par ti es shall co o pe ra te on the de ve lop ment and strengthe
ning of hu man re so ur ces and in sti tu ti o nal ca pa ci ti es per ce i ved as con
du ci ve to ac hi e ving the ob jec ti ves of this Pro to col.

Ar tic le 20

Promotingtransboundarycooperation
onsustainabletourismdevelopmentintheCarpathians

1. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 9 pa ra graph 2 of the 
Car pat hian Con ven tion, shall pur sue po li ci es aiming at pro mo ting tran
sbo un dary co o pe ra tion in or der to fa ci li ta te su sta i na ble to u rism de ve
lop ment in the bor der are as of the Car pat hi ans.

2. Each Party shall de ve lop and im ple ment ma na ge ment plans 
with the ob jec ti ve to en han ce su sta i na ble to u rism de ve lop ment in the 
bor der are as of the Car pat hi ans.

3. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 9 pa ra graph 2 of the 
Car pat hian Con ven tion, shall ta ke me a su res with the ob jec ti ve to co
or di na te ma na ge ment plan ning re la ted to su sta i na ble to u rism de ve
lop ment or de ve lop jo int ma na ge ment plans for its bor der are as in the 
Car pat hi ans with the ne ig hbo ring Party or Par ti es, in par ti cu lar for tran
sbo un dary or bor de ring pro tec ted are as, and ot her si tes of to u ri stic in
te rest.
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Ar tic le 21

Managingimpactsoftourism
onthebiologicalandlandscapediversityoftheCarpathians
1. The Par ti es shall apply the pre ca u tion and pre ven tion prin ci ples 

by as ses sing and ta king in to con si de ra tion pos si ble di rect or in di rect, 
short or longterm in flu en ce, in clu ding cu mu la ti ve ef fects of to u rism, 
rec re a ti o nal and sport in fra struc tu re de ve lop ment pro jects, as well as 
to u rist, rec re a ti o nal and sport ac ti vi ti es, which are li kely to ha ve adver
se im pacts on the bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of the Car pat hi ans. 
In this re gard, Par ti es shall pro ceed with ap pro pri a te as ses sment of po
ten tial adver se im pact of pro jects, plans and ac ti vi ti es re la ted to to u rism 
de ve lop ment in the Car pat hi ans, in clu ding tran sbo un dary im pacts.

2. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 12 of the Car pat hian 
Con ven tion, shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im ple men ting 
the com mon Car pat hian po licy of per ma nent and syste ma tic mo ni to
ring of im pacts of both exi sting and plan ned to u rism de ve lop ments on 
the bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of the Car pat hi ans, to be ap plied 
at re gi o nal, na ti o nal and lo cal le vels; in par ti cu lar con cer ning:

(a) con ser va tion, ma in te nan ce, re sto ra tion and su sta i na ble use of 
en dan ge red na tu ral and se mina tu ral ha bi tats na ti ve to the Car pat hi ans 
in clu ded in the Car pat hian Red List of Ha bi tats, pur su ant to Ar tic le 8 
pa ra graph 1 of the Bi o di ver sity Pro to col;

(b) in te grity, con ti nu ity, con nec ti vity and ma in te nan ce of pro tec
ted are as and ot her are as sig ni fi cant for bi o lo gi cal and landsca pe di ver
sity of the Car pat hi ans and for the co he ren ce of the eco lo gi cal net work 
in the Car pat hi ans, pur su ant to Ar tic le 9 of the Bi o di ver sity Pro to col;

(c) con ser va tion of en dan ge red flo ra and fa u na spe ci es na ti ve to 
the Car pat hi ans in clu ded in the Car pat hian Red List of Spe ci es, pur su
ant to Ar tic le 12 pa ra graph 1 of the Bi o di ver sity Pro to col;

(d) pre ven tion of in tro duc tion or re le a se of in va si ve alien spe ci es 
and/or ge ne ti cally mo di fied or ga nisms which are li kely to ha ve adver
se en vi ron men tal im pacts that co uld af fect the bi o lo gi cal di ver sity, 
ecosystems, ha bi tats or spe ci es of the Car pat hi ans, pur su ant to Ar tic le 
13 pa ra graph 1 of the Bi o di ver sity Pro to col.

3. Each Party shall esta blish con di ti ons and cri te ria, in clu ding 
re le vant re me dial and com pen sa tory me a su res, un der which po li ci es, 
pro jects and ac ti vi ti es re la ted to to u rism de ve lop ment with po ten tial 
har mful im pacts on the bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of the Car
pat hi ans may be aut ho ri zed.

4. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pre vent, mi ti ga te and if ne ces sary com pen sa te pos si ble 
adver se im pacts of to u rism on the bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of 
the Car pat hi ans. 

Ar tic le 22

Managingenvironmentalimpacts
oftourismintheCarpathians

1. The Par ti es shall apply the pre ca u tion and pre ven tion prin ci ples 
by as ses sing and ta king in to con si de ra tion pos si ble di rect or in di rect, 
short or longterm in flu en ce, in clu ding cu mu la ti ve ef fect of to u rism, 
rec re a ti o nal and sport in fra struc tu re de ve lop ment pro jects, as well as 
to u rist, rec re a ti o nal and sport ac ti vi ti es, which are li kely to ha ve adver
se im pacts on the en vi ron ment of the Car pat hi ans. In this re gard, Par
ti es shall pro ceed with ap pro pri a te as ses sment of po ten tial adver se im
pact of pro jects, plans and ac ti vi ti es re la ted to to u rism de ve lop ment in 
the Car pat hi ans, in clu ding tran sbo un dary im pacts.

2. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 12 of the Car pat hian 
Con ven tion, shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im ple men
ting the com mon Car pat hian po licy of per ma nent and syste ma tic mo
ni to ring of en vi ron men tal im pacts of both exi sting and plan ned new 
to u rism de ve lop ments in the Car pat hi ans, to be ap plied at re gi o nal, na
ti o nal and lo cal le vels; in par ti cu lar con cer ning the use of na tu ral re so
ur ces such as land, soil, wa ter, fo rests, energy; as well as se wa ge, wa ste 
and air pol lu tion ma na ge ment is su es.

3. Each Party shall esta blish con di ti ons and cri te ria, in clu ding 
re le vant re me dial and com pen sa tory me a su res, un der which po li ci es, 
pro jects and ac ti vi ti es re la ted to to u rism de ve lop ment with po ten tial 
har mful im pacts on the en vi ron ment of the Car pat hi ans, may be aut
ho ri zed.

4. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pre vent, mi ti ga te and if ne ces sary com pen sa te pos si ble 
adver se en vi ron men tal im pacts of to u rism in the Car pat hi ans.

Ar tic le 23

Managingsocio-economicandculturalimpacts
oftourismintheCarpathians

1. The Par ti es shall apply the pre ca u tion and pre ven tion prin ci
ples by as ses sing and ta king in to con si de ra tion pos si ble di rect or in di
rect, short or longterm in flu en ce, in clu ding cu mu la ti ve ef fect of the 
to u rist, rec re a ti o nal and sport in fra struc tu re de ve lop ment pro jects, as 
well as to u rist, rec re a ti o nal and sport ac ti vi ti es, which are li kely to ha ve 
adver se so cioeco no mic and cul tu ral im pacts in the Car pat hi ans. In this 
re gard, Par ti es shall pro ceed with ap pro pri a te as ses sment of po ten tial 
adver se im pact of pro jects, plans and ac ti vi ti es re la ted to to u rism de ve
lop ment in the Car pat hi ans, in clu ding transbo un dary im pacts.

2. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 12 of the Car pat hian 
Con ven tion, shall co o pe ra te on de ve lo ping, adop ting and im ple men ting 
the com mon Car pat hian po licy of per ma nent and syste ma tic mo ni to
ring and as ses sment of the so cioeco no mic and cul tu ral im pacts of to
u rism in the Car pat hi ans, to be ap plied at re gi o nal, na ti o nal and lo cal 
le vels.

3. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pre vent, mi ti ga te and if ne ces sary com pen sa te pos si ble 
adver se so cioeco no mic and cul tu ral im pacts of to u rism in the Car pat
hi ans. 

Ar tic le 24

Monitoringtheeffectivenessofpoliciesandstrategies
forthedevelopmentofsustainabletourismintheCarpathians

1. Each Party shall mo ni tor the ef fec ti ve ness of po li ci es and stra
te gi es to wards the de ve lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi
ans im ple men ted at the na ti o nal, re gi o nal and lo cal le vels. 

2. The Par ti es, in ac cor dan ce with Ar tic le 12 of the Car pat hian 
Con ven tion, shall co o pe ra te in de ve lo ping, adop ting and im ple men ting 
the com mon Car pat hian po licy of per ma nent and syste ma tic mo ni to
ring; to be ap plied at re gi o nal, na ti o nal and lo cal le vels; of the ef fects 
of po li ci es and stra te gi es im ple men ted to wards the de ve lop ment of 
su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans, by de fi ning and applying the 
com monly agreed set of in di ca tors, in par ti cu lar ta king in to ac co unt, 
as ses sing and me a su ring:

(a) the con tri bu tion of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans to the con ser va tion 
and su sta i na ble use of bi o lo gi cal and landsca pe di ver sity of the Car pat
hi ans, in ac cor dan ce with Ar tic le 4 of the Car pat hian Con ven tion, and 
with the Bi o di ver sity Pro to col;

(b) the con tri bu tion of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans to the pro tec tion and 
su sta i na ble use of wa ter re so ur ces of the Car pat hi ans, in ac cor dan ce 
with Ar tic le 6 of the Car pat hian Con ven tion;

(c) the con tri bu tion of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans to the su sta i na ble 
agri cul tu re, in par ti cu lar the ma in te nan ce of the ma na ge ment of agri
cul tu ral land tra di ti o nally cul ti va ted in the Car pat hi ans in a su sta i na ble 
man ner, in ac cor dan ce with Ar tic le 7 of the Car pat hian Con ven tion;

(d) the con tri bu tion of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans to the su sta i na ble fo
rest ma na ge ment in the Car pat hi ans, in ac cor dan ce with Ar tic le 7 of the 
Car pat hian Con ven tion;

(e) the con tri bu tion of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve lop
ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans to the de ve lop ment of 
su sta i na ble tran sport and in fra struc tu re, in ac cor dan ce with Ar tic le 8 of 
the Car pat hian Con ven tion; 

(f) the con tri bu tion of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans to the pre ser va tion 
and pro mo tion of the cul tu ral he ri ta ge and of tra di ti o nal know led ge of 
the lo cal pe o ple in the Car pat hi ans, in ac cor dan ce with Ar tic le 11 of the 
Car pat hian Con ven tion;
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(g) the ef fec ti ve ness of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans in en han cing en vi
ron men tal im pact ma na ge ment in the Car pat hi ans;

(h) the ef fec ti ve ness of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans in en han cing so cial 
and cul tu ral im pact ma na ge ment in the Car pat hi ans;

(i) the ef fec ti ve ness of po li ci es and stra te gi es in en han cing qu a lity 
stan dards in the to u rism sec tor in the Car pat hi ans;

(j) the ef fec ti ve ness of po li ci es and stra te gi es to wards the de ve
lop ment of su sta i na ble to u rism in the Car pat hi ans for the ge ne ra tion of 
in co me and em ployment from to u rism in the Car pat hi ans, in shortterm 
and longterm;

(k) the pro por tion of to u rist in co me re ta i ned in the lo cal pe o ple, 
and the ove rall con tri bu tion of to u rism to the su sta i na ble de ve lop ment 
of the lo cal eco nomy and wellbe ing of the lo cal po pu la ti ons in the 
Car pat hi ans.

Ar tic le 25

Commonprogramsandprojects
Each Party shall par ti ci pa te, ac cor ding to its ne eds and pos si bi li ti

es, in com mon pro grams and pro jects on ac ti vi ti es li sted un der Ar tic le 1 
pa ra graphs 2 and 3 jo intly un der ta ken in the Car pat hi ans by the Par ti es.

CHAP TER IV

IM PLE MEN TA TION, MO NI TO RING AND EVA LU A TION

Ar tic le 26

CBDGuidelinesonBiodiversityandTourismDevelopment
1. With the ob jec ti ve to plan, de ve lop and ma na ge to u rism ac ti vi

ti es in the Car pat hi ans in an eco lo gi cal, eco no mic and so ci ally su sta i
na ble man ner, the Par ti es shall pro mo te the in te gra tion of the CBD Gu
i de li nes on Bi o di ver sity and To u rism De ve lop ment in the de ve lop ment 
or re vi ew of the ir stra te gi es and plans for to u rism de ve lop ment in the 
Car pat hi ans and ot her re la ted sec to ral stra te gi es, at ap pro pri a te le vels 
in con sul ta tion with in te re sted sta ke hol ders in clu ding to u rism ope ra tors 
and all ot her mem bers of the to u rism sec tor.

2. The Par ti es shall con si der esta blis hing mo ni to ring and re por
ting systems ba sed on in di ca tors men ti o ned in the CBD Gu i de li nes on 
Bi o di ver sity and To u rism De ve lop ment and in the UN WTO Set of In
di ca tors, in or der to as sess the ap pli ca bi lity and sta tus of im ple men ta
tion of the se Gu i de li nes in the Car pat hian re gion. 

3. Par ti es to the Car pat hian Con ven tion shall stri ve for syner gi
es in the im ple men ta tion of ot her bi la te ral and mul ti la te ral agre e ments 
re le vant to the CBD Gu i de li nes on Bi o di ver sity and To u rism De ve lop
ment and the im ple men ta tion of this Pro to col in the Car pat hi ans, in ter 
alia the Aar hus Con ven tion, the Ram sar Con ven tion, the Con ven tion 
on Mi gra tory Spe ci es, the World He ri ta ge Con ven tion, the Uni ted Na ti
ons Fra me work Con ven tion to Com bat Cli ma te Chan ge, the Euro pean 
Landsca pe Con ven tion and ot hers.

Ar tic le 27

Implementation
1. Each Party shall un der ta ke ap pro pri a te le gal and ad mi ni stra ti ve 

me a su res for en su ring im ple men ta tion of the pro vi si ons of this Pro to
col, and mo ni tor the ef fec ti ve ness of the se me a su res.

2. Each Party shall ex plo re the pos si bi li ti es of sup por ting, thro
ugh fi nan cial me a su res, the im ple men ta tion of the pro vi si ons of this 
Pro to col.

3. The Con fe ren ce of the Par ti es shall de ve lop and adopt the Stra
tegy on Su sta i na ble To u rism De ve lop ment in the Car pat hi ans, which 
will ac com pany the im ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 28

Education,informationandpublicawareness
1. The Par ti es shall pro mo te the edu ca tion, in for ma tion and awa

re ness ri sing of the pu blic re gar ding the ob jec ti ves, me a su res and im
ple men ta tion of this Pro to col.

2. The Par ti es shall en su re ac cess of the pu blic to the in for ma tion 
re la ted to the im ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 29

MeetingoftheParties
1. The Con fe ren ce of the Par ti es of the Car pat hian Con ven tion 

shall ser ve as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col.
2. The Par ti es to the Car pat hian Con ven tion that are not Par ti es 

to this Pro to col may par ti ci pa te as ob ser vers in the Con fe ren ce of the 
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col. When the 
Con fe ren ce of the Par ti es ser ves as the me e ting of the Par ti es to this 
Pro to col, de ci si ons un der this Pro to col shall be ta ken only by tho se that 
are Par ti es to it.

3. When the Con fe ren ce of the Par ti es ser ves as the me e ting of the 
Par ti es to this Pro to col, any mem ber of the bu re au of the Con fe ren ce of 
the Par ti es re pre sen ting a Party to the Con ven tion but, at that ti me, not 
a Party to this Pro to col, shall be sub sti tu ted by a mem ber to be elec ted 
by and from among the Par ti es to this Pro to col.

4. The Ru les of Pro ce du re for the Con fe ren ce of the Par ti es shall 
apply mu ta tis mu tan dis to the me e ting of the Par ti es, ex cept as may be 
ot her wi se de ci ded by con sen sus by the Con fe ren ce of the Par ti es ser
ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col.

5. The first me e ting of the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as 
the me e ting of the Par ti es to this Pro to col shall be con ve ned by the 
Sec re ta ri at in co njun ction with the first me e ting of the Con fe ren ce of 
the Par ti es that is sche du led af ter the da te of the en try in to for ce of this 
Pro to col. Sub se qu ent or di nary me e tings of the Con fe ren ce of the Par
ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col shall be held 
in co njun ction with or di nary me e tings of the Con fe ren ce of the Par ti es, 
un less ot her wi se de ci ded by the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as 
the me e ting of the Par ti es to this Pro to col.

6. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the 
Par ti es to this Pro to col shall ma ke, wit hin its man da te, the de ci si ons 
ne ces sary to pro mo te its ef fec ti ve im ple men ta tion. It shall per form the 
fun cti ons as sig ned to it by this Pro to col and shall:

(a) Ma ke re com men da ti ons on any mat ters ne ces sary for the im
ple men ta tion of this Pro to col;

(b) Esta blish such sub si di ary bo di es as are de e med ne ces sary for 
the im ple men ta tion of this Pro to col;

(c) Con si der and adopt, as re qu i red, amend ments to this Pro to col 
that are de e med ne ces sary for the im ple men ta tion of this Pro to col; and

(d) Exer ci se such ot her fun cti ons as may be re qu i red for the im
ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 30

Secretariat
1. The Sec re ta ri at esta blis hed by Ar tic le 15 of the Car pat hian 

Con ven tion shall ser ve as the Sec re ta ri at of this Pro to col.
2. Ar tic le 15, pa ra graph 2, of the Car pat hian Con ven tion on the 

fun cti ons of the Sec re ta ri at shall apply mu ta tis mu tan dis to this Pro to col.

Ar tic le 31

Subsidiarybodies
1. Any sub si di ary body esta blis hed by or un der the Car pat hian 

Con ven tion may, upon a de ci sion by the Con fe ren ce of the Par ti es ser
ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col, ser ve the Pro to col, in 
which ca se the me e ting of the Par ti es shall spe cify which fun cti ons that 
body shall exer ci se.

2. Par ti es to the Car pat hian Con ven tion that are not Par ti es to this 
Pro to col may par ti ci pa te as ob ser vers in the me e tings of any such sub
si di ary bo di es. When a sub si di ary body of the Car pat hian Con ven tion 
ser ves as a sub si di ary body to this Pro to col, de ci si ons un der the Pro to
col shall be ta ken only by the Par ti es to the Pro to col.

3. When a sub si di ary body of the Car pat hian Con ven tion exer ci
ses its fun cti ons with re gard to mat ters con cer ning this Pro to col, any 
mem ber of the bu re au of that sub si di ary body re pre sen ting a Party to 
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the Car pat hian Con ven tion but, at that ti me, not a Party to the Pro to col, 
shall be sub sti tu ted by a mem ber to be elec ted by and from among the 
Par ti es to the Pro to col.

4. Ru les of Pro ce du re for the Con fe ren ce of the Par ti es to the Car
pat hian Con ven tion shall apply mu ta tis mu tan dis to the par ti ci pa tion of 
ob ser vers in the work of sub si di ary bo di es ser ving this Pro to col. 

Ar tic le 32

Monitoringofcompliancewithobligations
1. The Par ti es shall re gu larly re port to the Con fe ren ce of the Par

ti es on me a su res re la ted to this Pro to col and the re sults of the me a su res 
ta ken. The Con fe ren ce of the Par ti es shall de ter mi ne the in ter vals and 
for mat at which the re ports must be sub mit ted.

2. Ob ser vers may pre sent any in for ma tion or re port on im ple
men ta tion of and com pli an ce with the pro vi si ons of this Pro to col to the 
Con fe ren ce of the Par ti es and/or to the Car pat hian Con ven tion Im ple
men ta tion Com mit tee (he re i naf ter re fer red to as the “Im ple men ta tion 
Com mit tee”). 

3. The Im ple men ta tion Com mit tee shall col lect, as sess and analyze 
in for ma tion re le vant to the im ple men ta tion of this Pro to col and mo ni tor 
the com pli an ce by the Par ti es with the pro vi si ons of this Pro to col.

4. The Im ple men ta tion Com mit tee shall pre sent to the Con fe ren ce 
of the Par ti es re com men da ti ons for im ple men ta tion and the ne ces sary 
me a su res for com pli an ce with the Pro to col.

5. The Con fe ren ce of the Par ti es shall adopt or re com mend ne ces
sary me a su res.

Ar tic le 33

Evaluationoftheeffectivenessoftheprovisions
1. The Par ti es shall re gu larly exa mi ne and eva lu a te the ef fec ti ve

ness of the pro vi si ons of this Pro to col.
2. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the 

Par ti es to this Pro to col may con si der the adop tion of ap pro pri a te 
amend ments to this Pro to col whe re ne ces sary in or der to ac hi e ve its 
ob jec ti ves.

3. The Par ti es shall fa ci li ta te the in vol ve ment of the re gi o nal and 
lo cal aut ho ri ti es, and ot her sta ke hol ders in the pro cess un der pa ra graph 1.

CHAP TER V

FI NAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 34

LinksbetweentheCarpathianConventionandtheProtocol
This Pro to col con sti tu tes a Pro to col to the Car pat hian Con ven tion 

wit hin the me a ning of Ar tic le 2 pa ra graph 3 the re of, and any ot her re le
vant ar tic les of the Car pat hian Con ven tion.

Ar tic le 35

Entryintoforce,amendmentof,withdrawalfromtheProtocol,
andsettlementofdisputes

1. The pro vi si ons of Ar tic les 19, 20, 21 pa ra graphs 2 to 4 and Ar
tic le 22 of the Car pat hian Con ven tion on en try in to for ce, amend ment 
of and wit hdra wal from this Pro to col and on set tle ment of dis pu tes 
shall apply mu ta tis mu tan dis to this Pro to col. 

2. Only a Party to the Car pat hian Con ven tion may be co me Party 
to this Pro to col.

Ar tic le 36

Reservations
No re ser va ti ons may be ma de to this Pro to col.

Ar tic le 37

Depositary
The De po si tary of this Pro to col is the Go vern ment of Ukra i ne.

Ar tic le 38

Notifications
The De po si tary shall, in re spect of this Pro to col, no tify each Con

trac ting Party of:
a. any sig na tu re,
b. the de po sit of any in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap

pro val,
c. any da te of en try in to for ce,
d. any dec la ra tion ma de by a Con trac ting Party or sig na tory,
e. any de nun ci a tion no ti fied by a Con trac ting Party, in clu ding the 

da te on which it be co mes ef fec ti ve.

Ar tic le 39

Signature
This Pro to col shall be open for sig na tu re at the De po si tary from 

27 May 2011 to 27 May 2012.
Do ne at Bra ti sla va on the 27 May 2011 in one ori gi nal in En glish 

lan gu a ge.
The ori gi nal of the Pro to col shall be de po si ted with the De po si

tary, which shall di stri bu te cer ti fied co pi es to all Par ti es.
In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed the re

to, ha ve sig ned this Pro to col
In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed the re

to, ha ve sig ned this Pro to col
For the Go vern ment of the Czech Re pu blic
For the Go vern ment of the Re pu blic of Hun gary
For the Go vern ment of the Re pu blic of Po land
For the Go vern ment of Ro ma nia
For the Go vern ment of Ser bia
For the Go vern ment of the Slo vak Re pu blic
For the Go vern ment of Ukrain

Про то кол  
о одр жи вом ту ри зму уз Oквирну кон вен ци ју  

о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та 

Стра не овог про то ко ла,
У СКЛА ДУ СА оба ве за ма про пи са ним Оквир ном кон вен ци

јом о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та, (у да љем тек сту: Кар
пат ска кон вен ци ја), стре ме ћи све о бу хват ној по ли ти ци и са рад њи у 
ци љу за шти те и одр жи вог раз во ја Кар па та;

У СКЛА ДУ СА сво јим оба ве за ма из чла на 9. Кар пат ске кон
вен ци је;

У СКЛА ДУ СА сво јим оба ве за ма из Про то ко ла о очу ва њу и 
одр жи вом ко ри шће њу би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти уз Кар
пат ску кон вен ци ју;

НА ПО МИ ЊУ ЋИ да су Стра не Про то ко ла та ко ђе Стра не Кон
вен ци је о би о ло шкој ра зно вр сно сти (Рио де Же не и ро, 1992. го ди
на – у да љем тек сту: CBD кон вен ци ја) и ПОД СЕ ЋА ЈУ ЋИ да је 29. 
ма ја 2008. го ди не у Бо ну пот пи сан Ме мо ран дум о са рад њи из ме ђу 
Кон вен ци је о би о ло шкој ра зно вр сно сти, Кар пат ске кон вен ци је и 
Алп ске кон вен ци је, по зи ва ју ћи се на Од лу ку 11. до не ту на Дру гој 
сед ни ци Кон фе рен ци је Стра на Кар пат ске кон вен ци је (COP2) ко ја 
пре по ру чу је ула га ње по ја ча них на по ра ка им пле мен та ци ји CBD 
кон вен ци је и ње ног Про гра ма ра да ве за но за пла нин ску би о ло шку 
ра зно вр сност; 

ПО ЗИ ВА ЈУ ЋИ СЕ на Од лу ку VII/14 CBD кон вен ци је (CBD 
COP7) ко јом су усво је не Смер ни це за раз вој би о ди вер зи те та и ту
ри зма и ко јом се по зи ва ју вла де да ин те гри шу ове смер ни це у раз вој 
или ре ви ди ра ње њи хо вих стра те ги ја и пла но ва за раз вој ту ри зма;

ПО ЗИ ВА ЈУ ЋИ СЕ на дру ге ре ле вант не кон вен ци је и спо
ра зу ме, а по себ но на Европ ску кон вен ци ју о пре де лу (Фи рен ца, 
2000. го ди на), Кон вен ци ју о за шти ти свет ске кул тур не и при род не 
ба шти не (Па риз, 1972. го ди на), Кон вен ци ју о про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту (Еспо, 1991. го ди
на) и Кон вен ци ју о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у 
до но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не 
сре ди не (Ар хус, 1998. го ди на);
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ПРЕ ПО ЗНА ЈУ ЋИ ва жност пла нин ских обла сти, као што је 
про пи са но у по гла вљу 13 (одр жи ви раз вој пла нин ских под руч ја) 
Де кла ра ци је о жи вот ној сре ди ни и раз во ју („Аген да 21”, Рио де 
Же не и ро, 1992. го ди на);

ПО ЗИ ВА ЈУ ЋИ СЕ на про грам за да љу им пле мен та ци ју Де
кла ра ци је о жи вот ној сре ди ни и раз во ју („Аген да 21”, Рио де Же
не и ро, 1992. го ди на) и Пла на им пле мен та ци је Свет ског са ми та о 
одр жи вом раз во ју, ПРИ ЗНА ЈУ ЋИ на по ре и по стиг ну ћа Ко ми си је 
за одр жи ви раз вој (CSD) у са рад њи са Свет ском ту ри стич ком ор га
ни за ци јом (UN WTO) у ци љу про мо ци је одр жи вог ту ри зма; 

СМА ТРА ЈУ ЋИ да је дин стве на би о ло шка и кул тур на ра зно вр
сност и за јед нич ко на сле ђе Кар па та чи не ва жан ка пи тал за раз вој 
одр жи вог ту ри зма;

ПРЕ ПО ЗНА ЈУ ЋИ све ве ћу ва жност ту ри зма за со циоеко
ном ски раз вој на ло кал ном, на ци о нал ном и ре ги о нал ном ни воу, 
као и да раз вој одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма мо же да пред ста
вља шан су за еко ном ски раз вој ма ње раз ви је них под руч ја, као и 
за ди вер си фи ка ци ју ло кал них еко но ми ја и да пред ста вља зна ча јан 
по тен ци јал за ре а ли за ци ју ко ри сти у сми слу за шти те би о ло шке ра
зно вр сно сти и одр жи вог ко ри шће ња ње них ком по не на та;

ПРИ ЗНА ЈУ ЋИ да Кар па ти пред ста вља ју жи вот ну сре ди ну за 
локалнo ста нов ни штво и ПРИ ЗНА ЈУ ЋИ до при нос ло кал ног ста
нов ни штва одр жи вом со ци јал ном, кул тур ном и при вред ном раз во
ју, као и очу ва њу тра ди ци о нал них зна ња на Кар па ти ма;

УВЕ РЕ НЕ да на по ри да се за шти ти, очу ва и одр жи во упра вља 
при род ним и кул тур ним ре сур си ма Кар па та не мо гу би ти ре а ли зо
ва ни са мо на по ри ма јед не др жа ве и да ово зах те ва ре ги о нал ну са
рад њу и РЕ ШЕ НЕ да са ра ђу ју на раз во ју одр жи вог ту ри зма на Кар
па ти ма у ци љу обез бе ђи ва ња да се ту ри зам на Кар па ти ма раз ви ја у 
скла ду са еко ло шким зах те ви ма и да се со циоеко ном ске ко ри сти 
ин те гри шу са за шти том би о ло шке и кул тур не ра зно вр сно сти;

Сло жи ле су се у сле де ћем:

ПО ГЛА ВЉЕ I

ЦИ ЉЕ ВИ, ГЕ О ГРАФ СКИ ОБИМ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 1.

Општициљевиипринципи
1. У скла ду са чла ном 9. Кар пат ске кон вен ци је, циљ Про то ко

ла о одр жи вом ту ри зму (у да љем тек сту: Про то кол) је да уна пре ди 
и олак ша са рад њу Стра на на раз во ју одр жи вог ту ри зма на Кар па
ти ма за до бро бит да на шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја са ци љем да се 
мак си мал но уве ћа ју по зи тив не ко ри сти ту ри зма на би о ди вер зи тет, 
еко си сте ме и еко ном ски и со ци јал ни раз вој, као и би о ди вер зи те та 
на ту ри зам, исто вре ме но убла жа ва ју ћи не га тив не еко ло шке и со
циоеко ном ске ути ца је ту ри зма.

2. Да би се по сти гли го ре по ме ну ти ци ље ви, Стра не ће: 
а) ускла ди ти и ко ор ди ни са ти сво је на по ре ве за но за про мо ви

са ње одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма, до но се ћи ко рист ло кал ном 
ста нов ни штву ба зи ра но на из у зет ној при ро ди, пре де ли ма и кул
тур ном на сле ђу Кар па та и у ци љу по ве ћа не са рад ње с овим у ве зи;

b) во ди ти та кве по ли ти ке чи ји је циљ да про мо ви шу пре ко
гра нич ну са рад њу у ци љу олак ша ва ња раз во ја одр жи вог ту ри зма, 
као што је ко ор ди ни са ње за јед нич ких пла но ва упра вља ња пре ко
гра нич ним или по гра нич ним за шти ће ним под руч ји ма и дру гим 
под руч ји ма ко ја су од ту ри стич ког зна ча ја.

3. Стра не се сто га оба ве зу ју да ће ме ђу соб но са ра ђи ва ти, по
себ но у сле де ћим обла сти ма:

a) про мо ви са ње Кар пат ске ре ги је као одр жи ве ту ри стич ке де
сти на ци је;

b) про мо ви са ње и ре кла ми ра ње одр жи вих ту ри стич ких услу
га, про из во да и па кет аран жма на ве за них за Кар пат ску ре ги ју;

c) обез бе ђи ва ње за јед нич ких ви со ко ква ли тет них стан дар да 
раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма;

d) по бољ ша ње до при но са ту ри зма одр жи вом раз во ју ло кал не 
при вре де на Кар па ти ма;

e) упра вља ње ту ри стич ким про ме том и ту ри стич ким де сти
на ци ја ма на Кар па ти ма за до бро бит раз во ја жи вот не сре ди не и 
одр жи вих ло кал них при вре да у ма ње раз ви је ним под руч ји ма;

f) по бољ ша ње до при но са ту ри зма за шти ти и одр жи вом ко ри
шће њу би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти на Кар па ти ма, у скла
ду са ци ље ви ма Европ ске кон вен ци је о пре де лу;

g) по бољ ша ње до при но са ту ри зма одр жи вој по љо при вре ди 
на Кар па ти ма;

h) по бољ ша ње до при но са ту ри зма одр жи вом упра вља њу шу
ма ма на Кар па ти ма;

i) пла ни ра ње одр жи вог раз во ја ту ри стич ког тран спор та и ин
фра струк ту ре на Кар па ти ма;

j) по бољ ша ње до при но са ту ри зма очу ва њу и про мо ци ји кул
тур ног на сле ђа и тра ди ци о нал них зна ња ло кал ног ста нов ни штва 
на Кар па ти ма;

k) по бољ ша ње до при но са ту ри зма обра зо ва њу јав но сти и јав
ној све сти о пи та њи ма одр жи во сти;

l) про мо ци ји пре ко гра нич не са рад ње ве за но за раз вој одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма;

m) упра вља ње ути ца ји ма ту ри зма на би о ло шку и пре де о ну 
ра зно вр сност на Кар па ти ма;

n) упра вља ње ути ца ји ма ту ри зма на жи вот ну сре ди ну на Кар
па ти ма;

o) упра вља ње со циоеко ном ским и кул тур ним ути ца ји ма ту
ри зма на Кар па те;

p) пра ће ње ефи ка сно сти по ли ти ка и стра те ги ја за раз вој одр
жи вог ту ри зма на Кар па ти ма.

Члан 2.

Географскиобим
1. Овај про то кол се од но си на кар пат ски ре ги он (у да љем тек

сту: Кар па ти) као што је де фи ни са но на Кон фе рен ци ји Стра на.
2. Сва ка Стра на мо же да про ши ри при ме ну овог про то ко ла на 

до дат не де ло ве сво је на ци о нал не те ри то ри је упу ћи ва њем Де кла ра
ци је Де по зи та ру.

Члан 3.

Дефиниције
У свр ху овог про то ко ла:
a) „Про то кол о би о ло шкој ра зно вр сно сти” озна ча ва Про то кол 

о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу би о ло шке и пре де о не ра зно
вр сно сти уз Кар пат ску кон вен ци ју, до не те у Бу ку ре шту, 19. ју на 
2008. го ди не;

b) „Би о ло шка ра зно вр сност” озна ча ва ра зно ли кост жи вих ор
га ни за ма, као и ра зно ли кост уну тар раз ли чи тих вр ста, из ме ђу вр
ста и еко си сте ма;

c) „Гра нич но под руч је” озна ча ва под руч је ко је је под ју рис
дик ци јом јед не Стра не у бли зи ни др жав не гра ни це са дру гом 
Стра ном, при че му ак тив но сти пред у зе те са јед не стра не др жав не 
гра ни це у за ви сно сти од при ро де да те ак тив но сти, мо гу има ти не
по сред не или по сред не, не га тив не или по зи тив не ути ца је на жи
вот ну сре ди ну са дру ге стра не др жав не гра ни це;

d) „Очу ва ње” озна ча ва низ нео п ход них ме ра ко је има ју циљ 
да очу ва ју при род на ста ни шта и по пу ла ци је ди вљих биљ них и жи
во тињ ских вр ста на од го ва ра ју ћем ста ту су очу ва ња;

e) „Кон фе рен ци ја Стра на” озна ча ва Кон фе рен ци ју Стра на 
Кар пат ске кон вен ци је;

f) „Кар пат ска кон вен ци ја” озна ча ва Кон вен ци ју о за шти ти и 
одр жи вом раз во ју Кар па та, усво је не у Ки је ву 22. ма ја 2003. го ди не;

g) „Угро же не вр сте” озна ча ва ју вр сте ко ји ма пре ти из у ми ра
ње у целoсти или из у ми ра ње ве ли ког бро ја њи хо ве по пу ла ци је;

h) „Ин ван зив не стра не вр сте” озна ча ва ју не до ма ће вр сте ко је 
су на мер но или слу чај но уве де не у обла сти ван сво јих при род них 
ста ни шта, где су се уко ре ни ле, на пре ду ју и ши ре се на та кав на чин 
да на но се ште ту сре ди ни у ко јој се на ла зе;

i) „Пре део” озна ча ва јед ну област, ка ко је љу ди схва та ју, чи ји 
ка рак тер је ре зул тат ак ци је и ин тер ак ци је при род них и/или људ
ских фак то ра;

j) „Пре де о на ра зно вр сност” озна ча ва ра зно вр сност ме ђу пре
де ли ма;

k) „До ма ће вр сте” озна ча ва ју до ма ће вр сте у да том ре ги о ну 
или еко си сте му;
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l) „При род но ста ни ште” озна ча ва коп не но или во де но ста ни
ште са по себ ним ге о граф ским аби от ским и би от ским ка рак те ри
сти ка ма, од но сно где се не ки ор га ни зам или по пу ла ци ја при род но 
ја вља ју;

m) „По сма трач” озна ча ва по сма тра ча као што је де фи ни са но 
ста вом 5. чла на 14. Кар пат ске кон вен ци је;

n) „Стра на” озна ча ва стра ну овог про то ко ла;
o) „За ин те ре со ва на јав ност” озна ча ва јав ност на ко ју ути

че или ће ве ро ват но ути ца ти раз вој ту ри зма или јав ност ко ја има 
ин те ре са у раз во ју ту ри зма и за ње га ве за ног про це са до но ше ња 
од лу ка; де фи ни ци ја укљу чу је аутох то не на ро де и ло кал но ста
нов ни штво; у свр ху ове де фи ни ци је не вла ди не ор га ни за ци је ко је 
про мо ви шу би ло ко ји аспе кат одр жи вог раз во ја и ис пу ња ва ју би ло 
ко ји зах тев про пи сан на ци о нал ним за ко ни ма сма тра ће се за ин те ре
со ва ним стра на ма;

p) „За шти ће но под руч је” озна ча ва ге о граф ски де фи ни са но 
под руч је ко је је де фи ни са но и ко јим се упра вља у ци љу ре а ли за ци
је по себ них ци ље ва ве за них за ње го ву за шти ту и очу ва ње;

q) „Об на вља ње” озна ча ва вра ћа ње јед ног еко си сте ма или ста
ни шта на по чет не струк ту ре, при род не по ду дар не вр сте и при род
не функ ци је; са ста ву вр ста и при род ним функ ци ја ма;

r) „По моћ но те ло” озна ча ва по моћ но те ло ко је је фор ми ра но 
у скла ду са чла ном 14. став 2.е Кон вен ци је где мо гу спа да ти те мат
ске рад не гру пе или од бо ри;

s) „Одр жи ви раз вој” озна ча ва раз вој ко ји се под сти че да би 
за до во љио по тре бе и те жње са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја;

t) „Одр жи ви ту ри зам” озна ча ва ту ри зам ко ји омо гу ћа ва одр
жи во ко ри шће ње ре сур са жи вот не сре ди не, спре ча ва прет ње по 
би о ло шку и пре де о ну ра зно вр сност од ко је он су штин ски за ви си 
и ко ји на ми ни мум сво ди не га тив не еко ло шке, кул тур не и со ци јал
не ути ца је; пру жа еду ка тив ну мо гућ ност за уна пре ђе ње зна ња и 
по што ва ња при род них еко си сте ма и би о ло шких ре сур са; по шту је 
со ци јал нокул тур ну аутен тич ност ста нов ни штва за јед ни ца до ма ћи
на ко ји чу ва ју сво је из гра ђе но жи вот но и кул тур но на сле ђе и тра
ди ци о нал не вред но сти, до при но си кул ту ро ло шком раз у ме ва њу и 
то ле ран ци ји, обез бе ђи ва њу одр жи вих ду го роч них еко ном ских опе
ра ци ја, ства ра јед на ко рас по ре ђе ну со циоеко ном ску ко рист свим 
ин те ре сним гру па ма, укљу чу ју ћи ста бил не мо гућ но сти за за по
шља ва ње, оства ри ва ње лич ног до хот ка и со ци јал них услу га за ста
нов ни штво за јед ни ца до ма ћи на и до при но си сма ње њу си ро ма штва;

u) „Одр жи во ко ри шће ње” озна ча ва ко ри шће ње ком по нен ти 
би о ло шке ра зно вр сно сти на та кав на чин и на та квом ни воу ко ји не 
до во ди до ду го роч не де гра да ци је би о ло шке ра зно вр сно сти чи ме се 
одр жа ва по тен ци јал да се ис пу не по тре бе и стре мље ња да на шњих 
и бу ду ћих ге не ра ци ја;

v) „Пре ко гра нич но за шти ће но под руч је” озна ча ва под руч је 
ко је се са сто ји од два или ви ше за шти ће них под руч ја, а ко је је сме
ште но на те ри то ри ја ма две или ви ше Стра на дуж њи хо вих др жав
них гра ни ца, при че му сва ки од ова квих де ло ва за шти ће них под
руч ја оста је у над ле жно сти др жа ве у ко јој се на ла зи.

ПО ГЛА ВЉЕ II

ОП ШТЕ ОБА ВЕ ЗЕ

Члан 4.

Хармонизацијаполитикачијијециљуправљањеодрживим
туризмом,његовопланирањеиразвојнаКарпатима

1. Сва ка Стра на је оба ве зна да раз ви је и спро ве де по ли ти ке и 
стра те ги је на сво јој на ци о нал ној те ри то ри ји у ци љу раз во ја одр жи
вог ту ри зма, упра вља ња одр жи вим ту ри змом и пра ће њем на Кар
па ти ма, узи ма ју ћи у об зир по ли ти ке и стра те ги је ко је су раз ви ле и 
спро во де оста ле Стра не.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће раз мо три ти и ко ри сти ти ала те и 
ме то до ло ги је ко је се при ме њу ју на ме ђу на род ном ни воу за пла ни
ра ње, раз вој и упра вља ње ту ри змом, по себ но у ра њи вим под руч ји
ма ко ја су огра ни че на на ште дљи во ко ри шће ње и да хар мо ни зу ју 
по сто је ће на ци о нал не ала те и окви ре за пла ни ра ње.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће раз ме њи ва ти ин фор ма ци је ме ђу 
вла ди ним ин сти ту ци ја ма на свим ни во и ма и ме ђу свим ин те ре
сним гру па ма о нај бо љим прак са ма за раз вој и упра вља ње одр жи
вим ту ри змом, укљу чу ју ћи ин фор ма ци је о пла ни ра њу, стан дар ди
ма, за кон ским про пи си ма и њи хо вом спро во ђе њу, као и о ис ку ству 
сте че ном при им пле мен та ци ји ових прин ци па. 

Члан 5.

Интегрисањециљеваочувањаиодрживогкоришћењабиолошке
ипредеонеразноврсностиКарпатаусекторскеполитике

1. Стра не се оба ве зу ју да ће узе ти у об зир ци ље ве овог про то
ко ла по себ но при ли ком из ра де сво јих по ли ти ка, али не огра ни ча
ва ју ћи се са мо на про стор но пла ни ра ње и упра вља ње зе мљи шним 
ре сур си ма, очу ва ње би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти, упра
вља ње во де ним и реч ним ба зе ни ма, по љо при вре де и шу мар ства, 
тран спор та и ин фра струк ту ре, ин ду стри је и енер ги је.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на ин те гра ци ји прин
ци па одр жи вог ту ри зма у дру ге сек тор ске по ли ти ке и стра те ги је, 
што би мо гло да има ути ца ја на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу 
би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти у Кар па ти ма.

Члан 6.

Учешћерегионалнихилокалнихвластиидругихинтересних
група

1. Сва ка Стра на је оба ве зна да у окви ру свог по сто је ћег ин
сти ту ци о нал ног окви ра укљу чи ре ле вант не ин сти ту ци је ре ги о нал
них и ло кал них вла сти као и дру ге ин те ре сне гру пе ко је се ба ве 
при пре мом и им пле мен та ци јом по ли ти ка и ре зул ту ју ћих ме ра ве
за но за раз вој одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма.

2. Сва ка Стра на је оба ве зна да у окви ру свог по сто је ћег ин
сти ту ци о нал ног окви ра пре ду зме ме ре ко ји ма би олак ша ла ко ор
ди на ци ју и са рад њу ме ђу ин сти ту ци ја ма, ре ги о нал ним и ло кал ним 
вла сти ма и ин те ре сним гру па ма по ме ну тим у ста ву 1. у ци љу по
сти за ња по де ле од го вор но сти и по бољ ша ња си нер ги је.

Члан 7.

Међународнасарадња
1. Стра не се оба ве зу ју да ће под сти ца ти ак тив ну са рад њу ме

ђу над ле жним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма на ме ђу на род ном 
ни воу што се ти че раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће олак ша ти са рад њу што се ти че 
раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма из ме ђу ре ги о нал них и ло
кал них вла сти на ме ђу на род ном ни воу и тра жи ти ре ше ња за за јед
нич ке про бле ме на нај по год ни јем ни воу.

ПО ГЛА ВЉЕ III

ПО СЕБ НЕ МЕ РЕ

Члан 8.

Промоцијакарпатскерегијекаоодрживетуристичке
дестинације

1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у ци љу про мо ви
са ња кар пат ске ре ги је као одр жи ве ту ри стич ке де сти на ци је ба зи
ра но на је дин стве ном за јед нич ком при род ном, кул тур ном, тра ди
ци о нал ном и исто риј ском на сле ђу Кар па та.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на ре кла ми ра њу и 
про мо ви са њу Кар пат ске ре ги је као одр жи ве ту ри стич ке де сти на
ци је, по себ но пу тем под сти ца ња, за јед нич ког спро во ђе ња и пру
жа ња по др шке за јед нич ким про јек ти ма и ини ци ја ти ва ма у ци љу 
раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма ко ји је за сно ван и про мо
ви сан на го ре по ме ну тим вред но сти ма.

Члан 9.

Развој,промоцијаирекламирањеодрживихтуристичких
производа,услугаипакетаранжманакарпатскерегије
1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јим на

ци о нал ним те ри то ри ја ма с ци љем раз во ја и про мо ци је одр жи вих 
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ту ри стич ких про из во да, услу га и па кет аранжманa ко ји се ти чу 
кар пат ске ре ги је, по себ но оних ко ји су за сно ва ни на за јед нич ком 
при род ном, кул тур ном, тра ди ци о нал ном и исто риј ском на сле
ђу Кар па та и да ће по бољ ша ти свој мар ке тинг и на до ма ћим и на 
стра ним тр жи шти ма.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на иден ти фи ка ци ји 
спе ци фич них кон ку рент них пред но сти Кар па та што се ти че раз
во ја одр жи вог ту ри зма над дру гим Европ ским пла нин ским ре ги
ја ма, што би мо гло да про из ве де је дин стве не пред ло ге за про да ју 
одр жи вих ту ри стич ких про из во да, услу га и па кет аран жма на Кар
пат ске ре ги је на европ ском тр жи шту и на гло бал ним ту ри стич ким 
тр жи шти ма.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју за јед нич
ких одр жи вих ту ри стич ких услу га, про из во да и па кет аранжманa 
Кар пат ске ре ги је и да ће олак ша ти са рад њу ре ле вант них ин те ре
сних гру па ко је су по овом пи та њу ак тив не у Кар пат ском ре ги о
ну, укљу чу ју ћи ту ри стич ке опе ра те ре и дру ге чла но ве ту ри стич ког 
сек то ра.

4. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју и им пле
мен та ци ји за јед нич ких ту ри стич ких брен до ва Кар пат ске ре ги је.

5. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју и им пле
мен та ци ји за јед нич ких про мо тив них стра те ги ја и мар ке тин шких 
про гра ма ко ји се ти чу одр жи вих ту ри стич ких про из во да, услу га и 
па кет аранжманa Кар пат ске ре ги је.

Члан 10.

Обезбеђивањезаједничкихвисокихстандарда
квалитетаодрживогтуризманаКарпатима

1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у окви ру сво је 
на ци о нал не те ри то ри је у ци љу про мо ци је стан дар да ква ли те та 
одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма, та ко што ће ус по ста ви ти за шти
ће на под руч ја у до вољ ном бро ју и од го ва ра ју ће ве ли чи не, као и 
им пле мен ти ра ти дру ге спе ци фич не ме ре за шти те.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ви ја њу, про мо
ци ји и им пле мен та ци ји за јед нич ких стан дар да ква ли те та ту ри зма 
на Кар па ти ма ко ји се ти чу сме шта ја, ка па ци те та, услу га и бри ге 
о куп ци ма, узи ма ју ћи у об зир ме ђу на род не и европ ске стан дар де.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ви ја њу, про мо
ци ји и им пле мен та ци ји за јед нич ког си сте ма сер ти фи ка ци је ква ли
те та Кар пат ског ту ри зма узев ши у об зир ме ђу на род не и ре ги о нал
не озна ке ква ли те та и ше ме за њи хо ву до де лу, као и на усва ја њу 
по сто је ћих ше ма сер ти фи ка ци је где је то мо гу ће.

4. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ви ја њу, усва ја
њу и им пле мен та ци ји за јед нич ке кар пат ске по ли ти ке о трај ним и 
си сте мат ским ис тра жи ва њи ма ква ли те та ту ри стич ких про из во да и 
услу га ши ром це ле кар пат ске ре ги је, пра ће њу ква ли те та за до вољ
ства ку па ца и ис ку ства сте че ног на ту ри стич ким де сти на ци ја ма 
укљу чу ју ћи по ди за ње њи хо ве све сти о пи та њи ма одр жи во сти и 
уна пре ђи ва ња зна ња и по што ва ња за при род но и кул тур но на сле ђе 
Кар па та.

5. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти и по др жа ти раз ме ну 
ис ку ста ва и при ме ну до бре прак се при ли ком уво ђе ња и одр жа ва ња 
стан дар да ква ли те та ту ри стич ких услу га.

6. Стра не се оба ве зу ју да ће под сти ца ти и по др жа ва ти раз вој 
и им пле мен та ци ју за јед нич ких ак ци о них пла но ва за ква ли та тив но 
уна пре ђе ње сек то ра одр жи вих ту ри стич ких услу га на Кар па ти ма.

Члан 11.

Побољшањедоприносатуризмаодрживомразвојулокалне
привреденаКарпатима

1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у окви ру сво је 
на ци о нал не те ри то ри је у ци љу ис тра жи ва ња, про мо ци је и по др
шке си нер ги ји из ме ђу раз во ја одр жи вог ту ри зма и раз во ја ло кал не 
при вре де на Кар па ти ма.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју, усва ја њу и 
им пле мен та ци ји за јед нич ке кар пат ске по ли ти ке у свр ху про мо ци је, 
озна ча ва ња и сер ти фи ка ци је ло кал них про из во да и мре жа ло кал
них про из во ђа ча, по себ но тра ди ци о нал них за на та и ру ко тво ри на 

и ло кал них про из во да укљу чу ју ћи и по љо при вред не про из во де ко
ји во де по ре кло од ло кал них ра са до ма ћих жи во ти ња и ва ри је те та 
кул ти ви са них би ља ка.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у окви ру сво је 
на ци о нал не те ри то ри је у ци љу по др шке и про мо ци је ини ци ја ти
ва и про је ка та ко ји во де раз во ју одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма 
и ко ји за циљ има ју раз вој ло кал них при вре да и за сни ва ју се на 
ло кал ним по тен ци ја ли ма та ко што ко ри сте ло кал не про из во де и 
зна ња, као и да ће ство ри ти мо гућ но сти за за по шља ва ње ло кал ног 
ста нов ни штва. При о ри тет би тре ба ло да ти ини ци ја ти ва ма и про
јек ти ма ко ји:

а) до при но се обез бе ђи ва њу ду го роч не еко ном ске одр жи во сти 
ту ри стич ких опе ра ци ја;

b) оја ча ва ју по сто је ће је дин стве не пред ло ге за про да ју да те 
ту ри стич ке де сти на ци је;

c) про мо ви шу ино ва ци је и ра зно вр сност у ту ри зму и до но се 
до дат ну вред ност тре нут ној ло кал ној ту ри стич кој по ну ди да те ту
ри стич ке де сти на ци је, уз кре и ра ње но вих ло кал них или ре ги о нал
них ту ри стич ких про из во да;

d) до при но се ди вер зи фи ка ци ји ту ри стич ке по ну де у ци љу 
сма ње ња не га тив них ефе ка та се зон ског ту ри зма та ко што ће ге не
ри са ти до вољ ну по тра жњу за ту ри стич ким услу га ма и ство ри ти 
усло ве за рад та ко ђе и ван се зо не;

e) до при не ти ди вер зи фи ка ци ји ло кал них еко ном ских ак тив
но сти ко је ни су ве за не за ту ри зам у ци љу сма ње ња за ви сно сти ло
кал не при вре де од ту ри зма као при клад не;

f) обо га ти ти и до пу ни ти тре нут ну ло кал ну ту ри стич ку по ну
ду да те ту ри стич ке де сти на ци је, а не так ми чи ти се са већ по сто је
ћом по ну дом.

4. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре у ци љу про мо ви са ња по
др шке и раз во ја одр жи вог ту ри зма у ма ње осе тљи вим и ма ње раз
ви је ним под руч ји ма, у ци љу по мо ћи одр жи вом еко ном ском раз во ју 
ма ње раз ви је ног ло кал ног ста нов ни штва, убла жа ва ње не га тив них 
ми гра ци ја и ру рал них трен до ва де по пу ла ци је, до при но са сма ње њу 
си ро ма штва и омо гу ћа ва ња/до пу шта ња јед на ке по де ле ко ри сти и 
за ра де из сек то ра ту ри стич ких услу га свим оп шти на ма у кар пат
ској ре ги ји.

5. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној те
ри то ри ји у ци љу из гра ђи ва ња ка па ци те та ло кал ног ста нов ни штва, 
а за при пре му пред ло га про је ка та о раз во ју одр жи вог ту ри зма и 
њи хо ву спо соб ност да при ку пе фи нан сиј ска сред ства за им пле
мен та ци ју ова квих про је ка та.

Члан 12.

УправљањетуристичкимпрометомнаКарпатима
укористживотнесрединеиодрживоглокалногиекономског

развоја
1. Стра не, у скла ду са чла ном 12. Кар пат ске кон вен ци је, ће 

са ра ђи ва ти на раз во ју, усва ја њу и им пле мен та ци ји за јед нич ке кар
пат ске по ли ти ке о трај ном и си сте мат ском пра ће њу ту ри стич ког 
про ме та у кар пат ској ре ги ји.

2. Са ци љем да се ума ње не га тив ни ути ца ји ту ри зма на осе
тљи ве пла нин ске еко си сте ме Кар па та, и да би се омо гу ћи ла пра
вед ни ја ди стри бу ци ја ту ри стич ког про ме та у кар пат ском ре ги о ну, 
Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној 
те ри то ри ји у ци љу ра се ја ва ња, пре у сме ра ва ња и ка на ли са ња де ла 
ту ри стич ког про ме та ван тре нут но глав них ту ри стич ких де сти на
ци ја и осе тљи вих ло ка ци ја као што су за шти ће на под руч ја, ка под
руч ји ма ко ја су еко ло шки ма ње осе тљи ва, ма ње раз ви је на и ма ње 
ту ри стич ки ис тра же на, али ко ја има ју до вољ но по тен ци ја ла да ап
сор бу ју и при хва те део ту ри стич ког про ме та.

Члан 13.

Унапређењедоприносатуризмаочувањуиодрживом
коришћењубиолошкеипредеонеразноврсности

наКарпатима
1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о

нал ној те ри то ри ји у ци љу ис тра жи ва ња ка на ли са ња де ла при хо да 
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од ту ри зма ка по мо ћи очу ва њу и одр жи вом ко ри шће њу би о ло шке 
и пре де о не ра зно вр сно сти на Кар па ти ма, а по себ но ка осни ва њу, 
упра вља њу и одр жа ва њу за шти ће них под руч ја.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ме ни ин фор ма
ци ја и про мо ви са њу до бре прак се што се ти че до при но са и ко ри
сти од раз во ја одр жи вог ту ри зма, очу ва ња и одр жи вог ко ри шће ња 
би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти Кар па та.

Члан 14.

Унапређењедоприносатуризмаодрживојпољопривредина
Карпатима

1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци
о нал ној те ри то ри ји у ци љу ис тра жи ва ња, про мо ци је и по др шке 
си нер ги ји из ме ђу раз во ја одр жи вог ту ри зма и одр жи ве по љо при
вре де на Кар па ти ма, и олак ша ти са рад њу у овом сми слу ме ђу ре
ле вант ним вла сти ма, ин сти ту ци ја ма и ин те ре сним гру па ма укљу
чу ју ћи ту ри стич ке опе ра те ре и дру ге чла но ве ту ри стич ког сек то ра.

2. У скла ду са чла ном 7. и чла ном 11. Кар пат ске кон вен ци
је, Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал
ној те ри то ри ји са ци љем да по др же и про мо ви шу ини ци ја ти ве и 
про јек те ко ји се ти чу раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма и 
ко ји ства ра ју ста бил не еко ном ске ини ци ја ти ве за за др жа ва ње тра
ди ци о нал ног на чи на упра вља ња по љо при вред ним зе мљи штем на 
Кар па ти ма на одр жив на чин и за про из вод њу, озна ча ва ње и сер
ти фи ка ци ју ло кал них до ба ра ко ја на ста ју ко ри шће њем ло кал них 
по љо при вред них про из во да, ло кал них ра са до ма ћих жи во ти ња и 
ло кал них ва ри је те та кул ти ви са них би ља ка.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ме ни ин фор ма
ци ја и про мо ви са њу до бре прак се што се ти че до при но са и ко ри
сти од раз во ја одр жи вог ту ри зма одр жи вој по љо при вре ди на Кар
па ти ма. 

Члан 15.

Унапређењедоприносатуризмаодрживомуправљањушумама
наКарпатима

1. Узи ма ју ћи у об зир ви ше стру ке функ ци је шу ма, Стра не се 
оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној те ри то ри ји 
у ци љу ис тра жи ва ња, про мо ци је и по др шке си нер ги ји из ме ђу одр
жи вог ту ри зма и раз во ја и одр жи вог упра вља ња шу ма ма на Кар па
ти ма и да ће олак ша ти са рад њу на овом по љу ме ђу ре ле вант ним 
вла сти ма, ин сти ту ци ја ма, шу мар ским ад ми ни стра ци ја ма и ре ле
вант ним ин те ре сним гру па ма, укљу чу ју ћи ту ри стич ке опе ра те ре и 
дру ге чла но ве ту ри стич ког сек то ра.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ме ни ин фор ма
ци ја и про мо ци ји при ме ра до бре прак се што се ти че до при но са и 
ко ри сти од раз во ја одр жи вог ту ри зма одр жи вом упра вља њу Кар
пат ским шу ма ма.

Члан 16.

Планирањеодрживогразвојатуристичкогтранспорта
иинфраструктуренаКарпатима

1. У скла ду са чла ном 8. став 1. Кар пат ске кон вен ци је, као и 
чл. 5, 8, 9. и 12. Про то ко ла о би о ло шкој ра зно вр сно сти, Стра не се 
оба ве зу ју да ће сле ди ти по ли ти ке пла ни ра ња одр жи вог ту ри стич
ког тран спор та на Кар па ти ма узев ши у об зир спе ци фич но сти пла
нин ског окру же ња. 

2. У скла ду са чла ном 8. став 2. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не 
се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју ше ма одр жи вог тран спор
та у сво јим по гра нич ним под руч ји ма на Кар па ти ма, у ци љу до но
ше ња ко ри сти од мо бил но сти и при сту па ту ри ста ло кал ним ста
нов ни ци ма, олак ша ва њу раз во ја одр жи вог ту ри зма у по гра нич ним 
под руч ји ма и по бољ ша ва ња ин тер ак ци ја и са рад ње ме ђу ло кал ним 
ста нов ни штвом ко је на се ља ва ју по гра нич но под руч је.

3. У скла ду са чла ном 8. став 3. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не 
се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју мо де ла еко ло шки без бед
них вр ста ту ри стич ког тран спор та у еко ло шки осе тљи вим под руч
ји ма Кар па та.

4. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о
нал ној те ри то ри ји у ци љу про мо ци је и по др шке про јек ти ма раз ви
ја ња одр жи ве тран спорт не мре же ко ји би по бољ ша ли при ступ ту
ри стич ким де сти на ци ја ма и цен три ма на Кар па ти ма ко ри шће њем 
јав ног пре во за, и да ће охра бри ва ти ту ри сте да ко ри сте ове услу ге.

5. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о
нал ној те ри то ри ји у ци љу сма ње ња за ви сно сти од мо тор них во зи
ла у и у бли зи ни ту ри стич ких де сти на ци ја и ту ри стич ких цен та ра 
на Кар па ти ма.

6. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци
о нал ној те ри то ри ји у ци љу про мо ви са ња ре ви та ли за ци је и уна
пре ђе ња по сто је ћих обје ка та ту ри стич ке, ре кре а тив не и спорт ске 
ин фра струк ту ре ра ди је не го гра ди ти но ве објек те ове вр сте на Кар
па ти ма.

7. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ме ни ин фор
ма ци ја и про мо ци ји при ме ра до бре прак се што се ти че одр жи вог 
раз во ја ту ри стич ког тран спор та и ин фра струк ту ре на Кар па ти ма.

Члан 17.

Побољшањедоприносатуризмаочувањуипромоцији
традиционалнихзнањаикултурногнаслеђалокалних

заједницанаКарпатима
1. У скла ду са чла ном 11. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не се 

оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз ви ја њу, усва ја њу и им пле мен та
ци ји за јед нич ких прин ци па раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти
ма, не го ва ти очу ва ње и про мо ви са ти кул тур но на сле ђе и тра ди ци
о нал на зна ња ло кал ног ста нов ни штва, уна пре ђи ва ти и по што ва ти 
њи хо ву со ци јал но кул тур ну аутен тич ност на Кар па ти ма и очу ва
ти њи хо во из гра ђе но жи вот но кул тур но на сле ђе и тра ди ци о нал не 
вред но сти.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у ци љу про мо
ци је и раз во ја ак тив но сти одр жи вог ту ри зма не гу ју ћи очу ва ње и 
про мо ци ју кул тур ног на сле ђа и тра ди ци о нал ног зна ња ло кал ног 
ста нов ни штва на Кар па ти ма, по себ но кроз ини ци ја ти ве и про јек те 
чи ји је циљ одр жи ви раз вој ту ри зма на Кар па ти ма, што би ство
ри ло ста бил не еко ном ске ини ци ја ти ве за очу ва ње тра ди ци о нал не 
ар хи тек ту ре обје ка та, ло кал них ра са до ма ћих жи во ти ња и ва ри је
те та кул ти ви са них би ља ка, на ста вља ње тра ди ци о нал ног ко ри шће
ња зе мљи шта, про из вод њу и ре кла ми ра ње ло кал них про из во да и 
ру ко тво ри на.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јим на ци
о нал ним те ри то ри ја ма у ци љу омо гу ћа ва ња да се део при хо да од 
ту ри зма ка на ли ше пре ма по мо ћи очу ва њу и про мо ци ји кул тур ног 
на сле ђа и тра ди ци о нал них зна ња ло кал ног ста нов ни штва на Кар
па ти ма, по себ но у ци љу очу ва ња и ре ви та ли за ци је тра ди ци о нал не 
ар хи тек ту ре обје ка та, тра ди ци о нал них ру ко тво ри на, на чи на ко ри
шће ња зе мљи шта, ло кал них ра са до ма ћих жи во ти ња и ва ри је те та 
кул ти ви са них би ља ка. 

Члан 18.

Побољшањедоприносатуризмаобразовањуијавнојсвести
опитањимаодрживости

1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у ци љу про мо ци
је и по др шке ини ци ја ти ва ма и про јек ти ма ко ји за циљ има ју по ди
за ње ни воа јав не све сти по пи та њу одр жи во сти што се ти че раз во
ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма. 

2. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју за јед нич
ких про гра ма обра зо ва ња ве за но за жи вот ну сре ди ну, при ро ду и 
ин тер пре та ци ју кул тур ног на сле ђа и дру гим про гра ми ма за по ди
за ње јав не све сти у ве зи са раз во јем одр жи вог ту ри зма на Кар па
ти ма, а у ци љу да:

а) по диг ну ни во све сти ло кал ног ста нов ни штва, ту ри стич ких 
опе ра те ра и пру жа ла ца ту ри стич ких услу га, ту ри ста и ши рег јав
ног мње ња о пи та њи ма одр жи во сти на Кар па ти ма;

b) уна пре де ни во зна ња и по што ва ња пре ма при род ним еко
си сте ми ма и би о ло шким ре сур си ма на Кар па ти ма;

c) уна пре де про фил очу ва ња би о ло шке и пре де о не ра зно вр
сно сти на на ци о нал ним и ло кал ним ни во и ма;
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d) уна пре де зна ње и по што ва ње пре ма кул тур ном на сле ђу и 
тра ди ци о нал ним зна њи ма ло кал ног ста нов ни штва на Кар па ти ма;

e) про мо ви шу прак су одр жи вог ту ри зма и од го ва ра ју ће по
на ша ње ту ри ста у ци љу сво ђе ња на ми ни мум не га тив них ути ца ја, 
нпр. из ра дом за јед нич ког „Кар пат ског ко дек са до бре прак се и одр
жи вог ту ри зма”;

f) про мо ви шу по зи тив не ефек те раз во ја одр жи вог ту ри зма на 
Кар па ти ма.

Члан 19.

Разменаинформацијаиискуставаиизградњакапацитета
уциљуразвојаиуправљањаодрживимтуризмом

наКарпатима
1. Стра не се оба ве зу ју да ће уче ство ва ти у раз ме ни ин фор ма

ци ја и ис ку ста ва и про мо ви са њу при ме ра до бре прак се у ве зи са 
раз во јем и упра вља њем одр жи вим ту ри змом на Кар па ти ма.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће олак ша ти ме ђу на род ну са рад
њу ме ђу на уч ним ин сти ту ци ја ма што се ти че раз во ја и упра вља
ња одр жи вим ту ри змом на Кар па ти ма, а по себ но на ускла ђи ва њу 
си сте ма за пра ће ње, кре и ра њу и ускла ђи ва њу ба за по да та ка и из
во ђе њу за јед нич ких ис тра жи вач ких про је ка та и про гра ма на Кар
па ти ма.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће на ци о нал не ре зул та те ис тра жи
ва ња и пра ће ња спро ве де них да би се по сти гли ци ље ви овог про
то ко ла укљу чи ти у за јед нич ки трај ни си стем по сма тра ња и у за
јед нич ки ин фор ма ци о ни си стем и да ће ови по да ци би ти до ступ ни 
јав но сти у скла ду са по сто је ћим ин сти ту ци о нал ним окви ром.

4. Стра не се оба ве зу ју да ће олак ша ти пре нос и аси ми ла ци ју 
еко ло шки без бед них, со ци јал но при хва тљи вих и по год них тех но
ло ги ја и по слов них зна ња и ис ку ста ва („know-how”) у ци љу пла
ни ра ња раз во ја и упра вља ња одр жи вим ту ри змом на Кар па ти ма.

5. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на из ра ди за јед нич
ких еду ка тив них про гра ма и обу ка у обла сти ма ве за ним за раз вој и 
упра вља ње одр жи вим ту ри змом на Кар па ти ма и да ће охра бри ти и 
по др жа ти раз вој екс перт ских мре жа ра ди раз ме не екс перт ског ми
шље ња, ве шти на и ин фор ма ци ја.

6. Стра не се оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју и ја ча њу 
људ ских ре сур са и ин сти ту ци о нал них ка па ци те та ко ји се сма тра ју 
бит ним за по сти за ње ци ље ва овог про то ко ла.

Члан 20.

Промовисањепрекограничнесарадњеувезиразвојаодрживог
туризманаКарпатима

1. У скла ду са чла ном 9. став 2. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не 
се оба ве зу ју да ће во ди ти по ли ти ке ко је за циљ има ју про мо ви са ње 
пре ко гра нич не са рад ње да би се олак шао раз вој одр жи вог ту ри зма 
у по гра нич ним под руч ји ма на Кар па ти ма.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће раз ви ти и спро во ди ти пла но ве 
упра вља ња у ци љу уна пре ђе ња раз во ја одр жи вог ту ри зма у по гра
нич ним под руч ји ма на Кар па ти ма. 

3. У скла ду са чла ном 9. став 2. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не 
се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре у ци љу ко ор ди на ци је пла ни ра
ња упра вља ња што се ти че раз во ја одр жи вог ту ри зма или раз ви ти 
за јед нич ке пла но ве упра вља ња у по гра нич ним под руч ји ма на Кар
па ти ма са су сед ном/су сед ним Стра ном/Стра на ма, а по себ но што 
се ти че пре ко гра нич них или по гра нич них за шти ће них под руч ја и 
дру гих ло ка ци ја од ту ри стич ког ин те ре са.

Члан 21.

Управљањеутицајиматуризманабиолошкуипредеону
разноврсностКарпата

1. Стра не се оба ве зу ју да ће при ме њи ва ти прин ци пе пре до
стро жно сти и пре вен ци је про це њи ва њем и узи ма њем у об зир мо
гу ћих ди рект них или ин ди рект них, крат ко роч них или ду го роч них 
ути ца ја ку му ла тив них ефе ка та ту ри зма, про је ка та раз во ја ре кре
а тив не и спорт ске ин фра струк ту ре, као и ту ри стич ких, ре кре а
тив них и спорт ских ак тив но сти ко је би мо гле да има ју не га ти ван 

ути цај на би о ло шку и пре де о ну ра зно вр сност Кар па та. У ову свр ху 
Стра не ће на ста вља ти да из вр ша ва ју од го ва ра ју ћу про це ну по тен
ци јал них не га тив них ути ца ја про јек та, пла но ва и ак тив но сти ве за
них за раз вој ту ри зма на Кар па ти ма, укљу чу ју ћи и пре ко гра нич не 
ути ца је.

2. У скла ду са чла ном 12. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не се 
оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју, усва ја њу и им пле мен та ци
ји за јед нич ке кар пат ске по ли ти ке за стал но и си сте мат ско пра ће ње 
по сто је ћих и пла ни ра них но вих раз во ја у ту ри зму на Кар па ти ма, 
на жи вот ну сре ди ну и да ће ова кво пра ће ње би ти при ме њи ва но на 
ре ги о нал ном, на ци о нал ном и ло кал ном ни воу, по себ но што се ти че:

а) за шти те, очу ва ња, об на вља ња и одр жи вог ко ри шће ња 
угро же них при род них и по лу при род них ста ни шта ко ја су ка рак те
ри стич на за Кар па те и ко ја се на ла зе на кар пат ској цр ве ној ли сти 
ста ни шта у скла ду са чла ном 8. став 1. Про то ко ла о би о ло шкој ра
зно вр сно сти;

b) ин те гри те та, кон ти ну и те та, по ве за но сти и одр жа ва ња за
шти ће них под руч ја и дру гих под руч ја бит них за би о ло шку и пре
де о ну ра зно вр сност Кар па та и ко хе рент но сти еко ло шке мре же на 
Кар па ти ма у скла ду са чла ном 9. Про то ко ла о би о ло шкој ра зно вр
сно сти;

c) очу ва њу угро же них биљ них и жи во тињ ских вр ста ко је су 
ка рак те ри стич не за Кар па те и ко је се на ла зе на кар пат ској цр ве ној 
ли сти вр ста, у скла ду са чла ном 12. став 1. Про то ко ла о би о ло шкој 
ра зно вр сно сти;

d) спре ча ва њу уво ђе ња или ис пу шта ња ин ван зив них стра них 
вр ста и/или ге нет ски мо ди фи ко ва них ор га ни за ма ко ји би ве ро ват
но има ли не га ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну што би мо гло ло ше 
да ути че на би о ло шку ра зно вр сност, еко си сте ме, ста ни шта или вр
сте на Кар па ти ма, у скла ду са чла ном 13. став 1. Про то ко ла о би о
ло шкој ра зно вр сно сти.

3. Сва ка Стра на ће уста но ви ти усло ве и кри те ри ју ме, укљу
чу ју ћи ре ле вант не ко рек тив не ме ре и ме ре ком пен за ци је, пре ма ко
ји ма би по ли ти ке, про јек ти и ак тив но сти ве за но за раз вој ту ри зма 
са по тен ци јал ним штет ним ути ца јем на би о ло шку и пре де о ну ра
зно вр сност Кар па та, мо гли да бу ду ауто ри зо ва ни.

4. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци
о нал ној те ри то ри ји у ци љу спре ча ва ња, убла жа ва ња и ако је по
треб но ком пен за ци је ве за но за мо гу ће не га тив не ути ца је ту ри зма 
на би о ло шку и пре де о ну ра зно вр сност Кар па та.

Члан 22.

Управљањеутицајиматуризманаживотнусредину
наКарпатима

1. Стра не се оба ве зу ју да ће при ме њи ва ти прин ци пе пре до
стро жно сти и пре вен ци је про це њи ва њем и узи ма њем у об зир мо
гу ћих ди рект них или ин ди рект них, крат ко роч них или ду го роч них 
ути ца ја, укљу чу ју ћи ку му ла тив не ефек те ту ри зма, про је ка та раз
во ја ре кре а тив не и спорт ске ин фра струк ту ре, као и ту ри стич ких, 
ре кре а тив них и спорт ских ак тив но сти ко је би мо гле да има ју не га
ти ван ути цај на би о ло шку и пре де о ну ра зно вр сност Кар па та. У ову 
свр ху Стра не ће на ста вља ти да из вр ша ва ју од го ва ра ју ћу про це ну 
по тен ци јал них не га тив них ути ца ја про је ка та, пла но ва и ак тив но
сти ве за них за раз вој ту ри зма на Кар па ти ма, укљу чу ју ћи и пре ко
гра нич не ути ца је.

2. У скла ду са чла ном 12. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не се 
оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју, усва ја њу и им пле мен та ци
ји за јед нич ке кар пат ске по ли ти ке за стал но и си сте мат ско пра ће ње 
по сто је ћих и пла ни ра них но вих раз во ја у ту ри зму на Кар па ти ма на 
жи вот ну сре ди ну и да ће ова кво пра ће ње би ти при ме њи ва но на ре
ги о нал ном, на ци о нал ном и ло кал ном ни воу; по себ но што се ти че 
ко ри шће ња при род них ре сур са као што су зе мљи ште, зе мља, во да, 
шу ме, енер ги ја; као и пи та ња упра вља ња ка на ли за ци јом, от па дом 
и за га ђе њем ва зду ха.

3. Сва ка Стра на ће уста но ви ти усло ве и кри те ри ју ме, укљу
чу ју ћи ре ле вант не ко рек тив не ме ре и ме ре ком пен за ци је, пре ма ко
ји ма би по ли ти ке, про јек ти и ак тив но сти ве за но за раз вој ту ри зма, 
са по тен ци јал ним штет ним ути ца јем на би о ло шку и пре де о ну ра
зно вр сност Кар па та, мо гли да бу ду ауто ри зо ва ни.
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4. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци
о нал ној те ри то ри ји у ци љу спре ча ва ња, убла жа ва ња и ако је по
треб но ком пен за ци је ве за но за мо гу ће не га тив не ути ца је ту ри зма 
на би о ло шку и пре де о ну ра зно вр сност Кар па та.

Члан 23.

Управљањесоциоекономскимикултурнимутицајиматуризма
наКарпатима

1. Стра не се оба ве зу ју да ће при ме њи ва ти прин ци пе пре до
стро жно сти и пре вен ци је про це њи ва њем и узи ма њем у об зир мо
гу ћих ди рект них или ин ди рект них, крат ко роч них или ду го роч них 
ути ца ја, укљу чу ју ћи ку му ла тив не ефек те ту ри зма, про је ка та раз
во ја ре кре а тив не и спорт ске ин фра струк ту ре, као и ту ри стич ких, 
ре кре а тив них и спорт ских ак тив но сти ко је би мо гле да има ју не
га тив не со циоеко ном ске и кул тур не ути ца је на Кар па те. У ову 
свр ху Стра не ће на ста вља ти да из вр ша ва ју од го ва ра ју ћу про це ну 
по тен ци јал них не га тив них ути ца ја про је ка та, пла но ва и ак тив но
сти ве за них за раз вој ту ри зма на Кар па ти ма, укљу чу ју ћи и пре ко
гра нич не ути ца је.

2. У скла ду са чла ном 12. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не се 
оба ве зу ју да ће са ра ђи ва ти на раз во ју, усва ја њу и им пле мен та ци
ји за јед нич ке кар пат ске по ли ти ке за стал но и си сте мат ско пра ће
ње по сто је ћих со циоеко ном ских и кул тур них ути ца ја ту ри зма на 
Кар па ти ма, и да ће ова кво пра ће ње би ти при ме њи ва но на ре ги о
нал ном, на ци о нал ном и ло кал ном ни воу.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци
о нал ној те ри то ри ји у ци љу спре ча ва ња, убла жа ва ња и ако је по
треб но ком пен за ци је ве за но за мо гу ће не га тив не со циоеко ном ске 
и кул тур не ути ца је ту ри зма на Кар па те.

Члан 24.

Праћењеефикасностиполитикаистратегијазаразвој
одрживогтуризманаКарпатима

1. Стра не се оба ве зу ју да ће пра ти ти ефи ка сност по ли ти ка и 
стра те ги ја ко је за циљ има ју раз вој одр жи вог ту ри зма на Кар па ти
ма, а ко је се им пле мен ти ра ју на на ци о нал ном ре ги о нал ном и ло
кал ном ни воу.

2. У скла ду са чла ном 12. Кар пат ске кон вен ци је, Стра не ће 
са ра ђи ва ти на из ра ди, усва ја њу и им пле мен та ци ји за јед нич ке по
ли ти ке стал ног и си сте мат ског пра ће ња на Кар па ти ма ко је ће се 
при ме њи ва ти на ре ги о нал ном, на ци о нал ном и ло кал ном ни воу; 
као и ефе ка та по ли ти ка и стра те ги ја ко је се им пле мен ти ра ју у ци
љу раз во ја одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма кроз де фи ни ци ју и 
при ме ну за јед нич ки до го во ре ног ску па ин ди ка то ра, по себ но узи
ма ју ћи у об зир про це не и ме ре ња:

а) до при но са по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма уз очу ва ње и одр жи во ко ри шће ње би о
ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти на Кар па ти ма у скла ду са чла ном 
4. Кар пат ске кон вен ци је и Про то ко ла о би о ло шкој ра зно вр сно сти;

b) до при но су по ли ти ка и стра те ги ја ве за но за раз вој одр жи вог 
ту ри зма на Кар па ти ма, за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу во де них 
ре сур са на Кар па ти ма у скла ду са чла ном 6. Кар пат ске кон вен ци је;

c) до при но са по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма, одр жи вој по љо при вре ди, по себ но очу
ва њу упра вља ња по љо при вред ним зе мљи штем ко је се ко ри сти на 
тра ди ци о нал ни на чин у скла ду са чла ном 7. Кар пат ске кон вен ци је;

d) до при но са по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма, одр жи вом упра вља њу Кар пат ским шу
ма ма у скла ду са чла ном 7. Кар пат ске кон вен ци је;

e) до при но са по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма, раз во ју одр жи вог тран спор та ин фра
струк ту ре у скла ду са чла ном 8. Кар пат ске кон вен ци је;

f) до при но са по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма, очу ва њу и про мо ци ји кул тур ног на сле
ђа и тра ди ци о нал ног зна ња ло кал ног ста нов ни штва на Кар па ти ма 
у скла ду са чла ном 11. Кар пат ске кон вен ци је;

g) ефи ка сност по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма ве за но за уна пре ђе ње упра вља ња ути ца
јем на жи вот ну сре ди ну на Кар па ти ма;

h) ефи ка сност по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма ве за но за по бољ ша ње упра вља ња со ци
јал ним и кул тур ним ути ца ји ма на Кар па ти ма;

i) ефи ка сност по ли ти ка и стра те ги ја ве за но за по бољ ша ње 
стан дар да ква ли те та у ту ри стич ком сек то ру на Кар па ти ма;

j) ефи ка сност по ли ти ка и стра те ги ја ко је во де раз во ју одр жи
вог ту ри зма на Кар па ти ма у свр ху ге не ри са ња до хот ка и за по шља
ва њу у ту ри стич кој де лат но сти на Кар па ти ма у крат ко роч ном и ду
го роч ном пе ри о ду;

k) део при хо да од ту ри зма ко ји оста је код ло кал ног ста нов
ни штва и це ло ку пан до при нос ту ри зма одр жи вом раз во ју ло кал не 
при вре де и до бро би ти ло кал них по пу ла ци ја на Кар па ти ма.

Члан 25.

Заједничкипрограмиипројекти
Стра не се оба ве зу ју да ће уче ство ва ти, у скла ду са сво јим по

тре ба ма и мо гућ но сти ма, у за јед нич ким про гра ми ма и про јек ти ма 
ве за ним за ак тив но сти на ве де не у чла ну 1. ст. 2. и 3. на под руч ју 
Кар па та, на ко ји ма за јед нич ки уче ству ју оста ле Стра не.

ПО ГЛА ВЉЕ IV

ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА, ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ

Члан 26.

CBDСмерницезаразвојбиолошкеразноврсностииодрживог
туризма

1. У ци љу пла ни ра ња, раз во ја и упра вља ња ту ри стич ким 
ак тив но сти ма на Кар па ти ма, на је дан еко ло шки, ис пла тив и со
ци јал но одр жив на чин, Стра не се оба ве зу ју да ће про мо ви са ти 
ин те гра ци ју Смер ни ца CBD кон вен ци је на раз вој би о ло шке ра зно
вр сно сти и ту ри зма при ли ком из ра де и ре ви ди ра ња сво јих стра
те ги ја и пла но ва за раз вој ту ри зма и дру гих срод них сек тор ских 
стра те ги ја на од го ва ра ју ћем ни воу и у кон сул та ци ји са ин те ре сним 
гру па ма, укљу чу ју ћи ту ри стич ке опе ра те ре и све дру ге чла но ве ту
ри стич ког сек то ра.

2. Стра не се оба ве зу ју да ће раз мо три ти осни ва ње си сте ма 
за пра ће ње и из ве шта ва ње ко ји су ба зи ра ни на ин ди ка то ри ма ко ји 
се по ми њу у CBD смер ни ца ма ве за но за раз вој би о ло шке ра зно
вр сно сти и ту ри зма, као и UN WTO (Свет ска ту ри стич ка ор га ни
за ци ја Ује ди ње них на ци ја) се ту ин ди ка то ра да би се при сту пи ло 
при ме њи во сти и ста ту су им пле мен та ци је ових смер ни ца у кар пат
ској ре ги ји.

3. Стра не Кар пат ске кон вен ци је те жи ће си нер ги ји при ли ком 
им пле мен та ци је дру гих би ла те рал них и мул ти ла те рал них уго во ра 
ко ји се ти чу CBD смер ни ца о би о ло шкој ра зно вр сно сти и раз во ју 
ту ри зма и при ме ну овог про то ко ла на Кар па ти ма, из ме ђу оста лог, 
Ар ху ске кон вен ци је, Рам сар ске кон вен ци је, Кон вен ци је о ми гра
тор ним вр ста ма, Кон вен ци ја о свет ском на сле ђу, Оквир не кон
вен ци је Ује ди ње них на ци ја о бор би про тив кли мат ских про ме на, 
Европ ској кон вен ци ји о пре де лу итд.

Члан 27.

Имплементација
1. Стра не се оба ве зу ју да ће пред у зе ти од го ва ра ју ће за кон ске 

и ад ми ни стра тив не ме ре да би обез бе ди ле им пле мен та ци ју од ред
би овог про то ко ла, и пра ти ле ефи ка сност ових ме ра.

2. Сва ка од Стра на ће ис тра жи ти мо гућ но сти да по др жи, кроз 
фи нан сиј ске ме ре, им пле мен та ци ју од ред би овог про то ко ла.

3. Стра не се оба ве зу ју да ће из ра ди ти и усво ји ти Стра те ги ју 
о раз во ју одр жи вог ту ри зма на Кар па ти ма, ко ја ће пра ти ти им пле
мен та ци ју овог про то ко ла.

Члан 28.

Образовање,информисаностиподизањејавнесвести
1. Стра не се оба ве зу ју да ће про мо ви са ти обра зо ва ње, ин фор

ми са ност и по ди за ње јав не све сти што се ти че ци ље ва, ме ра и им
пле мен та ци је овог про то ко ла.
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2. Стра не се оба ве зу ју да ће омо гу ћи ти јав ни при ступ ин фор
ма ци ја ма ко је се ти чу им пле мен та ци је овог про то ко ла.

Члан 29.

СедницеСтрана
1. Кон фе рен ци ја Стра на Кар пат ске кон вен ци је ће та ко ђе 

пред ста вља ти и Сед ни цу Стра на овог про то ко ла.
2. Стра не Кар пат ске кон вен ци је ко је ни су пот пи сни це овог 

про то ко ла мо гу при су ство ва ти Кон фе рен ци ји Стра на, ко ја та ко
ђе пред ста вља и Сед ни цу Стра на овог про то ко ла, у свој ству по
сма тра ча. Ка да Кон фе рен ци ја Стра на та ко ђе пред ста вља Сед ни цу 
Стра на овог про то ко ла, од лу ке ко је су до не ше не у ве зи овог про то
ко ла би ће при ме њи ва не са мо од Стра на овог про то ко ла.

3. Ка да Кон фе рен ци ја Стра на пред ста вља и Сед ни цу Стра на 
овог про то ко ла, сва ки члан би роа Кон фе рен ци је Стра на ко ји за
сту па Стра ну Кон вен ци је, али не и Стра ну овог про то ко ла у да том 
тре нут ку, би ће за ме њен чла ном ко ји ће се би ра ти од стра не Стра на 
овог про то ко ла и из ре до ва Стра на овог про то ко ла.

4. По слов ник о ра ду Кон фе рен ци је Стра на ће се при ме њи
ва ти mu ta tis mu tan dis на Сед ни це Стра на, сем ако се дру га чи је не 
од лу чи кон сен зу сом Кон фе рен ци је Стра на ко ја исто вре ме но пред
ста вља сед ни цу Стра на овог про то ко ла.

5. Пр ва сед ни ца Кон фе рен ци је Стра на ко ја ће пред ста вља ти 
и Сед ни цу Стра на овог про то ко ла би ће са зва на од стра не Се кре
та ри ја та у ве зи са пр вим са стан ком Кон фе рен ци је Стра на ко ји је 
за ка зан на кон да на сту па ња на сна гу овог про то ко ла. На ред на ре
дов на за се да ња Кон фе рен ци је Стра на ко ја ће пред ста вља ти и Сед
ни це Стра на овог про то ко ла би ће одр жа не у скла ду са ре дов ним 
сед ни ца ма Кон фе рен ци је Стра на осим ако Кон фе рен ци ја Стра на 
ко ја пред ста вља и Сед ни цу Стра на овог про то ко ла не од лу чи дру
га чи је.

6. Кон фе рен ци ја Стра на ко ја пред ста вља и Сед ни цу Стра на 
овог про то ко ла ће до но си ти, то ком свог ман да та, од лу ке ко је су 
нео п ход не за про мо ви са ње ње го ве ефи ка сне им пле мен та ци је. Кон
фе рен ци ја ће вр ши ти функ ци је ко је су јој до де ље не овим про то ко
лом и оба ве зу је се да ће: 

a) са чи ња ва ти пре по ру ке о свим пи та њи ма ко ја су нео п ход на 
за им пле мен та ци ју овог про то ко ла; 

b) осно ва ти пра те ћа те ла, ко ја су нео п ход на за им пле мен та ци
ју овог про то ко ла; 

c) раз ма тра ти и усва ја ти, ка да је то по треб но, аманд ма не на 
овај про то кол ко ји су нео п ход ни за им пле мен та ци ју овог про то ко
ла и 

d) оба вља ти оста ле функ ци је ко је су нео п ход не за по сти за ње 
ци ље ва овог про то ко ла.

Члан 30.

Секретаријат
1. Се кре та ри јат фор ми ран пре ма чла ну 15. став 2. Кар пат ске 

Кон вен ци је та ко ђе ће пред ста вља ти и Се кре та ри јат овог про то ко ла.
2. Све од ред бе чла на 15. ста ва 2. Кар пат ске кон вен ци је ко је се 

ти чу функ ци ја Се кре та ри ја та би ће при ме њи ва не mu ta tis mu tan dis 
на овај про то кол.

Члан 31.

Пратећатела
1. Сва ко пра те ће те ло ко је је уста но вље но од стра не или пре

ма од ред ба ма Кар пат ске кон вен ци је мо же на кон до но ше ња од лу ке 
Кон фе рен ци је Стра на ко ја та ко ђе пред ста вља и Сед ни цу Стра на 
овог про то ко ла, слу жи ти овом про то ко лу, у том слу ча ју ће се на 
Сед ни ци Стра на де фи ни са ти ко је функ ци је ће тач но ово те ло оба
вља ти.

2. Стра не Кар пат ске кон вен ци је ко је ни су пот пи сни це овог 
про то ко ла мо гу уче ство ва ти на сед ни ца ма ових пра те ћих те ла у 
уло зи по сма тра ча. Ка да пра те ће те ло Кар пат ске кон вен ци је ујед
но пред ста вља и пра те ће те ло овог про то ко ла, од лу ке ко је се ти чу 
Про то ко ла до но си ће са мо Стра не овог про то ко ла.

3. Ка да пра те ће те ло Кар пат ске кон вен ци је вр ши сво је функ
ци је ко је се од но се на пи та ња ко ја се ти чу овог про то ко ла, сва ки 
члан би роа да тог пра те ћег те ла ко је пред ста вља Стра ну пот пи сни
цу Кар пат ске кон вен ци је, али не и Стра ну Про то ко ла у да том тре
нут ку, би ће за ме ње но чла ном ко ји ће би ти иза бран од Стра на Про
то ко ла и из ре до ва Стра на Про то ко ла.

4. Пра ви ла про це ду ре ко ја ва же за Кон фе рен ци ју Стра на Кар
пат ске кон вен ци је при ме њи ва ће се mu ta tis mu tan dis и на уче шће 
по сма тра ча у ра ду по моћ них те ла овог про то ко ла.

Члан 32.

Праћењеусаглашеностисаобавезама
1. Стра не се оба ве зу ју да ће ре дов но из ве шта ва ти Кон фе рен

ци ју Стра на о ме ра ма ко је се ти чу овог про то ко ла и ре зул та ти ма 
пред у зе тих ме ра. Кон фе рен ци ја Стра на ће од ре ди ти вре мен ски ин
тер вал и фор ма те у окви ру ко јих се из ве шта ји мо ра ју до ста вља ти.

2. По сма тра чи мо гу до ста ви ти Кон фе рен ци ји Стра на и/или 
Од бо ру за им пле мен та ци ју Кар пат ске кон вен ци је (у да љем тек сту: 
Од бор за им пле мен та ци ју) би ло ка кву ин фор ма ци ју или из ве штај 
о спро во ђе њу Про то ко ла и о ускла ђи ва њу са од ред ба ма ово га про
то ко ла.

3. Од бор за им пле мен та ци ју ће при ку пља ти, оце њи ва ти и 
ана ли зи ра ти ин фор ма ци је ко је су бит не за спро во ђе ње овог про
то ко ла и пра ти ти ускла ђе ност Стра на Про то ко ла са ње го вим од
ред ба ма.

4. Од бор за им пле мен та ци ју ће пред ста ви ти Кон фе рен ци ји 
Стра на пре по ру ке за спро во ђе ње и нео п ход не ме ре за ускла ђи ва ње 
са овим про то ко лом.

5. Кон фе рен ци ја стра на ће усво ји ти или да ти пре по ру ку о по
треб ним ме ра ма.

Члан 33.

Вредновањеефикасностиодредби
1. Стра не ће ре дов но пре гле да ти и вред но ва ти ефи ка сност од

ред би овог про то ко ла. 
2. Кон фе рен ци ја Стра на ко ја пред ста вља и Сед ни цу Стра на 

овог про то ко ла мо же да усва ја од го ва ра ју ће аманд ма не на овај про
то кол ако је то нео п ход но за по сти за ње ци ље ва овог про то ко ла. 

3. Стра не ће олак ша ти уче шће ре ги о нал них и ло кал них вла
сти и оста лих ин те ре сних гру па ве за но за про це се на ве де не у ста
ву 1. овог чла на.

ПО ГЛА ВЉЕ V

ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 34.

ВезаизмеђуКарпатскеконвенцијеиовогпротокола
Овај про то кол пред ста вља Про то кол уз Кар пат ску кон вен ци

ју као што је про пи са но чла ном 2. став 3. Кар пат ске кон вен ци је и 
дру гим ре ле вант ним чла но ви ма.

Члан 35.

Ступањенаснагу,измене,иступањеизПротоколаирешавање
спорова

1. Од ред бе чл. 19, 20, чла на 21. ст. 2. до 4. и чла на 22. Кар пат
ске кон вен ци је ко ји се од но се на сту па ње на сна гу, на из ме ну Кон
вен ци је, на исту па ње из Кон вен ци је, као и на ре ша ва ње спо ро ва, 
при ме њи ва ће се и mu ta tis mu tan dis на овај про то кол. 

2. Са мо Стра на Кар пат ске кон вен ци је мо же по ста ти Стра на 
овог про то ко ла.

Члан 36.

Резерве
На овај про то кол се не мо гу ста вља ти ре зер ве.
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Члан 37.

Депозитар
Де по зи тар овог про то ко ла је Вла да Укра ји не.

Члан 38.

Обавештења
Де по зи тар ће, у скла ду са овим про то ко лом, оба ве сти ти све 

дру ге Стра не уго вор ни це о: 
а) сва ком пот пи си ва њу Про то ко ла;
b) де по но ва њу ин стру ме на та о ра ти фи ка ци ји, при хва та њу 

или одо бра ва њу; 
c) да ту му сту па ња на сна гу Про то ко ла;
d) из ја ви ко ју је да ла не ка Стра на уго вор ни ца;
e) оба ве ште њу о от ка зи ва њу Про то ко ла и да ту му сту па ња на 

сна гу от ка зи ва ња. 

Члан 39.

Потписивање
Овај про то кол ће би ти отво рен за пот пи си ва ње код Де по зи та

ра у пе ри о ду од 27. мaja 2011. го ди не до 27. ма ја 2012. го ди не.
Са чи ње но у Бра ти сла ви 27. ма ја 2011. го ди не у јед ном ори ги

на лу на ен гле ском је зи ку. 
Ори ги нал Про то ко ла би ће де по но ван код Де по зи та ра, ко ји ће 

ове ре не ко пи је до ста ви ти свим Стра на ма.
По твр ђу ју ћи ово, до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни, пот

пи са ли су овај про то кол 
У име Вла де Ре пу бли ке Че шке ...
У име Вла де Ре пу бли ке Ма ђар ске ...
У име Вла де Ре пу бли ке Пољ ске ...
У име Вла де Ру му ни је ...
У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је ...
У име Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке...
У име Вла де Укра ји не ...

Члан 3.
Ме ђу на род не оба ве зе, пре у зе те овим про то ко лом спро во ди ће 

ми ни стар ство над ле жно за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, ми
ни стар ство над ле жно за по сло ве ту ри зма, ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве по љо при вре де и ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ре
ги о нал ног раз во ја.

Члан 4.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

24
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Про то ко ла  
о одр жи вом упра вља њу шу ма ма уз Оквир ну кон вен ци ју 

о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та 

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о одр жи вом 
упра вља њу шу ма ма уз Оквир ну кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом 
раз во ју Кар па та, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је на Првој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 10. 
марта 2015. године.

ПР број 37
У Бе о гра ду, 13. марта 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Про то ко ла о одр жи вом упра вља њу  
шу ма ма уз Оквир ну кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом 

раз во ју Кар па та 

Члан 1.
По твр ђу је се Про то кол о одр жи вом упра вља њу шу ма ма уз 

Оквир ну кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та, ко ји 
је са чи њен у Бра ти сла ви 27. ма ја 2011. го ди не, у ори ги на лу на ен
гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Про то ко ла у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду 

на срп ски је зик гла си:

Pro to col  
on Su sta i na ble Fo rest Ma na ge ment to the Fra me work Con ven tion 

on the Pro tec tion and Su sta i na ble De ve lop ment  
of the Car pat hi ans

THE PAR TI ES TO THIS PRO TO COL,
IN AC COR DAN CE with the ir tasks, ari sing from the Fra me work 

Con ven tion on the Pro tec tion and Su sta i na ble De ve lop ment of the Car pat
hi ans of 22 May 2003 (Kyiv, Ukra i ne, he re i naf ter re fer red to as the “Car
pat hian Con ven tion”), of pur su ing a com pre hen si ve po licy and co o pe ra
ting for the pro tec tion and su sta i na ble de ve lop ment of the Car pat hi ans;

CON SCI O US of the fact that hu man pres su re on Car pat hian fo
rests will con ti nu o usly in cre a se;

AIMING to in cre a se the awa re ness of mul ti ple fun cti ons of fo
rests and be ne fits from su sta i na ble fo rest ma na ge ment in the Car pat hi
ans espe ci ally with re fe ren ce to na tu ral car bon stock, wa ter supply and 
bi o di ver sity as well as to the con tri bu tion to ru ral de ve lop ment;

IN COM PLI AN CE with the ir obli ga ti ons un der Ar tic le 7 of the 
Fra me work Con ven tion on the Pro tec tion and Su sta i na ble De ve lop
ment of the Car pat hi ans;

RE CAL LING in par ti cu lar the Rio Dec la ra tion, the UN NonLe
gally Bin ding In stru ment on All Types of Fo rests, de ci si ons of the Uni ted 
Na ti ons Fo rum on Fo rests, the Jo han nes burg Dec la ra tion on Su sta i na ble 
De ve lop ment and the Plan of Im ple men ta tion of the World Sum mit on 
Su sta i na ble De ve lop ment, the UN Fra me work Con ven tion on Cli ma te 
Chan ge and its Kyoto Pro to col, the Con ven tion on Bi o lo gi cal Di ver sity 
and in par ti cu lar its Pro gram of Work and re le vant de ci si ons on Fo rest 
Bi o di ver sity, the Re so lu ti ons of the Mi ni ste rial Con fe ren ce for the Pro
tec tion of Fo rests in Euro pe, the Con ven tion con cer ning the Pro tec tion of 
the World Cul tu ral and Na tu ral He ri ta ge, the Euro pean Landsca pe Con
ven tion, the Fo rest Law En for ce ment and Go ver nan ce pro ces ses;

NO TING furt her that the ma jo rity of the Par ti es as Mem ber Sta tes 
of the Euro pean Union ta ke in to con si de ra tion the Fo re stry Stra tegy for 
the Euro pean Union and its Fo rest Ac tion Plan;

AIMING at en su ring a mo re ef fec ti ve im ple men ta tion of such exi
sting in stru ments, and BU IL DING upon ot her in ter na ti o nal pro gram mes;

CON VIN CED that ef forts to pro tect, ma in tain and su sta i nably 
ma na ge the fo rests of the Car pat hi ans re qu i re re gi o nal co o pe ra tion; and 
AWA RE of the ad ded va lue of tran sbo un dary co o pe ra tion in ac hi e ving 
eco lo gi cal co he ren ce;

DE SI RING to co o pe ra te on the su sta i na ble ma na ge ment and pro
tec tion of Car pat hian fo rests;

HA VE AGREED AS FOL LOWS:

CHAP TER I

GE NE RAL OBLI GA TI ONS

Ar tic le 1

Generalobjectiveandprinciples

1. The ob jec ti ve of the Pro to col on Su sta i na ble Fo rest Ma na
ge ment (he re i naf ter re fer red to as “the Pro to col”) is to pro mo te the 



13. март 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 5 – Страна 17 

su sta i na ble ma na ge ment and pro tec tion of Car pat hian fo rests brin ging 
be ne fits to pre sent and fu tu re ge ne ra ti ons.

2. In or der to ac hi e ve the abo ve ob jec ti ve, the Par ti es shall ca rry 
out ac ti vi ti es and co o pe ra te on: 

(a) ma in ta i ning or en lar ging fo rest co ver;
(b) en su ring the pro duc ti ve fun cti ons of the fo rests and the ir ro le 

in ru ral de ve lop ment; 
(c) pro mo ting the so und use of wo od as an en vi ron men tal fri endly 

and re ne wa ble ma te rial;
(d) pro mo ting the su sta i na ble use of nonwo od fo rest pro ducts; 
(e) im pro ving the he alth and vi ta lity of the fo rests; 
(f) im pro ving the con ser va tion and su sta i na ble use of com po nents 

of fo rest bi o lo gi cal di ver sity;
(g) iden ti fi ca tion and pro tec tion of na tu ral, espe ci ally vir gin fo

rests;
(h) pro mo ting the re sto ra tion of clo se to na tu re fo rests;
(i) en han cing the ro le of the fo restba sed sec tor in mi ti ga ting cli

ma te chan ge;
(j) im pro ving the pro tec ti ve fo rest fun cti ons such as pre ven ting 

flo ods, landsli des and in ge ne ral wa ter cycle re gu la tion;
(k) pro mo ting the cul tu ral he ri ta ge of the fo rests;
(l) en han cing the so cial fun cti ons of the fo rests;
(m) pro mo ting the par ti ci pa tion of re gi o nal and lo cal aut ho ri ti es 

and com mu ni ti es in fo rest ma na ge ment;
(n) iden tifying, de ve lo ping and applying ap pro pri a te sche mes for 

payment for en vi ron men tal go ods and ser vi ces pro vi ded by fo rests; 
(o) strengthe ning the go ver nan ce of the fo re stry sec tor and en for

cing fo rest law with par ti cu lar at ten tion to com ba ting il le gal log ging 
and as so ci a ted tra de;

(p) iden ti fi ca tion, de ve lop ment and im ple men ta tion of best prac ti
ces in fo rest ma na ge ment and clo se to na tu re fo re stry;

(q) pro mo ting and co or di na ting sci en ti fic re se arch and in for ma
tion ex chan ge on Car pat hian fo rests.

Ar tic le 2

PoliciesaimingatsustainablemanagementoftheCarpathians
forests

The Par ti es shall de ve lop and im ple ment po li ci es and stra te gi es in 
the ir na ti o nal ter ri tory aiming at su sta i na ble ma na ge ment of the Car pat
hi ans fo rests whi le ta king in to con si de ra tion po li ci es and stra te gi es de
ve lo ped and im ple men ted by ot her Par ti es. For this pur po se the Par ti es 
shall ex chan ge re le vant in for ma tion with ot her Par ti es.

Ar tic le 3

Integrationoftheobjectivesofsustainablemanagement
andprotectionoftheCarpathiansforestsintosectoralpolicies

1. The Par ti es shall ta ke in to con si de ra tion the ob jec ti ves of this 
Pro to col in the ir ot her po li ci es, in par ti cu lar on bi o di ver sity con ser va
tion, soil pro tec tion, ru ral de ve lop ment, wa ter and ri ver ba sin ma na ge
ment, cli ma te chan ge, to u rism, in du stry and energy, cul tu ral he ri ta ge 
and tra di ti o nal know led ge con ser va tion, spa tial plan ning, tran sport and 
in fra struc tu re.

2. The Par ti es shall co o pe ra te on in te gra tion of the ob jec ti ves of 
su sta i na ble ma na ge ment and pro tec tion of the Car pat hi ans fo rests in to 
ot her sec to ral po li ci es and stra te gi es adop ted at the re gi o nal and/or the 
glo bal le vel which co uld ha ve in flu en ce on the su sta i na ble fo rest ma na
ge ment of the Car pat hi ans.

Ar tic le 4

Participationofregionalandlocalauthoritiesandcommunities

1. The Par ti es shall de fi ne, wit hin its exi sting in sti tu ti o nal fra me
work, the best le vel of co or di na tion and co o pe ra tion bet we en na ti o nal 
in sti tu ti ons and re gi o nal and lo cal aut ho ri ti es to en co u ra ge sha red re
spon si bi lity in the pro cess of the im ple men ta tion of this Pro to col.

2. The Par ti es shall ta ke me a su res to in vol ve or fa ci li ta te in
vol ve ment of com mu ni ti es and fo rest ow ners and ma na gers di rectly 

con cer ned in the va ri o us sta ges of pre pa ring and im ple men ting the se 
po li ci es and me a su res.

Ar tic le 5

Internationalcooperation

1. The Par ti es shall en co u ra ge ac ti ve in ter na ti o nal co o pe ra tion 
among the com pe tent in sti tu ti ons with re gard to the su sta i na ble ma na
ge ment and pro tec tion of the Car pat hian fo rests.

2. The Par ti es shall fa ci li ta te co o pe ra tion bet we en re gi o nal and 
lo cal aut ho ri ti es in the Car pat hi ans at the in ter na ti o nal le vel, and se ek 
so lu ti ons to sha red pro blems at the most su i ta ble le vel.

CHAP TER II

GE O GRAP HI CAL SCO PE AND DE FI NI TI ONS

Ar tic le 6

Geographicalscope

1. This Pro to col ap pli es to the Car pat hian re gion (he re i naf ter re
fer red to as “the Car pat hi ans”), as de fi ned by the Con fe ren ce of the 
Par ti es to the Car pat hian Con ven tion.

2. Each Party may ex tend the ap pli ca tion of this Pro to col to ad
di ti o nal parts of its na ti o nal ter ri tory by ma king a dec la ra tion to the 
De po si tary.

Ar tic le 7

Definitions

For the pur po ses of this Pro to col:
(a) “Su sta i na ble fo rest ma na ge ment” me ans the ste war dship and 

use of fo rest and fo rest lands in a way, and at a ra te, that ma in ta ins the ir 
bi o di ver sity, pro duc ti vity, vi ta lity and re ge ne ra tion ca pa city, and the ir 
po ten tial to ful fill now and in the fu tu re, re le vant eco lo gi cal, eco no mic 
and so cial fun cti ons at lo cal, na ti o nal, and glo bal le vels, and that do es 
not ca u se da ma ge to ot her ecosystems;

(b) “Clo se to na tu re fo re stry” me ans a system of fo rest ma na ge
ment which pro vi des con ti nu o us re sto ra tion, de ve lop ment and tre at
ment of stands si mi lar in spe ci es com po si tion, struc tu re and dyna mic to 
na tu ral fo rests spe ci fic for the si te con di ti ons;

(c) “Eco lo gi cal net work” me ans a system of are as which are eco
lo gi cally and physi cally lin ked, con si sting of co re are as, cor ri dors and 
buf fer zo nes;

(d) “Fo rest cer ti fi ca tion sche mes” are cer ti fi ca tion sche mes for 
su sta i na ble fo rest ma na ge ment, in clu ding cle ar ob jec ti ves, me a su ra ble 
cri te ria, in de pen dent as ses sment and in vol ving and cre di ble to ma jor 
sta ke hol der gro ups;

(e) “Na tu ral fo rests” are fo rests com po sed of tree spe ci es in di
ge no us to the area with most of the prin ci pal cha rac te ri stics and key 
ele ments of na ti ve ecosystems, such as com ple xity, struc tu re and di
ver sity;

(f) “Par ti es” me ans Par ti es to this Pro to col;
(g) “Pro tec ted Area” me ans a ge o grap hi cally de fi ned area which 

is de sig na ted and ma na ged to ac hi e ve spe ci fic con ser va tion ob jec ti ves;
(h) “Pro tec tion of Fo rests” me ans the aspect of nature 

conservation, dealing with the protection, maintenance,  restorat io n an d 
sustain able use  o f  forest  resources t o ensure  forest ecosystem s ervices;

(i )  ”Restor ati on of clo se to n at ure forests” means a management 
applied in forest areas which aims to assist the natural processes of 
forest recovery in a way that the stand struc tu re, bi o di ver sity, fun cti ons, 
pro ces ses and in par ti cu lar the spe ci es com po si tion of the re sto red fo
rest will match, as clo sely as fe a si ble, tho se of the ori gi nal fo rest thro
ugh gra du ally chan ging of se con dary fo rest stands;

(j) “So und use of wo od” is an in te gra ted ap pro ach to pro ces sing 
and enduse by con su mers of wo od ori gi na ting from su sta i nably ma na
ged fo rests;

(k) “Vir gin fo rests” me ans na tu ral fo rests which ha ve not been in
flu en ced di rectly by hu man ac ti vi ti es in the ir de ve lop ment.
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CHAP TER III

SPE CI FIC ME A SU RES

Ar tic le 8

Maintainingandenlargingforestcover

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to ma in tain, thro ugh su sta i na ble fo rest ma na ge ment and spa
tial plan ning, the exi sting fo rest co ver as a key com po nent of Car pat
hian landsca pe.

2. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to en lar ge the fo rest co ver in the Car pat hi ans if ap pro pri a te 
for ac hi e ving the go als of Ar tic le 1 whi le ta king in to ac co unt the high 
eco lo gi cal im por tan ce of na tu ral and se mina tu ral gras slands as well as 
the ot her go als of the Car pat hian Con ven tion and its Pro to cols.

Ar tic le 9

Ensuringtheproductivefunctionsoftheforestandtheirrole
inruraldevelopment

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to en su re the pro duc ti ve fun cti ons of the fo rests and to en han
ce the ir ro le in ru ral de ve lop ment thro ugh ap pro pri a te po li ci es, adap ted 
to the ow ner ship struc tu re as well as the so und use of wo od.

2. The Par ti es shall pro mo te and en su re so ur ces of in co me from 
fo rest re so ur ces and the re fo re sho uld pro vi de sup port to the fo rest ow
ner and ma na gers as well as the ir as so ci a ti ons, to re du ce the pro blems 
as so ci a ted with land ow ner ship frag men ta tion, to sti mu la te mar ketba
sed ini ti a ti ves in clu ding fo rest cer ti fi ca tion sche mes, to en for ce the fo
rest law with par ti cu lar at ten tion to com ba ting il le gal log ging and as
so ci a ted tra de, to pro mo te the su sta i na ble har ve sting and mar ke ting of 
non wo od fo rest pro ducts and to de ve lop and spread the use of systems 
of payment for ecosystem ser vi ces.

Ar tic le 10

Identificationandprotectionofnatural,especiallyvirginforests

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory aimed at 
iden tifying and pro tec ting na tu ral, espe ci ally vir gin fo rests of the Car
pat hi ans, by esta blis hing Pro tec ted Are as in suf fi ci ent si ze and num ber 
and im ple men ting ot her spe ci fic me a su res of pro tec tion.

2. Each Party shall ta ke me a su res for the in clu sion of suf fi ci ent 
are as of all types of iden ti fied na tu ral fo rests from its Car pat hian re gion 
in Pro tec ted Are as.

3. In par ti cu lar, each Party sho uld ta ke spe ci fic me a su res for the 
pre ser va tion of ge ne tic re so ur ces of na tu ral, espe ci ally vir gin fo rests.

4. Each Party shall ta ke spe ci fic me a su res for com pen sa tion of 
costs or eco no mic los ses re sul ting from me a su res ta ken in ac cor dan ce 
with pa ra graph 1,2 and 3 of this Ar tic le.

Ar tic le 11

ForestManagementinProtectedAreas

1. Each Party shall ta ke me a su res for en su ring the co he ren ce bet
we en the Pro tec ted Are as ma na ge ment plans and the fo rest ma na ge
ment plans wit hin Pro tec ted Are as.

2. The Par ti es shall co o pe ra te in cre a ting gu i de li nes for the ma na
ge ment of fo rests in clu ding clo se to na tu re fo re stry in Pro tec ted Are as 
and, whe re ap pli ca ble, Na tu ra 2000 si tes. 

Ar tic le 12

Improvementoftheprotectiveforestfunctions

Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to en su re the pro tec ti ve fun cti ons of the fo rests such as bet ter 
pre ven ting flo ods, soil ero sion, landsli des, ava lan ches and rock falls by 
pro mo ting su sta i na ble fo rest ma na ge ment met hods, that en han ce sta bi
lity and re si stan ce to na tu ral and anthro po ge nic dis tur ban ces.

Ar tic le 13

Promotionofrestorationofclosetonatureforests

1. Each Party shall ta ke me a su res in its na ti o nal ter ri tory with the 
ob jec ti ve to pro mo te re sto ra tion of clo se to na tu re fo rests.

2. The Par ti es shall con si der, whe re ap pro pri a te, the esta blis hment 
of pro gram mes for pro tec tion and re in tro duc tion of ra re na ti ve fo rest 
tree spe ci es in the ir na tu ral ecosystem.

Ar tic le 14

Forestryandclimatechange

1. Each Party shall pur sue po li ci es aiming at en han cing the ro le 
of the fo re stry sec tor in mi ti ga ting cli ma te chan ge, with par ti cu lar at
ten tion to fin ding the right ba lan ce bet we en in cre a sing car bon stocks 
in fo rest ecosystems, pro mo ting the use of re ne wa ble wo od energy, and 
the so und use of wo od pro ducts as sub sti tu tes of ro ugh ma te ri als de ri
ved from non re ne wa ble re so ur ces.

2. Each Party, ta king in to con si de ra tion the ef fects of cli ma te 
chan ge, shall pur sue adap ta tion po li ci es and me a su res aiming at in cre a
sing the sta bi lity and the re si li en ce of the Car pat hian fo rests.

3. Each Party, ta king in to con si de ra tion the in cre a sed vul ne ra bi
lity of fo rest to the fi res and ot her ex tre me events due to cli ma te chan
ge, shall un der ta ke ap pro pri a te me a su res in or der to re du ce the risk and 
mi ti ga te the ef fects. 

Ar tic le 15

Socialfunctionofforests

1. Each Party shall de fi ne, wit hin its exi sting in sti tu ti o nal fra me
work, ef fec ti ve sche mes for co or di na tion and co o pe ra tion bet we en the 
in sti tu ti ons and re gi o nal and lo cal aut ho ri ti es con cer ned with fo rest re
so ur ces ma na ge ment, with the in vol ve ment of ot her lo cal sta ke hol ders, 
so as to en han ce the so cial fun ction of fo rests.

2. Each Party, ta king in to con si de ra tion the high va lue of fo rests 
for to u rism de ve lop ment, shall ta ke in to ac co unt su sta i na ble to u rism 
po li ci es in fo rest ma na ge ment plan ning.

3. Each Party shall con si der pro mo ting cul tu ral he ri ta ge and tra
di ti o nal know led ge prac ti ces re la ted to fo rest ma na ge ment, in clu ding 
edu ca tion at all le vels.

Ar tic le 16

Forestry,wildlifeandecologicalnetworks

1. Each Party shall apply su sta i na ble wil dli fe ma na ge ment met
hods, espe ci ally by co or di na ted re gu la tion me a su res in bor der land re
gi ons, with spe cial at ten tion to the con trol of po pu la tion si ze of ho o fed 
ani mals so that it al lows a na tu ral re ge ne ra tion of fo rests, and mo ni to
ring and ma na ge ment of lar ge car ni vo res wit hin the ca rrying ca pa ci ti es 
of the fo rests ecosystem. 

2. The Par ti es shall co o pe ra te on har mo ni sa tion of the ir po li ci es 
re la ted to eco lo gi cal net works and the fo rest ma na ge ment ob jec ti ves 
and me a su res.

Ar tic le 17

Compatiblemonitoringandinformationsystems

1. The Par ti es shall co o pe ra te, wit hin the fra me work of exi sting in
ter na ti o nal ini ti a ti ves, on har mo ni sing the fo rest mo ni to ring in the Car
pat hi ans that is con du ci ve to ac hi e ving the ob jec ti ves of this Pro to col.

2. The Par ti es shall co o pe ra te to de ve lop a jo int in for ma tion 
system on the sta te of fo rests in the Car pat hi ans in ac cor dan ce with Ar
tic le 12 of the Car pat hian Con ven tion.

3. The Par ti es shall co o pe ra te on the har mo ni sa tion of da ta ba ses, 
and in en su ring that the na ti o nal re sults of fo rest mo ni to ring are in te
gra ted in a jo int in for ma tion system.



13. март 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 5 – Страна 19 

Ar tic le 18

Coordinatedscientificresearchandexchangeofinformation

1. Each Party shall co or di na te and co o pe ra te on sci en ti fic re se
arch un der ta ken in its ter ri tory or by its sci en ti fic in sti tu ti ons with re
gard to the ove rall ob jec ti ves of this Pro to col.

2. The Par ti es shall en co u ra ge in ter na ti o nal co o pe ra tion among 
the sci en ti fic in sti tu ti ons with re gard to su sta i na ble fo rest ma na ge ment 
in the Car pat hi ans, in par ti cu lar on un der ta king com mon re se arch pro
grams and pro jects in the Car pat hi ans.

3. The Par ti es shall en co u ra ge the or ga ni za tion of sympo sia and 
con fe ren ces to ex chan ge sci en ti fic in for ma tion and prac ti cal ex pe ri en ce. 

4. Each Party shall ex chan ge in for ma tion and ex pe ri en ce with ot
her Par ti es on met hods re la ted to ac ti vi ti es li sted un der Ar tic le 1 pa ra
graph 2.

Ar tic le 19

Commonprogramsandprojects

Each Party shall par ti ci pa te, ac cor ding to its ne eds and pos si bi li ti
es, in com mon pro grams and pro jects on ac ti vi ti es jo intly un der ta ken in 
the Car pat hi ans by the Par ti es.

CHAP TER IV

IM PLE MEN TA TION, MO NI TO RING AND EVA LU A TION

Ar tic le 20

Implementation

1. Each Party shall un der ta ke ne ces sary le gal and ad mi ni stra ti ve 
me a su res for en su ring im ple men ta tion of the pro vi si ons of this Pro to col.

2. Each Party shall ex plo re the pos si bi li ti es of sup por ting, thro ugh 
fi scal and/or fi nan cial me a su res, im ple men ta tion of the pro vi si ons of 
this Pro to col.

3. Each Party shall de sig na te a re le vant na ti o nal aut ho rity re spon
si ble for the im ple men ta tion of this Pro to col and ma ke this in for ma tion 
ava i la ble to ot her Par ti es. The re spec ti ve na ti o nal aut ho ri ti es shall be 
re spon si ble for mo ni to ring the ef fect of the me a su res men ti o ned in pa
ra graphs 1 and 2 of this Ar tic le.

4. The Par ti es shall de ve lop and adopt the Stra te gic Ac tion Plan 
tar ge ted on im ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 21

Education,informationandpublicawareness

1. The Par ti es shall pro mo te the edu ca tion, in for ma tion and awa
re ness ri sing of the pu blic re gar ding the ob jec ti ves, me a su res and im
ple men ta tion of this Pro to col.

2. The Par ti es shall en su re ac cess of the pu blic to the in for ma tion 
on the im ple men ta tion of the Pro to col.

Ar tic le 22

MeetingoftheParties

1. The Con fe ren ce of the Par ti es of the Car pat hian Con ven tion 
shall ser ve as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col.

2. The Par ti es to the Car pat hian Con ven tion that are not Par ti es 
to this Pro to col may par ti ci pa te as ob ser vers in the Con fe ren ce of the 
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col. When the 
Con fe ren ce of the Par ti es ser ves as the me e ting of the Par ti es to this 
Pro to col, de ci si ons un der this Pro to col shall be ta ken only by tho se that 
are Par ti es to it.

3. When the Con fe ren ce of the Par ti es ser ves as the me e ting of the 
Par ti es to this Pro to col, any mem ber of the bu re au of the Con fe ren ce 
of the Par ti es re pre sen ting a Party to the Car pat hian Con ven tion but, at 
that ti me, not a Party to this Pro to col, shall be sub sti tu ted by a mem ber 
to be elec ted by and from among the Par ti es to this Pro to col.

4. The Ru les of Pro ce du re for the Con fe ren ce of the Par ti es shall 
apply mu ta tis mu tan dis to the me e ting of the Par ti es, ex cept as may be 
ot her wi se de ci ded by con sen sus by the Con fe ren ce of the Par ti es ser
ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col.

5. The first me e ting of the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as 
the me e ting of the Par ti es to this Pro to col shall be con ve ned by the 
Sec re ta ri at in co njun ction with the first me e ting of the Con fe ren ce of 
the Par ti es that is sche du led af ter the da te of the en try in to for ce of this 
Pro to col. Sub se qu ent or di nary me e tings of the Con fe ren ce of the Par
ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col shall be held 
in co njun ction with or di nary me e tings of the Con fe ren ce of the Par ti es, 
un less ot her wi se de ci ded by the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as 
the me e ting of the Par ti es to this Pro to col.

6. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the 
Par ti es to this Pro to col shall ma ke, wit hin its man da te, the de ci si ons 
ne ces sary to pro mo te its ef fec ti ve im ple men ta tion. It shall per form the 
fun cti ons as sig ned to it by this Pro to col and shall:

(a) Ma ke re com men da ti ons on any mat ters ne ces sary for the im
ple men ta tion of this Pro to col;

(b) Esta blish such sub si di ary bo di es as are de e med ne ces sary for 
the im ple men ta tion of this Pro to col;

(c) Con si der and adopt, as re qu i red, amend ments to this Pro to col 
that are de e med ne ces sary for the im ple men ta tion of this Pro to col; and

(d) Exer ci se such ot her fun cti ons as may be re qu i red for the im
ple men ta tion of this Pro to col.

Ar tic le 23

Secretariat

1. The Sec re ta ri at esta blis hed by Ar tic le 15 of the Car pat hian 
Con ven tion shall ser ve as the Sec re ta ri at of this Pro to col.

2. Ar tic le 15, pa ra graph 2, of the Car pat hian Con ven tion on the fun
cti ons of the Sec re ta ri at shall apply, mu ta tis mu tan dis, to this Pro to col.

Ar tic le 24

SubsidiaryBodies

1. Any sub si di ary body esta blis hed by or un der the Car pat hian 
Con ven tion may, upon a de ci sion by the Con fe ren ce of the Par ti es ser
ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col, ser ve the Pro to col, in 
which ca se the me e ting of the Par ti es shall spe cify which fun cti ons that 
body shall exer ci se.

2. Par ti es to the Car pat hian Con ven tion that are not Par ti es to this 
Pro to col may par ti ci pa te as ob ser vers in the me e tings of any such sub
si di ary bo di es. When a sub si di ary body of the Car pat hian Con ven tion 
ser ves as a sub si di ary body to this Pro to col, de ci si ons un der the Pro to
col shall be ta ken only by the Par ti es to the Pro to col.

3. When a sub si di ary body of the Car pat hian Con ven tion exer ci
ses its fun cti ons with re gard to mat ters con cer ning this Pro to col, any 
mem ber of the bu re au of that sub si di ary body re pre sen ting a Party to 
the Car pat hian Con ven tion but, at that ti me, not a Party to the Pro to col, 
shall be sub sti tu ted by a mem ber to be elec ted by and from among the 
Par ti es to the Pro to col.

Ar tic le 25

Monitoringofcompliancewithobligations

1. The Par ti es shall re gu larly re port to the Con fe ren ce of the Par
ti es on me a su res re la ted to this Pro to col and the re sults of the me a su res 
ta ken. The Con fe ren ce of the Par ti es shall de ter mi ne the in ter vals and 
for mat at which the re ports must be sub mit ted.

2. Ob ser vers may pre sent any in for ma tion or re port on im ple
men ta tion of and com pli an ce with the pro vi si ons of this Pro to col to the 
Con fe ren ce of the Par ti es and/or to the Car pat hian Con ven tion Im ple
men ta tion Com mit tee (he re i naf ter re fer red to as the “Im ple men ta tion 
Com mit tee”).

3. The Im ple men ta tion Com mit tee shall col lect, as sess and 
analyses in for ma tion re le vant to the im ple men ta tion of this Pro to col 
and mo ni tor the com pli an ce by the Par ti es with the pro vi si ons of this 
Pro to col.
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4. The Im ple men ta tion Com mit tee shall pre sent to the Con fe ren ce 
of the Par ti es re com men da ti ons for im ple men ta tion and the ne ces sary 
me a su res for com pli an ce with the Pro to col.

5. The Con fe ren ce of the Par ti es shall adopt or re com mend ne ces
sary me a su res.

Ar tic le 26

Evaluationoftheeffectivenessoftheprovisions

1. The Par ti es shall re gu larly exa mi ne and eva lu a te the ef fec ti ve
ness of the pro vi si ons of this Pro to col. The Con fe ren ce of the Par ti es 
may con si der the adop tion of ap pro pri a te amend ments to this Pro to col 
whe re ne ces sary in or der to ac hi e ve its ob jec ti ves.

2. The Par ti es shall fa ci li ta te the in vol ve ment of the re gi o nal and 
lo cal aut ho ri ti es and ot her sta ke hol ders in the pro cess un der pa ra graph 1.

CHAP TER V

FI NAL PRO VI SI ONS

Ar tic le 27

LinksbetweentheCarpathianConventionandtheProtocol

1. This Pro to col con sti tu tes a Pro to col to the Car pat hian Con ven
tion wit hin the me a ning of Ar tic le 2 pa ra graph 3 the re of and any ot her 
re le vant Ar tic les of the Car pat hian Con ven tion.

2. The pro vi si ons of Ar tic les 19, 20, 21 pa ra graphs 2 to 4 and Ar
tic le 22 of the Car pat hian Con ven tion on en try in to for ce, amend ment 
of and wit hdra wal from this Pro to col and on set tle ment of dis pu tes 
shall apply mu ta tis mu tan dis to this Pro to col. Only a Party to the Car
pat hian Con ven tion may be co me Party to this Pro to col.

Ar tic le 28

Signature

1. This Pro to col shall be open for sig na tu re at the De po si tary from 
27 May 2011 to 27 May 2012.

2. For Par ti es which ex press the ir con sent to be bo und by this Pro
to col at a la ter da te, this Pro to col shall en ter in to for ce on the ni ne ti eth 
day af ter the da te of de po sit of the in stru ment of ra ti fi ca tion. Af ter the 
en try in to for ce of an amend ment to this Pro to col, any new Party to the 
said Pro to col shall be co me a Party to the Pro to col, as amen ded.

Ar tic le 29

Notifications

The De po si tary shall, in re spect of this Pro to col, no tify each Party of 
(a) any sig na tu re,
(b) the de po sit of any in stru ment of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap

pro val,
(c) any da te of en try in to for ce,
(d) any dec la ra tion ma de by a Party or sig na tory,
(e) any de nun ci a tion no ti fied by a Party, in clu ding the da te on 

which it be co mes ef fec ti ve.

Ar tic le 30

Reservations

No re ser va ti ons may be ma de to this Pro to col.

Ar tic le 31

Depositary

The De po si tary of this Pro to col is the Go vern ment of Ukra i ne.
Do ne at Bra ti sla va on the 27 May 2011 in one ori gi nal in En glish 

lan gu a ge.
The ori gi nal of the Pro to col shall be de po si ted with the De po si

tary, which shall di stri bu te cer ti fied co pi es to all Par ti es.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly aut ho ri sed the re
to, ha ve sig ned this Pro to col

For the Go vern ment of the Czech Re pu blic
For the Go vern ment of the Re pu blic of Hun gary
For the Go vern ment of the Re pu blic of Po land
For the Go vern ment of Ro ma nia
For the Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia
For the Go vern ment of the Slo vak Re pu blic
For the Go vern ment of Ukra i ne

Про то кол  
о одр жи вом упра вља њу шу ма ма уз Оквир ну  

кон вен ци ју о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та

Стра не овог про то ко ла, 
У СКЛА ДУ СА оба ве за ма про пи са ним Оквир ном кон вен ци

јом о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та (у да љем тек сту: Кар
пат ска кон вен ци ја), стре ме ћи све о бу хват ној по ли ти ци и са рад њи у 
ци љу за шти те и одр жи вог раз во ја Кар па та;

СВЕ СНЕ чи ње ни це да ће се при ти сак љу ди на кар пат ске шу
ме не пре ста но по ве ћа ва ти;

У ЦИ ЉУ по ди за ња све сти о мул ти функ ци о нал ном ка рак те ру 
шу ма и ко ри сти од одр жи вог упра вља ња шу ма ма на Кар па ти ма, 
по себ но што се ти че скла ди ште ња угље ни ка у би о ма си, снаб де
ва ња во дом и би о ди вер зи те та као и до при но са ру рал ном раз во ју;

У СКЛА ДУ СА сво јим оба ве за ма из чла на 7. Оквир не кон
вен ци је о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та;

ПО ЗИ ВА ЈУ ЋИ СЕ по себ но на Рио Де кла ра ци ју, прав но нео
ба ве зу ју ћи ин стру мент Ује ди ње них на ци ја ко ји се од но си на све 
ти по ве шу ма, Од лу ке Фо ру ма за шу ме Ује ди ње них на ци ја, Де кла
ра ци ју из Јо ха не збур га о одр жи вом раз во ју и План о им пле мен
та ци ји Свет ског са ми та о одр жи вом раз во ју, Оквир ну Кон вен ци ју 
Ује ди ње них на ци ја о кли мат ским про ме на ма и пра те ћи Кјо то про
то кол, Кон вен ци ју о би о ло шкој ра зно вр сно сти и ње ног про гра ма 
ра да и ре ле вант них од лу ка ве за них за шум ски би о ди вер зи тет, Ре
зо лу ци је Ми ни стар ске кон фе рен ци је о за шти ти шу ма у Евро пи, 
Кон вен ци ја о очу ва њу и за шти ти свет ског кул тур ног и при род ног 
на сле ђа, Европ ску кон вен ци ју о пре де лу, спро во ђе ње за ко на о шу
ма ма и про це се упра вља ња;

КОН СТА ТУ ЈУ ЋИ да ље да нај ве ћи број Стра на ко је се као др
жа ве чла ни це Европ ске уни је при др жа ва ју Стра те ги је шу мар ства 
ЕУ и ње ног Ак ци о ног пла на;

У ЦИ ЉУ обез бе ђи ва ња ефи ка сни је при ме не по сто је ћих за
кон ских ин стру ме на та, и НА ДО ВЕ ЗУ ЈУ ЋИ СЕ на дру ге ме ђу на
род не про гра ме;

УВЕ РЕ НЕ да на по ри у ци љу за шти те, очу ва ња и одр жи вог 
упра вља ња кар пат ским шу ма ма зах те ва ју ре ги о нал ну са рад њу; и 
СВЕ СНЕ до дат не вред но сти пре ко гра нич не са рад ње на по сти за њу 
еко ло шке ко хе рен ци је;

У ЖЕ ЉИ да са ра ђу ју на одр жи вом упра вља њу и за шти ти 
кар пат ских шу ма;

Спо ра зу ме ле су се о сле де ћем:

ПО ГЛА ВЉЕ I

ОП ШТЕ ОБА ВЕ ЗЕ

Члан 1.

Општициљевиипринципи

1. Циљ Про то ко ла о одр жи вом упра вља њу шу ма ма (у да љем 
тек сту: Про то кол) је да про мо ви ше одр жи во упра вља ње и за шти
ту кар пат ских шу ма, за до бро бит да на шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја.

2. У ци љу по сти за ња го ре на ве де ног ци ља, Стра не ће спро во
ди ти ак тив но сти и са ра ђи ва ти на: 

а) очу ва њу или уве ћа ва њу по вр ши на под шу ма ма;
b) обез бе ђи ва њу про из вод них функ ци ја шу ма и њи хо ве уло ге 

у ру рал ном раз во ју; 
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c) про мо ви са њу ра ци о нал ног ко ри шће ња шу ма као еко ло
шког и об но вљи вог ма те ри ја ла;

d) про мо ви са њу одр жи ве упо тре бе не дрв них шум ских про из
во да; 

e) уна пре ђе њу здрав стве ног ста ња и ви тал но сти шу ма; 
f) уна пре ђе њу очу ва ња и одр жи вог ко ри шће ња ком по нен ти 

би о ло шке ра зно вр сно сти шу ма;
g) иден ти фи ка ци ји и за шти ти при род них, а по себ но не так ну

тих шу ма;
h) про мо ви са њу по нов ног ус по ста вља ња при род них шу ма;
i) уна пре ђе њу уло ге шу мар ског сек то ра у убла жа ва њу кли

мат ских про ме на;
j) уна пре ђе њу за штит них функ ци ја шу ма, као што су спре ча

ва ње по пла ва, кли зи шта и ге не рал не ре гу ла ци је кру же ња во де у 
при ро ди;

k) про мо ви са њу кул тур ног на сле ђа шу ма;
l) уве ћа ње дру штве них функ ци ја шу ма;
m) про мо ви са њу уче шћа ре ги о нал них и ло кал них вла сти и 

за јед ни ца у упра вља њу шу ма ма;
n) иден ти фи ка ци ји, раз во ју и при ме ни од го ва ра ју ћих ше ма 

пла ћа ња за од го ва ра ју ћа до бра и услу ге ко је пру жа ју шу ме; 
o) осна жи ва њу упра вља ња шум ским сек то ром и спро во ђе њу 

за ко на о шу ма ма са по себ ним ак цен том на бор бу про тив бес прав не 
се че шу ма и тр го ва ња бес прав но сте че ним шум ским про из во ди ма;

p) иден ти фи ка ци ји, раз во ју и им пле мен та ци ји нај бо љих 
прак си ве за но за при ро ди бли ско га здо ва ње шу ма ма;

q) про мо ци ји и ко ор ди на ци ји на уч них ис тра жи ва ња и раз ме
ни ин фор ма ци ја у ве зи кар пат ских шу ма.

Члан 2.

Политикекојесетичуодрживогуправљањакарпатским
шумама

Странe ће раз ви ја ти и спро во ди ти по ли ти ке и стра те ги је на 
сво јој на ци о нал ној те ри то ри ји у ци љу одр жи вог упра вља ња кар
пат ским шу ма ма, узи ма ју ћи у об зир по ли ти ке и стра те ги је раз ви је
не и спро ве де не од оста лих Стра на. У ову свр ху Стра не ће раз ме
њи ва ти ре ле вант не ин фор ма ци је са оста лим Стра на ма.

Члан 3.

Интегрисањециљеваодрживогуправљањаизаштите
карпатскихшумаусекторскеполитике

1. Стра не ће узе ти у об зир ци ље ве овог про то ко ла при ли ком 
из ра де сво јих по ли ти ка, по себ но оне ко је се ти чу очу ва ња би о ло
шке ра зно вр сно сти, за шти те зе мљи шта, ру рал ног раз во ја, упра
вља ња во де ним и реч ним сли вом, кли мат ских про ме на, ту ри зма, 
ин ду стри је и енер ги је, очу ва ња кул тур ног на сле ђа и тра ди ци о нал
ног зна ња, про стор ног пла ни ра ња, тран спор та и ин фра струк ту ре.

2. Стра не ће са ра ђи ва ти на ин те гра ци ји ци ље ва одр жи вог 
упра вља ња и за шти те кар пат ских шу ма у сво је ре ги о нал не или 
гло бал не сек тор ске по ли ти ке и стра те ги је, што би да ље мо гло да 
има ути ца ја на одр жи во упра вља ње кар пат ским шу ма ма.

Члан 4.

Учешћерегионалнихилокалнихвласти
изаједница

1. Стра не ће, у окви ру свог по сто је ћег ин сти ту ци о нал ног 
окви ра, де фи ни са ти нај бо љи ни во ко ор ди на ци је и са рад ње ме ђу 
ин сти ту ци ја ма и ре ги о нал ним и ло кал ним ор га ни ма вла сти у ци љу 
под сти ца ња по де ле од го вор но сти у свр ху про це са им пле мен та ци је 
овог про то ко ла.

2. Стра не ће пред у зе ти ме ре за укљу чи ва ње или ор га ни зо ва
ти укљу чи ва ње ло кал них за јед ни ца, вла сни ка шу ма и упра вља ча 
ди рект но у раз ли чи те ета пе при пре ме и им пле мен та ци је ових по
ли ти ка и ме ра.

Члан 5.

Међународнасарадња

1. Стра не ће под сти ца ти ак тив ну ме ђу на род ну са рад њу ме ђу 
над ле жним ин сти ту ци ја ма што се ти че одр жи вог упра вља ња и за
шти те кар пат ских шу ма.

2. Стра не ће олак ша ти са рад њу из ме ђу ре ги о нал них и ло кал
них вла сти на Кар па ти ма на ме ђу на род ном ни воу и та ко ђе тра жи
ти ре ше ња за за јед нич ке про бле ме на нај по год ни јем ни воу.

ПО ГЛА ВЉЕ II

ГЕ О ГРАФ СКИ ОБИМ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 6.

Географскиобим

1. Овај про то кол се од но си на Кар пат ски ре ги он (у да љем 
тек сту: Кар па ти) као што је де фи ни са ла Кон фе рен ци ја Стра на Кар
пат ске кон вен ци је.

2. Сва ка Стра на мо же да про ши ри при ме ну овог про то ко ла на 
до дат не де ло ве сво је на ци о нал не те ри то ри је упу ћи ва њем Де кла ра
ци је Де по зи та ру.

Члан 7.

Дефиниције

У свр ху овог про то ко ла:
а) „Одр жи во упра вља ње шу ма ма” под ра зу ме ва упра вља ње и 

ко ри шће ње шу ме и шум ског зе мљи шта на та кав на чин и у та квом 
сте пе ну да се очу ва њи хов би о ди вер зи тет, про дук тив ност, ви тал
ност и ре ге не ра тив ни ка па ци тет, као и по тен ци јал шу ма да ис пу не 
са да и у бу дућ но сти, од го ва ра ју ће еко ло шке, еко ном ске и со ци јал
не функ ци је на ло кал ном, на ци о нал ном и гло бал ном ни воу, а да се 
при то ме не угро зе не ки дру ги еко си сте ми;

b) „При ро ди бли ско шу мар ство” под ра зу ме ва си стем упра
вља ња шу ма ма ко ји омо гу ћа ва трај но об на вља ње, раз вој и трет ман 
са сто ји на ко је су слич не по са ста ву вр ста, струк ту ри и ди на ми ци 
при род ним шу ма ма ко је су спе ци фич не за усло ве пред мет не ло
ка ци је;

c) „Еко ло шка мре жа” озна ча ва си стем под руч ја ко ја су еко ло
шки и фи зич ки по ве за на, ко ја се да ље са сто је од кључ них под руч
ја, ко ри до ра и там пон зо на;

d) „Ше ме сер ти фи ка ци је шу ма” су оне ше ме сер ти фи ка ци је 
ко је се ти чу одр жи вог упра вља ња шу ма ма ко је са др жи ја сне ци ље
ве, мер љи ве кри те ри ју ме, не за ви сно оце њи ва ње и укљу чи ва ње и 
да ва ње кре ди би ли те та глав ним за ин те ре со ва ним гру па ма;

e) „При род не шу ме” су шу ме ко је се са сто је од оних вр ста др
ве ћа ко је су аутох то не за да ти пре део и ко је са др же ве ћи ну глав них 
ка рак те ри сти ка и кључ них еле ме на та еко си сте ма, као што су сло
же ност, струк ту ра и ра зно вр сност;

f) „Стра не” озна ча ва Стра не овог про то ко ла;
g) „За шти ће но под руч је” озна ча ва ге о граф ски де фи ни са но 

под руч је ко је је та ко од ре ђе но и ко јим се упра вља у ци љу ре а ли за
ци је по себ них ци ље ва ве за них за ње го ву за шти ту и очу ва ње; 

h) „За шти та шу ма” под ра зу ме ва та кав аспе кат очу ва ња при
ро де, ко ји се ти че за шти те, одр жа ва ња, об на вља ња и одр жи вог ко
ри шће ња шум ских ре сур са у ци љу обез бе ђи ва ња еко си стем ских 
услу га шу ма;

i) „При ро ди бли ско об на вља ње шу ма” озна ча ва та кав вид 
упра вља ња ко ји се при ме њу је у шум ским обла сти ма, а ко ји за циљ 
има да по мог не при род не про це се об на вља ња шу ма на та кав на чин 
да струк ту ра са сто ји не, би о ло шка ра зно вр сност, функ ци је, про це
си и по себ но са став вр ста об но вље не шу ме од го ва ра ју, што је ви
ше мо гу ће и ко ли ко је из во дљи во, пр во бит ној шу ми пре ко по сте
пе ног ме ња ња се кун дар них шум ских са сто ји на;

j) „Ра ци о нал но ко ри шће ње др ве та” пред ста вља је дан ин те
гри сан при ступ пре ра ди и крај њем ко ри шће њу др ве та ко је по ти че 
из одр жи вог упра вља ња шу ма ма од стра не по тро ша ча;
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k) „Не так ну те шу ме” озна ча ва ју при род не шу ме на ко је ни су 
ди рект но ути ца ле људ ске ак тив но сти ве за но за њи хов раз вој.

ПО ГЛА ВЉЕ III

ПО СЕБ НЕ МЕ РЕ

Члан 8.

Очувањеиувећавањеповршинаподшумама

1. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној те
ри то ри ји, кроз одр жи во упра вља ње шу ма ма и пла ни ра ње про сто
ра, у ци љу очу ва ња по сто је ћих по вр ши на под шу ма ма као кључ
ног са став ног де ла кар пат ског пре де ла.

2. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној те
ри то ри ји у ци љу по ве ћа ња по вр ши на под шу ма ма на Кар па ти ма, и 
ако је то по треб но у свр ху по сти за ња ци ље ва из чла на 1, исто вре
ме но узи ма ју ћи у об зир и ве ли ку еко ло шку ва жност при род них и 
по лу при род них ли ва да и па шња ка као и дру гих ци ље ва Кар пат ске 
кон вен ци је и ње них Про то ко ла.

Члан 9.

Обезбеђивањепроизводнихфункцијашумаињиховаулога
уруралномразвоју

1. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре на сво јим на ци о нал ним 
те ри то ри ја ма с ци љем да оси гу ра про из вод не функ ци је шу ма и да 
по бољ ша ју њи хо ву уло гу у ру рал ном раз во ју кроз од го ва ра ју ће по
ли ти ке ко је су при ла го ђе не вла снич кој струк ту ри као и ра ци о нал
ном ко ри шће њу дрв них про из во да.

2. Стра не ће про мо ви са ти и обез бе ди ти из во ре при хо да од 
шум ских ре сур са и ти ме пру жи ти по др шку вла сни ци ма и ко ри сни
ци ма шу ма као и њи хо вим удру же њи ма у ци љу сма ње ња про бле ма 
ко ји су ве за ни за фраг мен та ци ју вла сни штва над зе мљом, сти му
ли са ње тр жи шних ини ци ја ти ва, укљу чу ју ћи ше ме за сер ти фи ка ци
ју шу ма, спро во ђе ње за ко на о шу ма ма, са по себ ним ак цен том на 
бор бу про тив бес прав не се че шу ма и тр го ви не бес прав но сте че ним 
шум ским про из во ди ма, про мо ви са ње одр жи вог ко ри шће ња и мар
ке тин га не дрв них шум ских про из во да и раз вој и ши ре ње упо тре бе 
си сте ма за пла ћа ње еко си стем ских услу га.

Члан 10.

Идентификацијаизаштитаприродних,посебнонетакнутих
шума

1. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре у окви ру сво је на ци о нал не 
те ри то ри је у ци љу иден ти фи ка ци је и за шти те при род них, а по себ
но не так ну тих шу ма на Кар па ти ма, та ко што ће ус по ста ви ти за
шти ће на под руч ја у до вољ ном бро ју и до вољ не ве ли чи не, и спро
ве сти дру ге спе ци фич не ме ре за шти те.

2. Сва ка Стра на ће у окви ру сво је те ри то ри је ко ја при па да 
Кар па ти ма пред у зе ти ме ре за укљу чи ва ње про сто ра на ко ји ма се 
на ла зе би ло ко је вр сте при род них шу ма у за шти ће на под руч ја.

3. По себ но, сва ка Стра на тре ба да пре ду зме спе ци фич не ме ре за 
очу ва ње ге нет ских ре сур са при род них, а по себ но не так ну тих шу ма.

4. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре за на док на ду тро шко ва 
или еко ном ских гу би та ка ко ји су ре зул тат ме ра пред у зе тих у скла
ду са ст. 1, 2. и 3. овог чла на.

Члан 11.

Управљањешумамаузаштићенимподручјима

1. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре за обез бе ђи ва ње ускла
ђе но сти из ме ђу пла но ва за упра вља ње за шти ће ним под руч ји ма и 
пла но ва за упра вља ње шу ма ма ко је се на ла зе у за шти ће ним под
руч ји ма.

2. Стра не ће са ра ђи ва ти на из ра ди смер ни ца за упра вља ње шу
ма ма, укљу чу ју ћи при ро ди бли ско шу мар ство у за шти ће ним под
руч ји ма и где је мо гу ће, на под руч ји ма у окви ру мре же На ту ра 2000. 

Члан 12.

Унапређењезаштитнихфункцијашума

Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној те ри
то ри ји у ци љу обез бе ђи ва ња за штит них функ ци ја шу ма као што су 
бо ље спре ча ва ње по пла ва, еро зи ја тла, кли зи шта, ла ви не и од ро ни 
кроз про мо ви са ње ме то да одр жи вог упра вља ња шу ма ма ко је су та
кве да по бољ ша ва ју ста бил ност и от пор ност на при род не и ан тро
по ге не по ре ме ћа је.

Члан 13.

Промовисањеприродиблискогобнављањашума

1. Сва ка Стра на ће пред у зе ти ме ре на сво јој на ци о нал ној те
ри то ри ји у ци љу про мо ви са ња при род не об но ве шу ма.

2. Стра не ће размoтрити, пре ма по тре би, ус по ста вља ње про
гра ма за за шти ту и ре ин тро дук ци ју рет ких аутох то них вр ста шум
ског др ве ћа у њи хо ве при род не еко си сте ме.

Члан 14.

Шумарствоиклиматскепромене

1. Сва ка Стра на ће во ди ти по ли ти ку у ци љу по ве ћа ња уло
ге шу мар ског сек то ра у убла жа ва њу кли мат ских про ме на, са по
себ ним ак цен том на про на ла же њу рав но те же из ме ђу по ве ћа ња 
скла ди ште ња угље ни ка у шум ским еко си сте ми ма, про мо ви са ња 
ко ри шће ња об но вљи ве енер ги је из шум ске и дрв не би о ма се и ра
ци о нал ног ко ри шће ња дрв них про из во да као за ме не за гру бе гра
ђе вин ске ма те ри ја ле ко ји се до би ја ју из нео б но вљи вих из во ра.

2. Сва ка Стра на, узи ма ју ћи у об зир по сле ди це кли мат ских 
про ме на, оба ве зу је се да ће во ди ти при ла го ђе не по ли ти ке и ме ре 
ко је за циљ има ју по ве ћа ње ста бил но сти и от пор но сти кар пат ских 
шу ма.

3. Сва ка Стра на, узи ма ју ћи у об зир по ве ћа ну угро же ност шу
ма од по жа ра и дру гих екс трем них до га ђа ја иза зва них кли мат ским 
про ме на ма, ће пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре да би се ови ри зи ци 
сма њи ли и убла жи ли њи хо ви не га тив ни ефек ти. 

Члан 15.

Социјалнафункцијашума

1. Сва ка Стра на ће де фи ни са ти, у окви ру свог по сто је ћег ин
сти ту ци о ног окви ра, ефи ка сне про гра ме за ко ор ди на ци ју и са рад
њу ме ђу ин сти ту ци ја ма и ре ги о нал ним и ло кал ним вла сти ма ко је 
су за ду же не за упра вља ње шум ским ре сур си ма, уз уче шће оста лих 
ло кал них за ин те ре со ва них стра на у ци љу уна пре ђе ња со ци јал них 
функ ци ја шу ма.

2. Сва ка Стра на, узи ма ју ћи у об зир ви со ку вред ност шу ма за 
раз вој ту ри зма, оба ве зу је се да ће при пла ни ра њу упра вља ња шу
ма ма узе ти у об зир и по ли ти ке ве за не за одр жи ви ту ри зам.

3. Сва ка Стра на ће раз мо три ти мо гућ ност про мо ви са ња кул
тур ног на сле ђа и тра ди ци о нал на зна ња ко ја су ве за на за упра вља
ње шу ма ма укљу чу ју ћи и обра зо ва ње на свим ни во и ма.

Члан 16.

Шумарство,дивљибиљнииживотињскисветиеколошке
мреже

1. Сва ка Стра на ће при ме њи ва ти ме то де одр жи вог упра вља
ња ди вљим биљ ним и жи во тињ ским све том, по себ но кроз ко ор
ди ни са не ре гу ла тив не ме ре у по гра нич ним под руч ји ма са по себ
ним ак цен том на кон тро лу број но сти по пу ла ци је ко пи та ра, та ко 
да се омо гу ћи не сме та на при род на об но ва шу ма, као и пра ће ње и 
упра вља ње ве ли ким кар ни во ра ма у окви ру по сто је ћих ка па ци те та 
шум ских еко си сте ма.

2. Стра не ће са ра ђи ва ти на ускла ђи ва њу сво јих по ли ти ка ве
за но за еко ло шке мре же и ци ље ви ма и ме ра ма упра вља ња шу ма ма.
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Члан 17.

Подударнопраћењеиинформационисистеми

1. Стра не ће са ра ђи ва ти, у окви ру по сто је ћих ме ђу на род них 
ини ци ја ти ва, на ускла ђи ва њу пра ће ња шу ма на Кар па ти ма, што ће 
да ље во ди ти по сти за њу ци ље ва овог про то ко ла.

2. Стра не ће са ра ђи ва ти на раз во ју за јед нич ког ин фор ма ци
о ног си сте ма о ста њу шу ма на Кар па ти ма, у скла ду са чла ном 12. 
Кар пат ске кон вен ци је.

3. Стра не ће са ра ђи ва ти на ускла ђи ва њу ба за по да та ка и омо
гу ћа ва њу да на ци о нал ни ре зул та ти пра ће ња шу ма бу ду ин те гри са
ни у за јед нич ки ин фор ма ци о ни си стем.

Члан 18.

Координацијанаучнихистраживањаиразменаинформација

1. Сва ка Стра на ће ко ор ди ни са ти и са ра ђи ва ти на на уч ним 
ис тра жи ва њи ма ко ја се вр ше на ње ној те ри то ри ји или ко ја вр ше 
ње не на уч не ин сти ту ци је у ве зи са оп штим ци ље ви ма овог про то
ко ла. 

2. Стра не ће охра бри ти ме ђу на род ну са рад њу ме ђу на уч ним 
ин сти ту ци ја ма у по гле ду одр жи вог упра вља ња шу ма ма на Кар па
ти ма, а по себ но по кре та ња за јед нич ких ис тра жи вач ких про гра ма и 
про је ка та ве за но за кар пат ску ре ги ју. 

3. Стра не ће под сти ца ти ор га ни зо ва ње сим по зи ју ма и кон фе рен
ци ја у ци љу раз ме не на уч них ин фор ма ци ја и прак тич ног ис ку ства.

4. Сва ка Стра на ће са оста лим Стра на ма раз ме њи ва ти ин фор
ма ци је и ис ку ства о ме то да ма ко је се ти чу ак тив но сти на ве де них у 
чла ну 1. став 2.

Члан 19.

Заједничкипрограмиипројекти

Сва ка Стра на ће уче ство ва ти, у скла ду са сво јим по тре ба ма и 
мо гућ но сти ма, у за јед нич ким про гра ми ма и про јек ти ма ве за ним за 
ак тив но сти ко је се из во де на под руч ју Кар па та, а на ко ји ма за јед
нич ки уче ству ју и оста ле Стра не.

ПО ГЛА ВЉЕ IV

ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА, ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ

Члан 20.

Имплементација

1. Сва ка Стра на ће пред у зе ти нео п ход не за кон ске и ад ми ни
стра тив не ме ре да би обез бе ди ле им пле мен та ци ју од ред би овог 
про то ко ла.

2. Сва ка Стра на ће ис тра жи ти мо гућ но сти да по др жи, кроз 
фи скал не и/или фи нан сиј ске ме ре, им пле мен та ци ју од ред би овог 
про то ко ла.

3. Сва ка Стра на ће име но ва ти ре ле вант не на ци о нал не вла сти 
ко је ће би ти од го вор не за им пле мен та ци ју овог про то ко ла и да ће 
ову ин фор ма ци ју ста ви ти на рас по ла га ње оста лим Стра на ма. Да те 
на ци о нал не вла сти ће би ти од го вор не за пра ће ње ефе ка та ме ра по
ме ну тих у ст. 1. и 2. овог чла на. 

4. Стра не ће из ра ди ти и усво ји ти Стра те шки ак ци о ни план за 
при ме ну овог про то ко ла.

Члан 21.

Образовање,информисаностиподизањејавнесвести

1. Стра не ће про мо ви са ти обра зо ва ње, ин фор ми са ност и по
ди за ње све сти јав но сти што се ти че ци ље ва, ме ра и им пле мен та
ци је овог про то ко ла.

2. Стра не ће омо гу ћи ти јав ни при ступ ин фор ма ци ја ма ко је се 
ти чу им пле мен та ци је овог про то ко ла.

Члан 22.

СедницеСтранауговорница

1. Кон фе рен ци ја Стра на Кар пат ске кон вен ци је ће пред ста
вља ти и Сед ни цу Стра на овог про то ко ла.

2. Стра не Кар пат ске кон вен ци је ко је ни су пот пи сни це овог 
про то ко ла мо гу при су ство ва ти Кон фе рен ци ји Стра на, ко ја та ко ђе 
пред ста вља Сед ни цу Стра на овог про то ко ла, у свој ству по сма тра
ча. Ка да Кон фе рен ци ја Стра на та ко ђе пред ста вља и Сед ни цу Стра
на овог про то ко ла, од лу ке ко је су до не ше не у ве зи овог про то ко ла 
би ће при ме њи ва не са мо од Стра на овог про то ко ла.

3. Ка да Кон фе рен ци ја Стра на та ко ђе пред ста вља и Сед ни цу 
Стра на овог про то ко ла, сва ки члан Би роа Кон фе рен ци је Стра на ко
ји за сту па Стра ну Кон вен ци је, али не и Стра ну овог про то ко ла у 
да том тре нут ку, би ће за ме њен чла ном ко ји ће се би ра ти од стра не 
Стра на овог про то ко ла и из ре до ва Стра на овог про то ко ла.

4. По слов ник о ра ду Кон фе рен ци је Стра на ће се при ме њи
ва ти mu ta tis mu tan dis на сед ни це Стра на, сем ако се дру га чи је не 
од лу чи кон сен зу сом Кон фе рен ци је Стра на ко ја исто вре ме но пред
ста вља сед ни цу Стра на овог про то ко ла.

5. Пр ва сед ни ца Кон фе рен ци је Стра на ко ја ће пред ста вља ти 
и Сед ни цу Стра на овог про то ко ла би ће са зва на од стра не Се кре та
ри ја та у ве зи са пр вим са стан ком Кон фе рен ци је Стра на ко ји је за
ка зан на кон да на сту па ња на сна гу овог про то ко ла. На ред на ре дов
на за се да ња Кон фе рен ци је Стра на ко ја ће пред ста вља ти и сед ни це 
Стра на овог про то ко ла би ће одр жа не у скла ду са ре дов ним сед
ни ца ма Кон фе рен ци је Стра на осим ако Кон фе рен ци ја Стра на ко ја 
пред ста вља Сед ни цу Стра на овог про то ко ла не од лу чи дру га чи је.

6. Кон фе рен ци ја Стра на ко ја пред ста вља и Сед ни цу Стра на 
овог про то ко ла ће до но си ти, то ком свог ман да та, од лу ке ко је су 
нео п ход не за про мо ви са ње ње го ве ефи ка сне им пле мен та ци је. Кон
фе рен ци ја ће вр ши ти функ ци је ко је су јој до де ље не овим про то ко
лом и оба ве зу је се да ће:

(a) да ва ти пре по ру ке о свим пи та њи ма ко ја су нео п ход на за 
им пле мен та ци ју овог про то ко ла; 

(b) осно ва ти пра те ћа те ла, ко ја су нео п ход на за при ме ну овог 
про то ко ла; 

(c) раз ма тра ти и усва ја ти, по по тре би, аманд ма не на овај про
то кол ко ји су нео п ход ни за при ме ну овог про то ко ла; и 

(d) оба вља ти оста ле функ ци је ко је су нео п ход не за при ме ну 
овог про то ко ла.

Члан 23.

Секретаријат

1. Се кре та ри јат фор ми ран пре ма чла ну 15, став 2. Кар пат ске 
Кон вен ци је та ко ђе ће пред ста вља ти и Се кре та ри јат овог про то ко ла.

2. Све од ред бе чла на 15, ста ва 2. Кар пат ске кон вен ци је ко је се 
ти чу функ ци ја Се кре та ри ја та би ће при ме њи ва не, mu ta tis mu tan dis 
на овај про то кол.

Члан 24.

Пратећатела

1. Сва ко пра те ће те ло ко је је осно ва но од стра не или пре ма од
ред ба ма Кар пат ске кон вен ци је мо же на кон до но ше ња од лу ке Кон
фе рен ци је Стра на ко ја та ко ђе пред ста вља и Сед ни цу Стра на овог 
про то ко ла, слу жи ти овом про то ко лу, у том слу ча ју ће се на Сед ни
ци Стра на де фи ни са ти ко је функ ци је ће тач но ово те ло оба вља ти.

2. Стра не Кар пат ске кон вен ци је ко је ни су пот пи сни це овог 
про то ко ла мо гу уче ство ва ти на сед ни ца ма ових пра те ћих те ла у 
уло зи по сма тра ча. Ка да пра те ће те ло Кар пат ске кон вен ци је ујед
но пред ста вља и пра те ће те ло овог про то ко ла, од лу ке ко је се ти чу 
Про то ко ла до но си ће са мо Стра не овог про то ко ла.

3. Ка да пра те ће те ло Кар пат ске кон вен ци је вр ши сво је функ
ци је ко је се од но се на пи та ња ко ја се ти чу овог про то ко ла, сва ки 
члан би роа да тог пра те ћег те ла ко је пред ста вља Стра ну Кар пат ске 
кон вен ци је, али не и Стра ну Про то ко ла у да том тре нут ку, би ће за
ме ње но чла ном ко ји ће би ти иза бран од Стра не Про то ко ла и из ре
до ва Стра на Про то ко ла.
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Члан 25.

Праћењеусаглашеностисаобавезама

1. Стра не ће ре дов но из ве шта ва ти Кон фе рен ци ју Стра на о 
ме ра ма ко је се ти чу овог про то ко ла и ре зул та ти ма пред у зе тих ме
ра. Кон фе рен ци ја Стра на ће од ре ди ти вре мен ски ин тер вал и фор
ма те у окви ру ко јих се из ве шта ји мо ра ју до ста вља ти.

2. По сма тра чи мо гу до ста ви ти Кон фе рен ци ји Стра на и/или Од
бо ру за им пле мен та ци ју Кар пат ске кон вен ци је (у да љем тек сту: Од бор 
за им пле мен та ци ју) би ло ка кву ин фор ма ци ју или из ве штај о им пле
мен та ци ји Про то ко ла и ускла ђе но сти са од ред ба ма ово га про то ко ла.

3. Од бор за им пле мен та ци ју ће при ку пља ти, оце њи ва ти и 
ана ли зи ра ти ин фор ма ци је ко је су бит не за спро во ђе ње овог про то
ко ла и пра ти ти ускла ђе ност Стра на са од ред ба ма овог про то ко ла.

4. Од бор за им пле мен та ци ју ће пред ста ви ти Кон фе рен ци ји 
Стра на пре по ру ке за спро во ђе ње и нео п ход не ме ре за ускла ђи ва ње 
са овим про то ко лом.

5. Кон фе рен ци ја Стра на ће усво ји ти или да ти пре по ру ку о по
треб ним ме ра ма.

Члан 26.

Вредновањеефикасностиодредби

1. Стра не ће ре дов но пре гле да ти и вред но ва ти ефи ка сност 
од ред би овог про то ко ла. Кон фе рен ци ја Стра на мо же раз мо три ти 
усва ја ње од го ва ра ју ћих аманд ма на на овај про то кол где је то нео п
ход но у ци љу по сти за ња сво јих ци ље ва.

2. Стра не ће олак ша ти уче шће ре ги о нал них и ло кал них вла сти 
и оста лих за ин те ре со ва них стра на у про це су из ста ва 1. овог чла на.

ПО ГЛА ВЉЕ V

ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 27.

ВезаизмеђуКарпатскеконвенцијеиовогпротокола

1. Овај про то кол пред ста вља Про то кол уз Кар пат ску кон вен
ци ју као што је про пи са но чла ном 2, ста вом 3. Кар пат ске кон вен
ци је и дру гим ре ле вант ним чла но ви ма.

2. Од ред бе чл. 19, 20, 21. ст. 2. до 4. и чла на 22. Кар пат ске 
кон вен ци је ко ји се од но се на сту па ње на сна гу, на из ме ну кон вен
ци је, на исту па ње из Кон вен ци је, као и на ре ша ва ње спо ро ва, при
ме њи ва ће се и mu ta tis mu tan dis на овај про то кол. Са мо Стра на Кар
пат ске кон вен ци је мо же по ста ти Стра на овог про то ко ла.

Члан 28.

Потписивање

1. Овај про то кол ће би ти отво рен за пот пи си ва ње код Де по зи
та ра у пе ри о ду од 27. ма ја 2011. до 27. ма ја 2012. го ди не.

2. За Стра не ко је из ра зе во љу да при сту пе овом про то ко лу на
кон вре мен ског пе ри о да пред ви ђе ног за ње го во пот пи си ва ње, овај 
про то кол ће сту пи ти на сна гу де ве де се тог да на на кон да ту ма де по
но ва ња ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји. На кон сту па ња на сна гу би ло 
ко јег аманд ма на на овај про то кол, он ће се ауто мат ски сма тра ти 
оба ве зу ју ћим и за све но ве Стра не по ме ну тог Про то ко ла.

Члан 29.

Обавештења

Де по зи тар ће, у скла ду са овим про то ко лом оба ве сти ти сва ку 
Стра ну уго вор ни цу о:

(а) сва ком пот пи си ва њу,
(б) де по но ва њу ин стру ме на та о ра ти фи ка ци ји, при хва та њу 

или одо бра ва њу,
(ц) да ту му сту па ња на сна гу,
(д) де кла ра ци ји ко ју је са чи ни ла Стра на уго вор ни ца или пот

пи сни ца,

(е) от ка зи ва њу ко је је до ста ви ла не ка Стра на уго вор ни ца 
укљу чу ју ћи и да тум ка да оно сту па на сна гу.

Члан 30.

Резерве

На овај про то кол се не мо гу ста вља ти ре зер ве.

Члан 31.

Депозитар

Де по зи тар овог про то ко ла је Вла да Укра ји не.
Са чи ње но у Бра ти сла ви 27. ма ја 2011. го ди не у јед ном ори ги

на лу на ен гле ском је зи ку. 
Ори ги нал Про то ко ла би ће де по но ван код Де по зи та ра, ко ји ће 

ове ре не ко пи је до ста ви ти свим Стра на ма.
По твр ђу ју ћи ово, до ле пот пи са ни, про пи сно овла шће ни, пот

пи са ли су овај про то кол 
У име Вла де Ре пу бли ке Че шке ...
У име Вла де Ре пу бли ке Ма ђар ске ...
У име Вла де Ре пу бли ке Пољ ске ...
У име Вла де Ру му ни је ...
У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је ...
У име Вла де Сло вач ке Ре пу бли ке ...
У име Вла де Укра ји не ...

Члан 3.
Ме ђу на род не оба ве зе, пре у зе те овим про то ко лом спро во ди ће 

ми ни стар ство над ле жно за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, ми
ни стар ство над ле жно за по сло ве шу мар ства и ми ни стар ство над
ле жно за по сло ве ре ги о нал ног раз во ја.

Члан 4.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

25
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ис точ не Ре пу бли ке Уру гва ја  

о са рад њи у обла сти ве те ри не
Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу

бли ке Ср би је и Ис точ не Ре пу бли ке Уру гва ја о са рад њи у обла сти 
ве те ри не, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Првој седници Првог редовног заседања у 2015. години, 10. марта 
2015. године.

ПР број 38
У Бе о гра ду, 13. марта 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ис точ не Ре пу бли ке Уру гва ја о са рад њи у обла сти  

ве те ри не

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ис точ

не Ре пу бли ке Уру гва ја о са рад њи у обла сти ве те ри не, са чи њен у 
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Њу јор ку, 20. сеп тем бра 2011. го ди не, у три ори ги на ла сва ки на 
срп ском, шпан ском и ен гле ском је зи ку. 

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ис точ не Ре пу

бли ке Уру гва ја о са рад њи у обла сти ве те ри не у ори ги на лу на срп
ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

ИС ТОЧ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ УРУ ГВА ЈА

О СА РАД ЊИ У ОБЛА СТИ ВЕ ТЕ РИ НЕ

Републикa Србијa и Источнa Републикa Уру гвај (у да љем тек
сту: Стра не) у же љи да олак ша ју про мет жи во ти ња и про из во да 
жи во тињ ског по ре кла и да исто вре ме но спре че уно ше ње за ра зних 
бо ле сти жи во ти ња и не бе збед них про из во да жи во тињ ског по ре
кла, као и да раз ви ја ју са рад њу у обла сти ве те ри не,

до го во ри ле су се о сле де ћем:

Члан 1.
1. Увоз и тран зит жи во ти ња и про из во да жи во тињ ског по

ре кла (у да љем тек сту: по шиљ ка) из ме ђу др жа ва Стра на мо же се 
вр ши ти са мо у слу ча ју ако су ис пу ње ни сви про пи са ни ве те ри нар
скоса ни тар ни усло ви и ако је прет ход но при ба вље но одо бре ње од 
над ле жног ор га на зе мље уво зни це као и зе мље пре ко чи је те ри то
ри је по шиљ ка пре ла зи.

2. Над ле жни ор га ни др жа ва Стра на ће раз ме ни ти обра сце ме
ђу на род них ве те ри нар ских сер ти фи ка та (у да љем тек сту: сер ти фи
ка ти), ко ји ће пра ти ти по шиљ ке у Ре пу бли ку Ср би ју и у Ис точ ну 
Ре пу бли ку Уру гвај и уза јам но ће се оба ве шта ва ти о би ло ко јим 
про ме на ма и до да ци ма.

3. Сер ти фи ка ти ће би ти штам па ни на срп ском, шпан ском и 
ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Над ле жни ор га ни др жа ва Стра на ће:
1) оба ве шта ва ти јед ни дру ге о ве те ри нар скоса ни тар ним 

усло ви ма за увоз и тран зит по шиљ ки;
2) раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о по ја ви би ло ко је за ра зне бо ле

сти ко ја се оба ве зно мо ра при ја ви ти Свет ској ор га ни за ци ји за здра
вље жи во ти ња (OIE);

3) нео д ло жно оба ве шта ва ти јед ни дру ге о по ја ви за ра зне бо
ле сти жи во ти ња и пред у зе тим нео п ход ним ме ра ма за спре ча ва ње 
ши ре ња, као и за ис ко ре њи ва ње бо ле сти у скла ду са про це ду ра ма 
и пре по ру ка ма Свет ске ор га ни за ци је за здра вље жи во ти ња (OIE).

Члан 3.
У ци љу раз ви ја ња са рад ње у обла сти ве те ри нар ства, над ле

жни ор га ни др жа ва Стра на ће:
1) раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о про пи си ма у обла сти ве те ри не 

и струч ним пу бли ка ци ја ма;
2) под сти ца ти са рад њу у обла сти при ме ње не ве те ри не кроз 

раз ме ну струч ња ка, ис ку ста ва и зна ња;
3) под сти ца ти са рад њу из ме ђу на уч них фа кул тет ских и ис

тра жи вач ких ин сти ту ци ја у ве зи са здра вљем жи во ти ња и си сте
ми ма ве те ри нар скоса ни тар не кон тро ле хра не жи во тињ ског по ре
кла, као и из ме ђу ла бо ра то ри ја за ди јаг но сти ку и ана ли зу;

4) под сти ца ти са рад њу ве те ри нар ских ор га на и раз ме ну 
струч ња ка за ве те ри нар ска пи та ња у ци љу упо зна ва ња са ор га ни
за ци јом и ак тив но сти ма ве те ри нар ске слу жбе дру ге стра не, са ста
ту сом из во зних обје ка та и ста ту сом здра вља жи во ти ња;

5) на сто ја ти да ор га ни зу ју го ди шње са стан ке струч ња ка на 
осно ву ре ци про ци те та.

Члан 4.
Ако се на ме сту ула ска или на крај њем од ре ди шту утвр ди да 

по шиљ ка не ис пу ња ва зах те ве на ве де не у ве те ри нар скоса ни тар
ном сер ти фи ка ту, над ле жни ор га ни др жа ве Стра не на чи јој те ри
то ри ји је от кри ве на не пра вил ност ће нео д ло жно оба ве сти ти над ле
жни ор ган др жа ве дру ге Стра не и пред у зе ти све од го ва ра ју ће ме ре 
у скла ду са на ци о нал ним про пи си ма.

Члан 5.
1. Ако је ди јаг но сти ко ва на за ра зна бо лест жи во ти ња на те

ри то ри ји јед не од др жа ва Стра на, над ле жни ор ган др жа ве дру ге 
Стра не има пра во да огра ни чи или за бра ни увоз и тран зит по шиљ
ки оних жи во тињ ских вр ста ко је су при јем чи ве за ту бо лест, а ко је 
до ла зе са чи та ве или де ла те ри то ри је на ко јој се за ра за по ја ви ла.

2. Огра ни че ње и за бра на уво за и тран зи та мо же се при ме ни
ти, под истим усло ви ма, и на дру ге по шиљ ке ко ји ма се бо лест мо
же пре не ти.

Члан 6.
Сва ки спор ко ји на ста не у при ме ни од ре да ба овог спо ра зу

ма ре ша ва ће пред став ни ци над ле жних ор га на др жа ва Стра на, узи
ма ју ћи у об зир пре по ру ке и/или смер ни це ко је по сто је у окви ру 
Co dex Ali men ta ri us и OIE у ме ђу на род ној тр го ви ни. Ако се овим 
пу тем не по стиг не же ље ни ре зул тат, спор ће се ре ша ва ти ди пло
мат ским пу тем.

Члан 7.
1. Над ле жни ор ган за спро во ђе ње овог спо ра зу ма у Ис точ ној 

Ре пу бли ци Уру гвај ће би ти Ми ни стар ство сто чар ства, по љо при
вре де и ри бар ства, са се ди штем у Мон те ви деу.

2. Над ле жни ор ган за спро во ђе ње овог спо ра зу ма у Ре пу бли
ци Ср би ји ће би ти Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар
ства и во до при вре де, Упра ва за ве те ри ну, са се ди штем у Бе о гра ду.

Члан 8.
Овај спо ра зум мо же би ти до пу њен или из ме њен уз обо стра ну 

са гла сност обе др жа ве Стра не. Из ме не и до пу не сту па ју на сна гу у 
скла ду са чла ном 10. овог спо ра зу ма.

Члан 9.
Овај спо ра зум не ће ути ца ти на пра ва и оба ве зе др жа ва Стра

на ко ја про ис ти чу по осно ву дру гих ме ђу на род них спо ра зу ма чи је 
су пот пи сни це.

Члан 10.
1. Овај спо ра зум ће сту пи ти на сна гу три де сет (30) да на од 

при је ма по след њег пи сме ног оба ве ште ња ко јим Стра не оба ве шта
ва ју јед на дру гу ди пло мат ским пу тем да је ис пу ње на уну тра шња 
за кон ска про це ду ра за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

2. Да ном сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма пре ста је да ва жи 
Са ни тар нове те ри нар ска кон вен ци ја из ме ђу Са ве зног Из вр шног 
Ве ћа Скуп шти не Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла
ви је и Вла де Ис точ не Ре пу бли ке Уру гва ја за кљу че на 14. ма ја 1985. 
го ди не у Мон те ви деу. 

3. Овај спо ра зум се за кљу чу је на пет (5) го ди на, на кон че га 
ће се ауто мат ски про ду жа ва ти у пе ри о ди ма од јед не (1) го ди не, све 
док га јед на од стра на не от ка же у пи са ној фор ми, ди пло мат ским 
пу тем, нај ма ње шест (6) ме се ци пре ис те ка ва жно сти.

Са чи ње но у Њу јор ку, да на 20. септембра 2011. го ди не, у три 
ори ги на ла, сва ки на срп ском, шпан ском и ен гле ском је зи ку, при че
му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли ка у 
ту ма че њу ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

У име Ре пу бли ке Ср би је
Вук Јеремић, с.р.

У име Ис точ не 
Ре пу бли ке Уру гва ја
Луис Алмагро, с.р.
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Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

26
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Де мо крат ске  

и На род не Ал жир ске Ре пу бли ке у обла сти здра вља  
жи во ти ња

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Де мо крат ске и На род не Ал жир ске 
Ре пу бли ке у обла сти здра вља жи во ти ња, ко ји је до не ла На род на 
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој седници Првог редовног  за
седања у 2015. години, 10. марта 2015. године.

ПР број 39
У Бе о гра ду, 13. марта 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Де мо крат ске и На род не Ал жир ске  

Ре пу бли ке у обла сти здра вља жи во ти ња

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла

де Де мо крат ске и На род не Ал жир ске Ре пу бли ке у обла сти здра вља 
жи во ти ња, са чи њен у Ал жи ру, 13. фе бру а ра 2012. го ди не, у два 
исто вет на при мер ка, на срп ском, арап ском и фран цу ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Де

мо крат ске и На род не Ал жир ске Ре пу бли ке у обла сти здра вља жи
во ти ња у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ  
ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  

И ВЛА ДЕ ДЕ МО КРАТ СКЕ И НА РОД НЕ АЛ ЖИР СКЕ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ У ОБЛА СТИ ЗДРА ВЉА ЖИ ВО ТИ ЊА

ПРЕ АМ БУ ЛА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Де мо крат ске и На род не Ал
жир ске Ре пу бли ке (у да љем тек сту: Стра не),

у же љи да олак ша про мет жи во ти ња и про из во да жи во тињ
ског по ре кла и да исто вре ме но оне мо гу ћи уно ше ње за ра зних бо
ле сти и по здра вље штет них про из во да жи во тињ ског по ре кла, као 
и да раз ви је са рад њу у обла сти ве те ри нар ства, са гла си ле су се о 
сле де ћем:

Члан 1.
Над ле жни ор га ни за при ме ну овог спо ра зу ма су:
1. у име Ре пу бли ке Ср би је: Ми ни стар ство по љо при вре де, тр

го ви не, шу мар ства и во до при вре де, Упра ва за ве те ри ну;

2. у име Де мо крат ске и На род не Ал жир ске Ре пу бли ке: Ми ни
стар ство по љо при вре де и ру рал ног раз во ја ко је за сту па ди рек тор 
ве те ри нар ске слу жбе.

Члан 2.
Уго вор не стра не ће са ра ђи ва ти у обла сти из во за, уво за и про

во за жи во ти ња и про из во да жи во тињ ског по ре кла по шту ју ћи ве те
ри нар ско – са ни тар не ме ре зе мље уво зни це ко је су де фи ни са не у 
ве те ри нар ским уве ре њи ма.

Члан 3.
Над ле жни ор га ни стра на:
1. раз ме њи ва ће ин фор ма ци је о ве те ри нар ско са ни тар ним 

усло ви ма за из воз, увоз и про воз жи во ти ња и њи хо вих про из во да;
2. раз ме њи ва ће ме сеч не из ве шта је о ста њу за ра зних бо ле сти 

жи во ти ња на њи хо вим те ри то ри ја ма, ко ја под ле жу оба ве зном при
ја вљи ва њу, на во де ћи на зи ве ме ста, озна ке и име на епи зо о ти о ло
шког и епи де ми о ло шког ре ги о на;

3. оба ве шта ва ће се уза јам но у ро ку од 24 ча са, пи са ним пу
тем, о по ја ви жа ри шта за ра зних бо ле сти жи во ти ња са бив ше ли сте 
А Здрав стве ног Ко да за Коп не не жи во ти ње Свет ске ор га ни за ци је 
за здра вље жи во ти ња (ОИЕ). У слу ча ју по ја вљи ва ња сли нав ке и 
ша па, на ве сти тип ви ру са, из вор бо ле сти, ка рак тер бо ле сти и пред
у зе те ме ре за њи хо во спре ча ва ње и су зби ја ње.

Члан 4.
Над ле жни ор га ни др жа ва стра на се оба ве зу ју да пру же га ран

ци је ко је су нео п ход не да би се до ка за ло да про из во ди жи во тињ
ског по ре кла на ме ње ни из во зу не са др же хор мо не, или ле ко ве, или 
пе сти ци де, или ми кро ор га ни зме, или би ло ко ји дру ги фак тор ште
тан по људ ско здра вље.

Члан 5.
Стра не ће омо гу ћи ти: 
1. са рад њу и тех нич ку по моћ ме ђу ла бо ра то ри ја ма ве те ри

нар ских слу жби др жа ва стра на;
2. раз ме ну ве те ри на ра спе ци ја ли ста у ци љу ме ђу соб ног ин

фор ми са ња о здрав стве ном ста њу жи во ти ња и про из во да жи во
тињ ског по ре кла, као и о на уч ним и тех нич ким про из во ди ма из ове 
обла сти;

3. раз ме ну ин фор ма ци ја у од но су на ве те ри нар скоса ни тар
не аспек те ме то да за об ра ду, пре ра ду и ин ду стриј ску про из вод њу 
про из во да жи во тињ ског по ре кла на ме ње них из во зу;

4. раз ме ну про пи са и струч них пу бли ка ци ја ко је се од но се на 
област ве те ри нар ства;

5. уче шће за ин те ре со ва них спе ци ја ли ста на сим по зи ју ми ма и 
се ми на ри ма ко је Стра не ор га ни зу ју.

Члан 6.
Ако ве те ри нар скоса ни тар на кон тро ла по ка же то ком тран

зи та или по сле ис по ру ке на те ри то ри ју др жа ве дру ге стра не да 
пре ве зе не жи во ти ње или жи во тињ ски про из во ди не ис пу ња ва ју 
ве те ри нар ско са ни тар не усло ве пред ви ђе не у по твр да ма, над ле
жна слу жба зе мље кроз ко ју се вр ши тран зит или ко ја је крај ња 
де сти на ци ја, а у ко јој је на ве де ни не до ста так от кри вен, од мах ће 
оба ве сти ти над ле жни ор га на др жа ве дру ге стра не и пред у зе ће нео
п ход не ме ре у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством.

Члан 7.
1. Ако се на те ри то ри ји др жа ве јед не од Стра на утвр ди не

ка од за ра зних бо ле сти жи во ти ња, над ле жни ор ган др жа ве дру ге 
Стра не мо же да огра ни чи или за бра ни увоз и про воз по ши ља ка 
жи во ти ња ко је при па да ју вр сти под ло жној на ту за ра зу, са под руч ја 
на ко ме се за ра за по ја ви ла или са це ле те ри то ри је др жа ве Стра не.

2. Огра ни че ње и за бра на уво за и про во за мо же се при ме ни
ти уз исте усло ве и на оста ле по шиљ ке ко ји ма се мо же пре но си ти 
бо лест.

Члан 8.
Спо ро ви на ста ли у при ме ни овог спо ра зу ма ре ша ва ју се пре

ко пред став ни ка над ле жних ор га на др жа ва Стра на. Уко ли ко се на 
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овај на чин не по стиг не же ље ни ре зул тат, спо ро ви ће се ре ша ва ти 
ди пло мат ским пу тем.

Члан 9.
Од ред бе овог спо ра зу ма мо гу се до пу ња ва ти и/или ме ња ти 

уз пи са ни при ста нак Стра на у скла ду са од ред ба ма чла на 11. овог 
спо ра зу ма и у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством Стра на.

Члан 10.
Овај спо ра зум не ути че на пра ва и оба ве зе уго вор них стра на, 

ко је про ис ти чу из ме ђу на род них спо ра зу ма, чи је су оне пот пи сни це.

Члан 11.
1. Овај спо ра зум сту па на сна гу три де се тог (30) да на од да ту ма 

при ма ња по след њег пи са ног оба ве ште ња ко јим се Стра не ме ђу соб но 
оба ве шта ва ју, ди пло мат ским пу тем, о ис пу ње њу усло ва пред ви ђе них 
на ци о нал ним за ко но дав ством за сту па ње овог спо ра зу ма на сна гу.

2. Овај спо ра зум за кљу чу је се на пе ри од од пет (5) го ди на, а 
за тим се пре ћут но про ду жа ва за да ље јед но го ди шње пе ри о де, све 
док га би ло ко ја од Стра на не от ка же, у пи сме ној фор ми, ди пло мат
ским пу тем, нај ка сни је шест (6) ме се ци пре ис те ка те ку ћег пе ри о да.

Са ста вље но у Ал жи ру да на 13. фебруара 2012. го ди не, у три 
ори ги на ла, сва ки на срп ском, арап ском и фран цу ском је зи ку, при 
че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни.

За Владу
Републике Србије

Не бој ша Ћи рић, с.р.

За Владу
Демократске и Народне

Ал жир ске Ре пу бли ке
Аб дел ма лек Се лал, с.р.

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ка би не та ми ни ста ра  

Укра ји не о са рад њи у обла сти биљ ног ка ран ти на  
и за шти те би ља

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Ка би не та ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи у 
обла сти биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља, ко ји је до не ла На род на 
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Првој седници Првог редовног за
седања у 2015. години, 10. марта 2015. године.

ПР број 40
У Бе о гра ду, 13. марта 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Ка би не та ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи  

у обла сти биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ка

би не та ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи у обла сти биљ ног ка ран ти на 

и за шти те би ља, са чи њен у Бе о гра ду, 6. ју на 2013. го ди не, у ори ги
на лу на срп ском, укра јин ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ка би не та 

ми ни ста ра Укра ји не о са рад њи у обла сти биљ ног ка ран ти на и за
шти те би ља у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и Ка би не та ми ни ста ра Укра ји не 

о са рад њи у обла сти биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Ка би нет ми ни ста ра Укра ји не (у да
љем тек сту: Уго вор не стра не),

све сни зна ча ја са рад ње у ци љу спре ча ва ња, уно ше ња и ши ре
ња штет них ор га ни за ма,

же ле ћи да на ста ве и про ши ре са рад њу у обла сти биљ ног ка
ран ти на и за шти те би ља у бу дућ но сти, као и да оси гу ра ју ко ор ди
на ци ју др жав них фи то са ни тар них ме ра,

у скла ду са Ме ђу на род ним стан дар ди ма за фи то са ни тар не 
ме ре (ISPMs) Ме ђу на род не кон вен ци је за за шти ту би ља (IPPC),

по ла зе ћи од ин те ре са уза јам не за шти те те ри то ри ја др жа ва 
Уго вор них стра на од уно ше ња и ши ре ња штет них ор га ни за ма и од 
ин те ре са раз во ја еко ном ских и тр го вин ских од но са из ме ђу др жа ва 
Уго вор них стра на,

до го во ри ли су се о сле де ћем:

Члан 1.
Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овом спо ра зу му има ју сле де ће зна

че ње: 
a) би ље – жи ве биљ ке и де ло ви би ља ка, укљу чу ју ћи се ме и 

гер мпла зму;
б) биљ ни про из во ди – не пре ра ђе ни ма те ри јал биљ ног по ре кла 

(укљу чу ју ћи и зр но) и пре ра ђе ни про из во ди ко ји, по сво јој при ро
ди или при ро ди пре ра де, мо гу пред ста вља ти ри зик од уно ше ња и 
ши ре ња штет них ор га ни за ма;

в) фи то са ни тар на кон тро ла – ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју 
ра ди утвр ђи ва ња при су ства, од но сно од су ства ка ран тин ских штет них 
ор га ни за ма на би љу, биљ ним про из во ди ма и сред стви ма тран спор та;

г) штет ни ор га ни зам – би ло ко ја вр ста, сој или би о тип би
ља ка, жи во ти ња или па то ге них ор га ни за ма ко ји је ште тан за би ље 
или биљ не про из во де;

д) ка ран тин ски штет ни ор га ни зми – штет ни ор га ни зми од 
по тен ци јал ног еко ном ског зна ча ја за под руч је ко је угро жа ва, а на 
ко јем још ни је при су тан или је при су тан, али ни је ши ро ко рас про
стра њен и под слу жбе ним је над зо ром;

ђ) ре гу ли са ни штет ни ор га ни зам – ка ран тин ски штет ни ор га
ни зам или ре гу ли са ни не ка ран тин ски штет ни ор га ни зам;

е) ре гу ли са ни не ка ран тин ски штет ни ор га ни зам – не ка ран тин
ски штет ни ор га ни зам чи је при су ство на би љу на ме ње ном за сад њу 
мо же про у зро ко ва ти еко ном ски не при хва тљи ве по сле ди це, и ко ји је 
из тог раз ло га ре гу ли сан на те ри то ри ји др жа ве стра не уво зни це;

ж) про пи са ни обје кат – би ло ко је би ље или биљ ни про из вод, 
ам ба ла жа за па ко ва ње и тран спорт, кон теј не ри, зе мља или не ки дру
ги ор га ни зам, објек ти или ма те ри ја ли ко ји мо гу да са др же и пре но се 
штет не ор га ни зме, за ко је се сма тра да је по треб на при ме на фи то са
ни тар них ме ра, по себ но ка да се ра ди о ме ђу на род ном про ме ту;

з) Ли ста до ма ћи на штет них ор га ни за ма – ли ста штет них 
ор га ни за ма ко ји мо гу на па сти би ље уоп ште или би ље на од ре ђе
ном под руч ју.

Члан 2.
Над ле жни ор га ни др жа ва Уго вор них стра на од го вор ни за 

спро во ђе ње од ре да ба овог спо ра зу ма су:
– у Ре пу бли ци Ср би ји: Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар

ства и во до при вре де, 
– у Укра ји ни: Ми ни стар ство за по љо при вред ну по ли ти ку и 

хра ну Укра ји не.
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Члан 3.
Уго вор не стра не пред у зе ће све нео п ход не ме ре за про ве ру по

ши ља ка и про пи са них обје ка та то ком уво за, из во за, реекс пор та и 
тран зи та на гра нич ним пре ла зи ма Уго вор них стра на у скла ду са 
Ли ста ма штет них ор га ни за ма из Анек са 1 и 2, ко ји су са став ни део 
овог спо ра зу ма.

Све тро шко ве ве за не за про ве ру по шиљ ке про пи са них обје
ка та сно си ће вла сник по шиљ ке или ње гов за ступ ник у скла ду са 
ва же ћим та ри фа ма на те ри то ри ја ма др жа ва Уго вор них стра на.

Члан 4.
Над ле жни ор га ни др жа ва Уго вор них стра на вр ши ће про ве ру 

про пи са них обје ка та у по ступ ку про из вод ње, пре ра де, пре во за и 
скла ди ште ња у ци љу утвр ђи ва ња при су ства, од но сно од су ства ка
ран тин ских штет них ор га ни за ма за по љо при вре ду и шу мар ство.

Уго вор не стра не ду жне су да по шту ју фи то са ни тар на пра ви
ла ко ја су утвр ђе на ва же ћим за кон ским про пи си ма обе др жа ве за 
увоз, из воз и тран зит про пи са них обје ка та, ко ји се тран спор ту ју 
са те ри то ри је др жа ве јед не Уго вор не стра не на те ри то ри ју др жа ве 
дру ге Уго вор не стра не.

Члан 5.
У ци љу оси гу ра ња ефи ка сне са рад ње у обла сти биљ ног ка

ран ти на и за шти те би ља, Уго вор не стра не у скла ду са ва же ћим за
кон ским про пи си ма оба ве зу ју се да ће:

– пред у зе ти све нео п ход не ме ре за спре ча ва ње ула ска ре гу
ли са них штет них ор га ни за ма са те ри то ри је др жа ве јед не на те ри
то ри ју др жа ве дру ге Уго вор не стра не за вре ме уво за, из во за или 
тран зи та;

– раз ме њи ва ти пра ви ла и из ја ве ко је ре гу ли шу ме ре биљ ног 
ка ран ти на и за шти те би ља на те ри то ри ја ма др жа ва Уго вор них 
стра на;

– раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о по ја ви и ши ре њу штет них ор
га ни за ма на те ри то ри ја ма др жа ва Уго вор них стра на;

– раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о ис тра жи ва њу и раз во ју у обла
сти биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља;

– раз ме њи ва ти струч ња ке у ци љу спро во ђе ња по вре ме них 
фи то са ни тар них пре гле да по ши ља ка про пи са них обје ка та на ме
сти ма про из вод ње, сад ње, скла ди ште ња и ис по ру ке, у ци љу из на
ла же ња ефи ка сног ре ше ња за биљ ни ка ран тин и за шти ту би ља на 
ме сти ма ула за, као и у ци љу про у ча ва ња на уч них и прак тич них до
стиг ну ћа у обла сти биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља;

– пру жа ти уза јам ну на уч ну, тех нич ку и дру гу по моћ при ли
ком пред у зи ма ња ме ра биљ ног ка ран ти на и за шти те би ља у ве зи 
иден ти фи ка ци је, су зби ја ња и ис ко ре њи ва ња штет них ор га ни за ма, 
де кон та ми на ци је итд;

– раз ме њи ва ти оба ве ште ња о не у са гла ше но сти фи то са ни тар
них ме ра, као и ре ле вант на до ку мен та ко ји ма се по твр ђу је не у са
гла ше ност.

Члан 6.
Про пи са ни објек ти ко ји се из во зе са те ри то ри је др жа ве јед не 

Уго вор не стра не на те ри то ри ју др жа ве дру ге Уго вор не стра не или 
про пи са ни објек ти ко ји по ти чу из тре ћих зе ма ља, а ко ји су би ли 
под врг ну ти пре па ки ва њу, пре то ва ру или су по де ље ни на де ло ве на 
те ри то ри ји др жа ве Уго вор не стра не мо ра ју би ти пра ће ни фи то са
ни тар ним сер ти фи ка том (ори ги нал), или фи то сер ти фи ка том за ре
ек спорт, и уво зним ка ран тин ским до зво ла ма у скла ду са фи то са ни
тар ним зах те ви ма зе мље уво зни це.

У ци љу иден ти фи ка ци је ло то ва про пи са них обје ка та, број 
(на зив) пре во зног сред ства упи су је се на фи то са ни тар не сер ти фи
ка те у скла ду са Ме ђу на род ним стан дар дом за фи то са ни тар не ме
ре бр. 12 (ISPM N°12).

По сто ја ње фи то са ни тар ног сер ти фи ка та не спре ча ва над ле
жне ор га не др жа ва Уго вор них стра на да вр ше фи то са ни тар ни пре
глед уве зе них про пи са них обје ка та у скла ду са за кон ским про пи
си ма њи хо вих др жа ва.

У слу ча ју от кри ва ња ка ран тин ских штет них ор га ни за ма 
при ли ком фи то са ни тар ног пре гле да, над ле жни ор га ни др жа ва 
Уго вор них стра на има ју пра во да из вр ше дез ин фек ци ју ло то ва 

про пи са них обје ка та, да их уни ште или вра те из во зни ку уз оба
ве шта ва ње над ле жних ор га на др жа ве дру ге Уго вор не стра не о 
пред у зе тим фи то са ни тар ним ме ра ма на во де ћи раз ло ге у скла
ду са Ме ђу на род ним стан дар дом за фи то са ни тар не ме ре бр. 13 
(ISPM N°13).

Ако је дез ин фек ци ја про пи са них обје ка та из вр ше на на те ри
то ри ји др жа ве јед не Уго вор не стра не, увоз го ре на ве де них обје ка та 
на те ри то ри ју др жа ве дру ге Уго вор не стра не до зво љен је ис кљу чи
во на кон укла ња ња оста та ка сред ста ва за дез ин фек ци ју (укла ња ње 
син те тич ког га са).

Члан 7.
То ком из во за про пи са них обје ка та са те ри то ри је др жа ве јед не 

на те ри то ри ју дру ге др жа ве Уго вор не стра не ко ри сти ће но ву ам
ба ла жу (осим др ве ног ма те ри ја ла за па ко ва ње) ко ја не са др жи ка
ран тин ски штет не ор га ни зме. Ам ба ла жа и ма те ри јал за па ко ва ње 
тре ба да бу ду осло бо ђе ни од при ме са зе мље. Се но, сла му, пле ву, 
ли шће и оста ле биљ не ма те ри ја ле не тре ба ко ри сти ти за ам ба ла жу.

Пре во зна сред ства ко ја се ко ри сте за пре воз про пи са них обје
ка та тре ба да бу ду па жљи во очи шће на и, ако је по треб но, дез ин
фи ко ва на.

Члан 8.
Над ле жни ор га ни др жа ва Уго вор них стра на, по по тре би, на

из ме нич но ор га ни зу ју за јед нич ке са стан ке у обе др жа ве за ре ша
ва ње прак тич них пи та ња ко ја се од но се на из вр ша ва ње од ре да ба 
овог спо ра зу ма.

Тро шко ве ор га ни за ци је са ста на ка сно се над ле жни ор га ни др
жа ве до ма ћи на Уго вор не стра не. Сва ка Уго вор на стра на сно си тро
шко ве сво је де ле га ци је.

Ме сто одр жа ва ња, усло ве и днев ни ред та квих са ста на ка од
ре ђу ју над ле жни ор га ни др жа ва Уго вор них стра на.

Члан 9.
Од ред бе овог спо ра зу ма од но се се на све про пи са не ар ти кле 

укљу чу ју ћи и оне ко ји су до би је ни као до на ци је за по тре бе на уч
ног ис тра жи ва ња или ко ји су до де ље ни за по тре бе ди пло мат ских, 
кон зу лар них и дру гих ми си ја.

Члан 10.
Овај спо ра зум не ма ути ца ја на пра ва и оба ве зе Уго вор них 

стра на ко је про из ла зе из дру гих ме ђу на род них спо ра зу ма, или ко
је су про ис те кле из члан ства у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма за 
биљ ни ка ран тин и за шти ту би ља.

Члан 11.
Спо ра зум се мо же до пу ња ва ти или ме ња ти уз при ста нак обе 

Уго вор не стра не кроз фор му одво је них про то ко ла ко ји чи не са
став ни део овог спо ра зу ма и сту па ју на сна гу у скла ду са чла ном 
13. овог спо ра зу ма. 

Члан 12.
Сви спо ро ви ко ји на ста ну у ве зи са ту ма че њем и при ме ном 

овог спо ра зу ма ре ша ва ју се ис кљу чи во кон сул та ци ја ма и пре го во
ри ма из ме ђу Уго вор них стра на.

Члан 13.
Овај спо ра зум сту па на сна гу да ном при је ма по след ње слу

жбе не но те ди пло мат ским ка на ли ма ко јом Уго вор не стра не оба ве
шта ва ју јед на дру гу о окон ча њу ин тер них по сту па ка ко ји су по
треб ни за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма.

Овај спо ра зум ва жи пет (5) го ди на и ауто мат ски се про ду жа
ва на на ред не јед но го ди шње пе ри о де, све док јед на од Уго вор них 
стра на ди пло мат ским пу тем не оба ве сти дру гу Уго вор ну стра ну 
о сво јој на ме ри да об у ста ви при ме ну овог спо ра зу ма нај ка сни је 
шест (6) ме се ци пре ис те ка уго во ре ног ро ка.

Од ред бе овог спо ра зу ма при ме њу ју се и по сле пре стан ка ње
го ве при ме не, на ак тив но сти и про јек те ко ји су у то ку или су по че
ли да се из вр ша ва ју на осно ву овог спо ра зу ма, а ни су за вр ше ни до 
да на пре стан ка при ме не Спо ра зу ма.
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Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 6. ју на 2013. го ди не у по два исто
вет на при мер ка, сва ки на срп ском, укра јин ском и ен гле ском је зи ку, 
при че му су сви тек сто ви под јед на ко аутен тич ни. 

У слу ча ју раз ли ка у ту ма че њу од ре да ба овог спо ра зу ма ме ро
да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

За 
Вла ду Ре пу бли ке Ср би је

Горан Кнежевић, с.р.

За 
Ка би нет ми ни ста ра Укра ји не

Иван Јуријович, с.р.

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

М И Н И С ТА Р С Т В О 
Т Р ГО В И Н Е ,  Т У Р И З М А  И 
Т ЕЛ Е КО М У Н И К А Ц И Ј А
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М Е  М О  РА Н  Д У М

о раз у ме ва њу о са рад њи у обла сти ту ри зма  
из ме ђу 

Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 
Ре пу бли ке Ср би је  

и  
Се кре та ри ја та за ту ри зам и кул ту ру Абу Да би ја

Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу
бли ке Ср би је и Се кре та ри јат за ту ри зам и кул ту ру Абу Да би ја (у 
да љем тек сту: Стра не);

Во ђе ни уза јам ном же љом за раз во јем и ја ча њем са рад ње у 
обла сти ту ри зма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ује ди ње них Арап
ских Еми ра та;

Све сни зна ча ја ту ри зма за еко но ми ју две др жа ве као и за про
мо ци ју кул тур ног и  дру штве ног жи во та;

У ци љу ус по ста вља ња прав ног осно ва за да љи раз вој ту ри
стич ке раз ме не из ме ђу две др жа ве за сно ва ног на јед на ко сти и уза
јам ној ко ри сти;

Спо ра зу ме ли су се о сле де ћем:

Члан 1.
Стра не ће ја ча ти и про мо ви са ти са рад њу у обла сти ту ри зма у 

окви ру ме ђу на род них ту ри стич ких ор га ни за ци ја, а у скла ду са по
сто је ћим про пи си ма две др жа ве (и ме ђу на род ним уго во ри ма ко ји 
су на сна зи).

Члан 2.
Стра не ће охра бри ва ти са рад њу из ме ђу ор га на над ле жних за 

ту ри зам, ту ро пе ра то ра и дру гих ор га ни за ци ја у сво јим др жа ва ма у 
ци љу по ве ћа ња про то ка ту ри ста из ме ђу две др жа ве. 

Члан 3. 
Стра не ће,  на осно ву ре ци про ци те та, охра бри ва ти раз ме ну 

ста ти стич ких и дру гих по да та ка у обла сти ту ри зма.

Члан 4. 
Стра не ће по др жа ва ти за јед нич ко уче шће на ту ри стич ким из

ло жба ма, сај мо ви ма и дру гим до га ђа ји ма из обла сти ту ри зма. 

Члан 5.
Стра не ће на осно ву ре ци про ци те та по др жа ти ор га ни зо ва ње 

ту ра за струч ња ке и пред став ни ке ме ди ја ко ји су спе ци ја ли зо ва ни 
за ту ри зам. 

Члан 6.
Са ци љем да се до при не се раз во ју ту ри стич ке ин фра струк ту

ре у обе др жа ве,
Стра не ће, у окви ру сво јих над ле жно сти и на ба зи ре ци про

ци те та под сти ца ти ин ве сти ци је у раз ли чи те обла сти ту ри стич ке 
ин ду стри је. 

Члан 7. 
Овај ме мо ран дум се мо же из ме ни ти у сва ком тре нут ку уз пи

са ну са гла сност обе Стра не. 

Члан 8.
Све спо ро ве у ве зи са ту ма че њем или при ме ном овог ме мо

ран ду ма Стра не ће ре ша ва ти пу тем раз го во ра и пре го во ра. 

Члан 9. 
Овај ме мо ран дум се за кљу чу је за пе ри од од јед не (1) го ди не,  

мо же се об но ви ти за исти пе ри од и сту па на сна гу на дан пот пи си
ва ња. Сва ка Стра на мо же у би ло ком тре нут ку рас ки ну ти овај ме мо
ран дум пи са ним оба ве ште њем. Овај ме мо ран дум пре ста је да ва жи у 
ро ку од шест ме се ци од да ту ма при је ма од го ва ра ју ћег оба ве ште ња. 

Рас кид Ме мо ран ду ма не ути че на при ме ну про гра ма и дру гих 
про је ка та у обла сти ту ри зма ко ји су до го во ре ни у вре ме ва же ња 
Ме мо ран ду ма, осим ако се Стра не не спо ра зу ме ју дру га чи је. 

Са чи ње но у Бе о гра ду, да на 19. фе бру а ра 2015. го ди не, у два 
ори ги нал на при мер ка, сва ки на срп ском, арап ском и ен гле ском је
зи ку при че му су сви тек сто ви под јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча
ју раз ли чи тог ту ма че ња од ре да ба овог ме мо ран ду ма, ме ро да ван је 
текст на ен гле ском је зи ку. 

За 
Ми ни стар ство тр го ви не, 

ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја
Министар,

Расим Љајић, с.р.

За
Се кре та ри јат за ту ри зам

и кул ту ру Абу Да би ја
В.д. генералног директора,

Џасим Ал Дармаки, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т В О 
С П О Љ Н И Х  П О СЛ О ВА
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша

ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13), 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

О Б  Ј А  В Љ У  Ј Е

да ће Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма
ђар ске о са рад њи и уза јам ној по мо ћи у слу ча ју ка та стро фа, ко ји је 
са чи њен у Бу ку ре шту у Ру му ни ји 17. ок то бра 2013. го ди не, сту пи
ти на сна гу 3. апри ла 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 11. мар та 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




