
Алманах прописа из области
слободног приступа

информаци�ама од �авног
знача�а

Овај пројекат финансира
Европска унија.



 



Алманах прописа из области
слободног приступа

информаци�ама од �авног
знача�а



 



3 
 

Садржај 
 
Предговор................................................................................................................... 5 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја............................ 8 

Универзална декларација о људским правима...................................................... 22 

Међународни пакт о грађанским и политичким правима....................................... 27  

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода са пратећим 

протоколима............................................................................................................. 42 

Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и 

праву на правну заштиту у питањима животне средине........................................ 74 

Декларација о слободи изражавања и информисања........................................... 95 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



5 
 

Предговор 
 

 Пред вама се налази Алманах прописа из области слободног приступа 
информацијама од јавног значаја. Алманах је настао у оквиру пројекта Удружења 
Правило – PraviLaw „Информација на длану“ и представља промотивни 
материјал пројекта у коме је обједињен већи број прописа из ове области.  
 
 Назив „Алманах“ употребљен је као својеврсни омаж Димитрију 
Давидовићу, који је 1815. године и сачинио први српски алманах. Оваквим 
називом настоји се да се заинтригира машта читаоца и подстрекне га да кроз 
самостално истраживање стекне нова сазнања о особи која се сматра оцем 
српске штампе и која је 1835. године израдила Сретењски устав, као први овакав 
акт модерне српске државе у настајању. 
 
 Пре него се пређе на господина Димитрија Давидовића, неопходно је 
изнети пар речи о Сретењском уставу. 
  
 Године 1835. Србија добија свој први устав, који израђује нико други до 
самог Димитрија Давидовића. Уставом је извршена подела власти на 
законодавну, извршну и судску, што се и данас сматра стандардом демократије 

и уставности. Такође, прокламована су права и слободе грађана, као што су: 
неприкосновеност личности, независност судства и право на законито суђење, 
слобода кретања и настањивања, неповредивост стана, право на избор 
занимања, равноправност грађана, без обзира на веру и националност. Уставом 
су укинути ропство и феудални односи. 
 
 Специфично је било то да је Сретењски устав Димитрије Давидовић 
конципирао по угледу на француски устав из 1791. и уставне повеље од 1814. и 
1830, и белгијски устав од 1831. године. Димитрије Давидовић је у 
полунезависној кнежевини Србији на врло слободоуман начин саставио највиши 
правни акт који једна суверена земља може да има, и то је учинио тако да буде 
базиран на либералном устројству – те се још тада сматрао једним од 
најлибералнијих устава свога доба.1 
 
КО ЈЕ БИО ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ – човек испред свог времена? 
 

Димитрије Давидовић рођен је давне 1789. године у, тада Аустроугарском 
Земуну, а оно што га издваја од осталих српских великана јесте то да је био пре 
свега родоначелник уставописања односно био је уставописац. Поред тога био 
је још и српски политичар и дипломата, новинар и публициста. Господин 
Димитрије Давидовић је своју каријеру у Кнежевини Србији започео као лекар и 
кнежев приватни,односно породични, секретар, а наставио као кнежев државни 
секретар, те се истакао у Цариграду као вичан дипломата, да би своју делатност 
крунисао писањем Сретењског устава и стекао положај попечитеља (попечитељ 
= министар). Господин Давидовић је својим радом и заслугама успео да постане 
прва личност уз кнеза Милоша Обреновића. 
 

Господин Давидовић или како га многи карактеришу – Отац српске 
штампе, био је један од пионира српског новинарства, а његов рад имао је знатан 
утицај на српску културу почетком 19. века. Убраја се у идејне зачетнике 
уставобранитељског покрета, те су га сматрали за умереног опозиционара  

 
1 Правни транспланти и први српски устав из 1835., Младен Тишма, Правни факултет 

Универзитет у Београду 
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владавини кнеза Милоша. Једна од утицајнијих улога сматра се да је била та што 
је извршио својеврстан утицај на промену усмерења спољне политике кнеза 
Милоша ка западноевропским силама тога доба. Инспирисан идејама тада још 
свеже Француске револуције које су Наполеонови ратови ширили Европом и 
мотивисан искреним патриотизмом, господин Димитрије Давидовић је читаво 
своје деловања посветио политичком и културном напретку младе српске 
државе. 2 

 
Због наведених дела и модернизма српског новинарства, права и 

дипломатије свога доба, овај документ посвећујемо лику и делу Димитрија 
Давидовића, као својеврстан отпор на заборав једне овако значајне личности са 
ових простора. 
 

Уверни да је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја 
темељ сваког демократског друштва, надамо се да ће Алманах бити од помоћи 
у што бољем разумевању овог сегмента права. 

 
И на крају, желимо да изразимо своју захвалност Делегацији Европске 

Уније у Србији, односно ЕУзаТЕБЕ, Националној коалицији за децентрализацију, 
Групи 484 и Фондацији Јелена Шантић, јер без њихове подршке не би било 
оваквог учинка у оквиру пројекта „Информација на длану“, а нарочито не би било  
овог Алманаха. 
 
 

PraviLaw тим 

 
 
Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину 
ове публикације искључиво је одговорно удружење Правило – PraviLaw и та 
садржина нипошто не изражава званичне ставове Евроске уније. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Љушић, Оријентални новинар, европски политичар - Димитрије Давидовић (1789 — 1838), 

Београд 2006, 17 
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З А К О Н 
О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
(„Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Предмет закона  

Члан 1  
 

Овим законом уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја 
којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса 
јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног 
друштва.  
Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима 
располажу органи јавне власти, овим законом установљава се Повереник за 
информације од јавног значаја (у даљем тексту: Повереник), као самосталан 
државни орган, независан у вршењу своје надлежности. 
  

Информација од јавног значаја  
Члан 2  

 
Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом 
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне 
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност 
има оправдан интерес да зна.  
Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно 
да ли је извор информације орган јавне власти или које друго, лице, није битан 
носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се 
налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин 
сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.  

 
Орган јавне власти  

Члан 3  
 

Орган јавне власти (у даљем тексту: орган власти) у смислу овог закона јесте:  
1) државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, 
као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (у даљем тексту: 
државни орган);  
2) правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу 
државни орган.  
 

Законске претпоставке о оправданом интересу  
Члан 4  

 
Сматра се да оправдани интерес јавности да зна, из члана 2. овог закона, постоји 
увек када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се 
односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне 
средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже орган власти, 
сматра се да оправдани интерес јавности да зна, из члана 2. овог закона постоји, 
осим ако орган власти докаже супротно.  
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Садржина права на приступ информацијама од јавног значаја  
Члан 5  

 
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену 
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.  
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако 
што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног 
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија 
документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.  

 
Начело једнакости  

Члан 6  
 

Права из овог закона припадају свима под једнаким условима, без обзира на 
држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство 
као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.  

 
Забрана дискриминације новинара и јавних гласила  

Члан 7  
 

Орган власти не сме стављати у бољи положај ниједног новинара или јавно 
гласило, када је више њих упутило захтев, тако што ће само њему или њему пре 
него другим новинарима или јавним гласилима омогућити остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја.  

 
Ограничења права  

Члан 8  
 

Права из овог закона могу се изузетно подврћи ограничењима прописаним овим 
законом ако је то неопходно у демократском друштву ради заштите од озбиљне 
повреде претежнијег интереса заснованог на уставу или закону.  
Ниједна одредба овог закона не сме се тумачити на начин који би довео до 
укидања неког права које овај закон признаје или до његовог ограничења у већој 
мери од оне која је прописана у ставу 1. овог члана.  
 

II ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  

 
Живот, здравље, сигурност, правосуђе, одбрана земље, национална и 

јавна безбедност, економска добробит земље и тајна  
Члан 9  

 
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја, ако би тиме:  
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;  
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, 
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског 
поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно 
уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;  
3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или 
међународне односе;  
4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у 
земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;  
5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, 
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службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном 
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге 
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за 
приступ информацији.  
 

Информација од јавног значаја у поседу органа власти која је већ 
доступна јавности  

Члан 10  
 

Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ 
објављена и доступна у земљи или на интернету.  
У случају из става 1. овог члана, орган власти ће у одговору на захтев означити 
носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и 
када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато.  

 
Оспоравање објављене информације од стране органа власти  

Члан 11  
 

Ако орган власти оспори истинитост или потпуност информације од јавног 
значаја која је објављена, саопштиће истиниту и потпуну информацију, односно 
омогућиће увид у документ који садржи истиниту и потпуну информацију, осим у 
случајевима из чл. 9. и 14. овог закона.  

 
Раздвајање информација  

Члан 12  
 

Ако тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих 
информација у документу у које орган власти није дужан тражиоцу да омогући 
увид, орган власти омогућиће тражиоцу увид у део документа који садржи само 
издвојену информацију, и обавестиће га да остала садржина документа није 
доступна. 
 

Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја  
Члан 13  

 
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на 
приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, 
често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или 
када се тражи превелики број информација.  

 
Приватност и друга права личности  

Члан 14  
 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, 
право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично 
односи, осим:  
1) ако је лице на то пристало;  
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито 
ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна 
с обзиром на функцију коју то лице врши;  
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 
животом, дало повода за тражење информације.  
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III  ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНОМ ВЛАСТИ  
 

Захтев за обавештење, увид, издавање копије и упућивање  
Члан 15  

 
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).  
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, 
као и што прецизнији опис информације која се тражи.  
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације.  
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.  
Ако захтев не садржи податке из става 2. овог члана, односно ако захтев није 
уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи 
тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство 
о допуни.  
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 
дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву 
не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као 
неуредног.  
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог 
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси 
у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.  
Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора 
размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.  
 

Поступање по захтеву  
Члан 16  

 
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на 
увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути 
копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања 
писарнице органа власти од кога је информација тражена.  
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или 
заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да 
обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ 
који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа 
најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.  
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. 
овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 
документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема 
захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 
40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању 
информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, 
изда му, односно упути копију тог документа.  
Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу 
Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.  
Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид 
документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог 
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација 
бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у 
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случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће 
тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.  
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама органа власти.  
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи 
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган 
од кога је информација тражена.  
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи 
тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.  
Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе 
сачинити службену белешку.  
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о 
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без 
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о 
одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути 
тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.  

 
Накнада  
Члан 17  

 
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају 
упућивања и трошкове упућивања.  
Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове из 
претходног става.  
Од обавезе плаћања накнаде из става 2. овог члана ослобођени су новинари, 
када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за 
заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања 
циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на 
угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим 
у случајевима из члана 10. став 1. овог закона.  
Повереник прати праксу наплаћивања накнаде и ослобађања од накнаде и 
упућује препоруке органима власти ради уједначавања те праксе.  

 
Стављање на увид и израда копије  

Члан 18  
 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме 
којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши 
употребом сопствене опреме.  
Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, 
дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се 
информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена. 
Ако орган власти не располаже техничким могућностима за израду копије 
документа у смислу става 2. овог члана, израдиће копију документа у другом 
облику.  
Ако орган власти располаже документом који садржи тражену информацију на 
језику на којем је поднет захтев, дужан је да тражиоцу стави на увид документ и 
изради копију на језику на којем је поднет захтев.  
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Прослеђивање захтева Поверенику  
Члан 19  

 
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 
проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у 
чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.  

 
Поступање Повереника по прослеђеном захтеву  

Члан 20  
 

По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену 
информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа власти који му је 
проследио захтев.  
Ако утврди да се документ из става 1. овог члана не налази у поседу органа 
власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев 
органу власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио 
другачије, и о томе ће обавестити тражиоца или ће тражиоца упутити на орган 
власти у чијем поседу се налази тражена информација.  
Начин поступања из става 2. овог члана, одредиће Повереник у зависности од 
тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама 
од јавног значаја.  
Ако Повереник достави захтев органу власти из става 2. овог члана, рок 
предвиђен чланом 16. овог закона почиње да тече од дана достављања.  

 
Остале одредбе поступка  

Члан 21  
 

На поступак пред органом власти примењују се одредбе закона којим се уређује 
општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа, 
осим ако је овим законом другачије одређено.  

 
IV ПОСТУПАК ПРЕД ПОВЕРЕНИКОМ 

 
Право на жалбу  

Члан 22  
 

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику, ако:  
1) орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана 
када му је достављено решење или други акт; 
2) орган власти, супротно члану 16. став 2. овог закона, не одговори у прописаном 
року на захтев тражиоца;  
3) орган власти, супротно члану 17. став 2. овог закона, услови издавање копије 
документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази 
износ нужних трошкова израде те копије;  
4) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на 
начин предвиђен чланом 18. став 1. овог закона;  
5) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, 
односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. овог 
закона или 
6) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу остваривање 
права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно 
одредбама овог закона. 
Против решења Народне скупштине, председника Републике, Владе Републике 
Србије, Врховног суда Србије, Уставног суда и Републичког јавног тужиоца не 
може се изјавити жалба.  
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Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у складу 
са законом, о чему суд по службеној дужности обавештава Повереника.  

 
Решавање Повереника по жалби  

Члан 23  
 

На поступак пред Повереником примењују се одредбе закона којим се уређује 
општи управни поступак, а које се односе на решавање другостепеног органа по 
жалби, осим ако је овим законом другачије одређено.  

 
Члан 24  

 
Повереник доноси решење без одлагања, а најдоцније у року од 30 дана од дана 
предаје жалбе, пошто омогући органу власти да се писмено изјасни, а по потреби 
и тражиоцу.  
Повереник одбацује жалбу која је недопуштена, неблаговремена и изјављена од 
стране неовлашћеног лица.  
Орган власти доказује да је поступао у складу са својим обавезама предвиђеним 
овим законом. 
Повереник ће решењем наложити органу власти да тражиоцу омогући слободан 
приступ информацијама од јавног значаја, када утврди да је жалба основана.  
Ако орган власти, након изјављене жалбе због непоступања по захтеву, а пре 
доношења одлуке по жалби, тражиоцу омогући приступ информацијама или по 
захтеву одлучи, Повереник ће донети закључак и обуставити поступак по жалби. 
Поступак по жалби се обуставља и када тражилац одустане од жалбе.  

 
Одлучивање Повереника у вези са мерама за унапређење јавности рада  

Члан 25  
 

Повереник може по пријави или по службеној дужности да донесе решење којим 
утврђује да орган власти, осим органа из члана 22. став 2. овог закона, није 
извршио своје обавезе предвиђене овим законом и да му наложи мере за њихово 
извршење, пошто претходно омогући органу власти да се писмено изјасни.  
Пријава из става 1. овог члана не може се поднети у случајевима када је овим 
законом предвиђено право на жалбу. 
  

Утврђивање чињеничног стања од стране Повереника  
Члан 26  

 
Повереник предузима радње за утврђивање чињеничног стања које су неопходне 
ради доношења решења из чл. 24. и 25. овог закона.  
Поверенику ће, ради утврђивања чињеничног стања из става 1. овог члана, бити 
омогућен увид у сваки носач информације на који се овај закон примењује.  

 
Правни лек против решења и закључка Повереника  

Члан 27  
 

Против решења и закључка Повереника може се покренути управни спор. 
Управни спор поводом остваривања права на слободан приступ информацијама 
од јавног значаја је хитан.  

 
Обавезност и извршење решења Повереника 

Члан 28  
 

Решења Повереника су обавезујућа, коначна и извршна.  
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Административно извршење решења Повереника спроводи Повереник 
принудом (принудном мером, односно новчаном казном), у складу са законом 
којим се уређује општи управни поступак. 
У поступку административног извршења решења Повереника не може се 
изјавити жалба која се односи на извршење.  
Ако Повереник не може спровести своје решење на начин из става 2. овог члана, 
Влада му на његов захтев пружа помоћ у поступку административног извршења 
тог решења - применом мера из своје надлежности, односно обезбеђивањем 
извршења решења Повереника непосредном принудом. 
 

V ИЗБОР, ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТ ПОВЕРЕНИКА  
 

Седиште Повереника  
Члан 29  

 
Седиште Повереника је у Београду.  
 

Избор  
Члан 30  

 
Народна скупштина Републике Србије (у даљем тексту: Народна скупштина), 
већином гласова свих народних посланика, бира Повереника на предлог одбора 
Народне скупштине надлежног за информисање.  
За Повереника се бира лице с признатим угледом и стручношћу у области 
заштите и унапређења људских права.  
Повереник може бити лице које испуњава услове за рад у државним органима, 
које је завршило правни факултет и има најмање десет година радног искуства.  
Повереник не може бити лице које обавља функцију или је запослено у другом 
државном органу или политичкој странци.  
Повереник се бира за време од седам година.  
Исто лице може бити бирано за Повереника највише два пута.  

 
Престанак мандата  

Члан 31  
 

Поверенику дужност престаје истеком мандата, на лични захтев, кад наврши 
шездесет пет година живота и разрешењем.  
Одлуку о престанку дужности Повереника доноси, већином гласова свих 
народних посланика, Народна скупштина.  
Повереник се разрешава дужности ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора, ако трајно изгуби радну способност, ако обавља функцију или је 
запослен у другом државном органу или политичкој странци, ако изгуби 
држављанство Републике Србије или ако нестручно и несавесно обавља посао.  
Поступак за разрешење Повереника покреће се на иницијативу једне трећине 
народних посланика.  
Одбор Народне скупштине надлежан за информисање утврђује да ли постоје 
разлози за разрешење и о томе обавештава Народну скупштину.  
Одбор Народне скупштине надлежан за информисање обавештава Народну 
скупштину и о захтеву Повереника да му престане дужност, као и о испуњењу 
услова за престанак дужности због година живота.  
Ако о захтеву за престанак дужности Народна скупштина не одлучи у року од 60 
дана, сматра се да је истеком тог рока Поверенику престала дужност.  
У осталим случајевима Поверенику дужност престаје оног дана који Народна 
скупштина наведе у својој одлуци. 
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Положај Повереника  
Члан 32  

 
Повереник је самосталан и независан у вршењу своје надлежности.  
У вршењу своје надлежности Повереник неће тражити, нити примати налоге и 
упутства од државних органа и других лица.  
Повереник има право на плату једнаку плати судије Врховног суда, као и друга 
права по основу рада, у складу са законом, и право на накнаду трошкова 
насталих у вези са вршењем своје надлежности.  
Повереник се не може позвати на одговорност за мишљење које је изнео или 
предлог који је дао у вршењу своје надлежности, а у поступку покренутом због 
кривичног дела учињеног у вршењу своје надлежности не може бити притворен 
без одобрења Народне скупштине.  

 
Заменик Повереника  

Члан 33  
 

Повереник има заменика, кога бира Народна скупштина, већином гласова свих 
народних посланика, на предлог Повереника.  
Повереник предлаже за свога заменика лице које испуњава услове за рад у 
државним органима.  
Заменик Повереника бира се за време од седам година.  
Исто лице може бити бирано за заменика Повереника највише два пута.  
Заменик Повереника обавља дужности Повереника у случају његовог одсуства, 
смрти, истека мандата, разрешења, као и привремене или трајне спречености 
Повереника да врши своје надлежности.  
Заменику Повереника престаје дужност на начин предвиђен за престанак 
дужности Повереника.  
Поступак за разрешење заменика Повереника покреће се и на иницијативу 
Повереника.  

 
Стручна служба Повереника  

Члан 34  
 

Повереник има стручну службу која му помаже у вршењу његових надлежности.  
Повереник доноси акт, за који сагласност даје Административни одбор Народне 
скупштине, којим уређује рад своје стручне службе. Повереник самостално 
одлучује, у складу са законом, о пријему лица у радни однос у стручну службу, 
руковођен потребом професионалног и делотворног вршења своје надлежности.  
На запослене у стручној служби Повереника сходно се примењују прописи о 
радним односима у државним органима.  
Финансијска средства за рад Повереника и његове стручне службе обезбеђују се 
у буџету Републике Србије.  
 

Надлежност Повереника  
Члан 35  

 
Повереник:  
1) прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава 
јавност и Народну скупштину о томе;  
2) даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења и 
унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;  
3) предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог 
рада уређеног овим законом;  
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4) предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и 
упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на приступ 
информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене овог закона;  
5) решава по жалби против решења органа власти којима су повређена права 
уређена овим законом;  
6) обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима уређеним овим 
законом;  
7) обавља и друге послове одређене овим законом и другим законима. 
Повереник може да покрене поступак за оцену уставности и законитости закона 
и других општих аката.  
 

Извештаји  
Члан 36  

 
У року од три месеца од окончања фискалне године, Повереник подноси 
Народној скупштини годишњи извештај о радњама предузетим од стране органа 
власти у примени овог закона, као и о својим радњама и издацима.  
Поред извештаја из става 1. овог члана, Повереник подноси Народној скупштини 
и друге извештаје, када оцени да је то потребно.  

 
VI МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ОРГАНА ВЛАСТИ  

 
Приручник за остваривање права  

Члан 37  
 

Повереник, без одлагања, на српском језику и на језицима који су, у складу са 
законом, одређени као језици у службеној употреби издаје и ажурира приручник 
са практичним упутствима за делотворно остваривање права уређених овим 
законом.  
У приручнику из става 1. овог члана мора се нарочито навести садржина и обим 
права на приступ информацијама од јавног значаја као и начини на који се ова 
права могу остварити.  
Обавеза је Повереника да, путем штампе, електронских медија, интернета, 
јавних трибина и на друге начине, упозна јавност са садржином приручника из 
става 1. овог члана.  

 
Овлашћено лице органа власти и заштита извора информације од јавног 

значаја 
Члан 38  

 
Одговорно лице у органу власти одредиће једно или више службених лица (у 
даљем тексту: овлашћено лице) за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја.  
Овлашћено лице:  
1) прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и 
обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно 
доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа 
тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених овим 
законом;  
2) предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, 
праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и 
обезбеђења.  
Ако овлашћено лице из става 1. овог члана није одређено, за поступање по 
захтеву надлежно је одговорно лице у органу власти. 
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Запослени у органу власти који омогући приступ информацији од јавног значаја 
за коју се не може ограничити приступ на основу чл. 9. и 14. овог закона, као и 
информацији за коју је орган власти већ омогућио приступ на основу овог закона, 
не може се због тога позвати на одговорност, нити трпети штетне последице, под 
условом да информација указује на постојање корупције, прекорачење 
овлашћења, нерационално располагање јавним средствима и незаконити акт 
или поступање органа власти.  
Право на заштиту из става 4. овог члана има запослени под условом да је имао 
разлога да верује у тачност информације, да није тражио нити примио неку 
корист у вези са омогућавањем приступа информацији, као и да је пре него што 
је омогућио приступ информацији, обавестио о неправилностима надлежно лице 
у органу власти, које није предузело мере за решавање неправилности.  
Запослени који супротно одредбама ст. 4. и 5. овог члана буде позван на 
одговорност или претрпи какву штету, има право на накнаду штете од органа 
власти у којем је запослен.  
Запослени који омогући приступ информацији од јавног значаја у складу са ст. 4. 
и 5. овог члана, може бити награђен од стране органа власти у којем је запослен.  
Одредбе ст. 4. до 7. овог члана сходно се примењују и на функционере органа 
власти, на лица која у органу власти или за орган власти обављају послове по 
основу уговора, као и на лица којима орган власти пружа услуге или имају 
својство странке у поступку пред органом власти. 
 

Обавеза објављивања информатора  
Члан 39  

 
Државни орган, најмање једном годишње, израђује информатор са основним 
подацима о свом раду, који садржи нарочито:  
1) опис овлашћења, обавеза и организационе структуре;  
2) податке о буџету и средствима рада;  
3) податке у погледу врста услуга које непосредно пружа заинтересованим 
лицима;  
4) поступак подношења захтева државном органу, односно улагања жалби 
против његових одлука, радњи или пропуста;  
5) преглед захтева, жалби и других непосредних мера предузетих од стране 
заинтересованих лица, као и одлука државног органа поводом поднетих захтева 
и уложених жалби, односно одговора на друге непосредне мере предузете од 
стране заинтересованих лица;  
6) податке о начину и месту чувања носача информација, врсти информација које 
поседује, врсти информација које ставља на увид, као и опис поступка 
подношења захтева;  
7) имена старешина државног органа и опис њихових овлашћења и дужности, 
као и поступака по којима они доносе одлуке;  
8) правила и одлуке државног органа који се тичу јавности рада тог органа (радно 
време, адреса, контакт телефони, идентификациона обележја, приступачност 
лицима са посебним потребама, приступ седницама, допуштеност аудио и видео 
снимања и сл.), као и свако аутентично тумачење тих одлука;  
9) правила и одлуке о искључењу и ограничењу јавности рада државног органа, 
као и њихово образложење.  
Државни орган ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у 
информатор, односно дати му примерак информатора, уз накнаду нужних 
трошкова. 
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Упутство за израду и објављивање информатора  
Члан 40  

 
Повереник издаје упутство по којем се израђује и објављује информатор из члана 
39. овог закона и пружа савете, на захтев државног органа, у циљу правилног, 
потпуног и благовременог испуњења обавезе објављивања информатора.  
 

Одржавање носача информације  
Члан 41  

 
Орган власти ће одржавати носаче информација тако да омогући остварење 
права на приступ информацијама од јавног значаја, у складу са овим законом.  

 
Обука запослених  

Члан 42  
 

Ради делотворне примене овог закона, државни орган спроводи обуку 
запослених и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима 
уређеним овим законом.  
Обука запослених из става 1. овог члана, обухватиће нарочито: садржину, обим 
и значај права на приступ информацијама од јавног значаја, поступак 
остваривања ових права, поступање са носачима информација, њихово 
одржавање и чување, као и врсте података које је државни орган дужан да 
објављује. 
 

Подношење извештаја Поверенику  
Члан 43  

 
Државни орган, до 20. јануара текуће године, за претходну годину, подноси 
годишњи извештај Поверенику о радњама тог органа, предузетим у циљу 
примене овог закона, који садржи податке о:  
1) броју поднетих захтева, броју потпуно или делимично усвојених захтева, као и 
о броју одбачених и одбијених захтева;  
2) броју и садржини жалби против решења којима се одбацује или одбија захтев;  
3) укупном износу наплаћених накнада за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја;  
4) мерама предузетим у вези са обавезом објављивања информатора;  
5) мерама предузетим у вези са одржавањем носача информације;  
6) мерама предузетим у вези са обуком запослених. 
Подаци из става 1. тач. 1) до 3) овог члана исказују се укупно и посебно за 
тражиоце у категорији: грађана, јавних гласила, удружења грађана, политичких 
странака, органа власти и других тражиоца. 

 
VII НАКНАДА ШТЕТЕ  

 
Члан 44  

 
Орган власти одговара за штету насталу тиме што јавно гласило није могло да 
објави информацију пошто му је неоправдано ускратио или ограничио права на 
приступ информацијама од јавног значаја из члана 5. овог закона, односно тиме 
што је новинар или јавно гласило стављен у бољи положај супротно одредби 
члана 7. овог закона.  
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VIII НАДЗОР 
 

Члан 45  
 

Надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за послове 
управе. 
Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши министарство 
надлежно за послове управе преко управне инспекције. 

 
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 46  

 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно 
лице у органу јавне власти, ако орган јавне власти:  
1) приступ информацијама условљава доказивањем оправданог или другог 
интереса (члан 4);  
2) поступи противно начелу једнакости (члан 6);  
3) дискриминише новинара или јавно гласило (члан 7);  
4) не означи носач информације, где је и када тражена информација објављена 
(члан 10. став 2);  
5) не саопшти, односно не омогући увид у истиниту и потпуну информацију, а 
оспорава истинитост и потпуност објављене информације (члан 11);  
6) одбије да прими захтев тражиоца (члан 15. став 1);  
7) не води посебну евиденцију (члан 15. став 7);  
8) не поступи по захтеву за приступ информацијама у складу са овим законом, 
односно достави непотпуне или нетачне информације (члан 16);  
9) приступ информацијама условљава уплатом трошкова у износу већем од 
прописаног (члан 17);  
10) не изда информацију у траженом облику, а има техничких могућности за то 
(члан 18. ст. 2. и 3);  
11) неосновано одбије да изда копију документа са информацијом на језику на 
којем је поднет захтев (члан 18. став 4);  
12) на било који други начин, супротно одредбама овог закона, онемогућава 
остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (члан 
22. став 1. тачка 6);  
13) не омогући Поверенику увид у носач информације (члан 26. став 2);  
14) не поступи по решењу Повереника (члан 28. став 1);  
15) не одржава носач информације у складу са овим законом (члан 41);  
16) не спроводи обуку запослених и упознавање запослених са њиховим 
обавезама у вези са правима утврђеним овим законом (члан 42);  
17) спречи управног инспектора у вршењу инспекцијског надзора и не изврши 
решење управног инспектора (члан 45. став 2). 

 
Члан 47  

 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно 
лице у државном органу ако државни орган пропусти да изради информатор са 
прописаним подацима о свом раду (члан 39).  

 
Члан 48  

 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно 
лице у државном органу ако пропусти да поднесе годишњи извештај Поверенику 
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о радњама тог органа, предузетим у циљу примене овог закона, са прописаним 
подацима (члан 43).  

 
X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 49  

 
Органи власти именоваће овлашћена лица за решавање о захтевима на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја у року од 30 дана од ступања 
на снагу овог закона.  
Народна скупштина изабраће Повереника у року од 45 дана од ступања на снагу 
овог закона.  
 

Члан 50  
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

 
Самостални чланови Закона о допунама 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2007) 

 
Члан 5[с1] 

 
Ако исто лице поново буде бирано за Повереника или заменика Повереника пре 
него што му истекне мандат, њему мандат престаје по истеку седам година од 
првог избора и може бити бирано још једанпут. 

 
Члан 6[с1] 

 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 

Самостални чланови Закона о изменама и допунама 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)  
 

Члан 16  
 

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине да утврди пречишћен 
текст Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 
Члан 17  

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
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УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА О ЉУДСКИМ 
ПРАВИМА 

  
УВОД 

 
Пошто је признавање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих 
чланова људске породице темељ слободе, правде и мира у свету;  
 
пошто је непоштовање и презирање људских права водило варварским 
поступцима, који су вређали савест човечанства, и пошто је стварање света у 
којем ће људска бића уживати слободу говора и убеђења и бити слободна од 
страха и несташице проглашено као највиша тежња сваког човека;  
  
пошто је битно да људска права буду заштићена правним поретком како човек 
не би био приморан да као крајњем излазу прибегне побуни против тираније и 
угњетавања;  
  
пошто је битно да се подстиче развој пријатељских односа међу народима;  
  
пошто су народи Уједињених нација у Повељи поново прогласили своју веру у 
основна људска права, у достојанство и вредност човекове личности и 
равноправност мушкараца и жена и пошто су одлучили да подстичу друштвени 
напредак и побољшају услове живота у већој слободи;  
  
пошто су се државе чланице обавезале да у сарадњи с Уједињеним нацијама 
обезбеде опште поштовање и примену људских права и основних слобода;  
  
пошто је опште схватање ових права и слобода од највеће важности за пуно 
остварење ове обавезе;  
  
Генерална Скупштина проглашава ову Универзалну декларацију о људским 
правима као заједнички стандард који треба да постигну сви народи и све нације 
да би сваки појединац и сваки орган друштва, имајући ову Декларацију стално на 
уму, тежио да учењем и васпитавањем допринесе поштовању ових права и 
слобода и да поступним унутрашњим и међународним мерама обезбеди њихово  
опште и стварно признање и поштовање како међу народима самих држава 
чланица, тако и међу народима оних територија које су под њиховом управом.  
 

Члан 1 
 
Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Она су 
обдарена разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу 
братства.  
 

Члан 2 
  
Сваком припадају сва права и слободе проглашене у овој Декларацији без 
икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког 
или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења 
или других околности. Даље, неће се правити никаква разлика на основу 
политичког, правног или међународног статуса земље или територије којој неко 
лице припада, било да је она независна, под старатељством, несамоуправна, 
или да јој је сувереност на ма који други начин ограничена. 
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Члан 3 
 
Свако има право на живот, слободу и безбедност личности.  
 

Члан 4 
 
Нико се не сме држати у ропству или потчињености: ропство и трговина робљем 
забрањени су у свим облицима.  
 

Члан 5 
 
Нико се не сме подвргнути мучењу или свирепом, нечовечном или 
понижавајућем поступку или кажњавању.  
 

Члан 6 
 

Свако има право да свуда буде признат као правни субјект.  
 

Члан 7 
 
Сви су пред законом једнаки и имају право без икакве разлике на пођеднаку 
заштиту закона. Сви имају право на једнаку заштиту против било какве 
дискриминације којом се крши ова Декларација и против сваког подстицања на 
овакву дискриминацију.  
 

Члан 8 
 
Свако има право на делотворни правни лек пред надлежним националним 
судовима против  
дела којима се крше основна права која су му призната уставом или законима.  

 
Члан 9 

 
Нико не сме бити произвољно ухапшен, притворен, нити протеран.  
 

Члан 10 
 
Свако има потпуно једнако право на правично јавно суђење пред независним и 
непристрасним судом који ће одлучити о његовим правима и обавезама, и о 
основаности сваке кривичне оптужбе против њега.  
 

Члан 11 
 
1. Свако ко је оптужен за кривично дело има право да се сматра невиним док се 
на основу закона кривица не докаже на јавном претресу на којем су му 
обезбеђена сва јамства потребна за његову одбрану.  
2. Нико се не сме осудити за дела или пропуштања која нису представљала 
кривично дело по унутрашњем или међународном праву у време када су 
извршена. Исто тако не сме се изрицати тежа казна од оне која се могла 
применити у време када је кривично дело извршено. 
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Члан 12 
 

Нико се не сме изложити произвољном мешању у приватни живот, породицу, 
стан или преписку, нити нападима на част и углед. Свако има право на заштиту 
закона против оваквог мешања или напада.  
 

Члан 13 
 
1. Свако има право на слободу кретања и избора становања у границама 
поједине државе.  
2. Свако има право да напусти сваку земљу, укључујући своју властиту, и да се 
врати у своју земљу.  
 

Члан 14 
 
1. Свако има право да тражи и ужива у другим земљама азил од прогањања.  
2. На ово право се не може позвати у случају гоњења које се истински односи на 
кривична дела неполитичке природе или на поступке противне циљевима и 
начелима Уједињених нација.  
 

Члан 15 
 
1. Свако има право на држављанство.  
2. Нико не сме самовољно бити лишен свог држављанства нити права да 
промени држављанство.  
 

Члан 16 
 
1. Пунолетни мушкарци и жене, без икаквих ограничења у погледу расе, 
држављанства или вероисповести, имају право да склопе брак и да заснују 
породицу. Они су равноправни приликом склапања брака, за време његовог 
трајања и приликом његовог развода.  
2. Брак се може склопити само уз слободан и потпун пристанак лица која ступају 
у брак.  
3. Породица је природна и основна ћелија друштва и има право на заштиту 
државе и друштва.  

 
Члан 17 

 
1. Свако има право да поседује имовину, сам и у заједници с другима.  
2. Нико не сме бити самовољно лишен своје имовине.  

 
Члан 18 

 
Свако има право на слободу мисли, савести и вероисповести; ово право укључује 
слободу промене вероисповести или уверења и слободу да човек сам или у 
заједници с другима, јавно или приватно, манифестује своју веру или уверење 
подучавањем, обичајима, молитвом и обредом.  
 

Члан 19 
 
Свако има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и право да 
не буде узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи, прима и шири 
обавештења и идеје било којим средствима и без обзира на границе.  
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Члан 20 
 
1. Свако има право на слободу мирног окупљања и удруживања.  
2. Нико се не може приморати да припада неком удружењу.  
 

Члан 21 
 
1. Свако има право да учествује у управљању јавним пословима своје земље,  
непосредно или преко слободно изабраних представника.  
2. Свако има право да на равноправној основи ступа у јавну службу у својој 
земљи.  
3. Воља народа је основа државне власти: ова воља треба да се изражава на 
повременим и слободним изборима, који ће се спроводити општим и једнаким 
правом гласа, тајним гласањем или одговарајућим поступком којим се обезбеђује 
слобода гласања. 
 

Члан 22 
 
Свако, као члан друштва, има право на социјално осигурање и право да 
остварује привредна, друштвена и културна права неопходна за своје 
достојанство и за слободан развој своје личности, уз помоћ државе и путем 
међународне сарадње, а у складу са организацијом и средствима сваке државе.  
 

Члан 23 
 
1. Свако има право на рад, на слободан избор запослења, на правичне и 
задовољавајуће услове рада и на заштиту од незапослености.  
2. Свако, без икакве разлике, има право на једнаку плату за једнаки рад.  
3. Свако ко ради има право на праведну и задовољавајућу накнаду која њему и 
његовој породици обезбеђује егзистенцију која одговара људском достојанству и 
која ће, ако буде потребно, бити употпуњена другим средствима социјалне 
заштите.  
4. Свако има право да оснива синдикат и учлањује се у њега ради заштите својих 
интереса. 
 

Члан 24 
 
Свако има право на одмор и разоноду, укључујући разумно ограничење радног 
времена и повремено плаћени одмор.  
 

Члан 25 
 
1. Свако има право на стандард живота који обезбеђује здравље и благостање, 
његово и његове породице, укључујући храну, одећу, стан и лекарску негу и 
потребне социјалне службе, као и право на осигурање у случају незапослености, 
болести, онеспособљења, удовиштва, старости или других случајева губљења 
средстава за издржавање услед околности независних од његове воље.  
2. Мајке и деца имају право на нарочито старање и помоћ. Сва деца, рођена у 
браку или ван њега, уживају једнаку социјалну заштиту.  
 

Члан 26 
 
1. Свако има право на образовање. Образовање треба да буде бесплатно бар у 
основним и нижим школама. Основно образовање је обавезно. Техничко и 
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стручно образовање треба да буде свима пођеднако доступно на основу њихове 
способности.  
2. Образовање треба да буде усмерено ка пуном развитку људске личности и 
учвршћивању поштовања људских права и основних слобода. Оно треба да 
унапређује разумевање, трпељивост и пријатељство међу свим народима, 
расним и верским групама, као и делатност Уједињених нација за одржање мира.  
3. Родитељи имају првенствено право да бирају врсту образовања за своју децу.  
 

Члан 27 
 
1. Свако има право да слободно учествује у културном животу заједнице, да 
ужива у уметности и да учествује у научном напретку и у добробити која отуда 
проистиче.  
2. Свако има право на заштиту моралних и материјалних интереса који проистичу 
из сваког научног, књижевног или уметничког дела чији је он творац.  
 

Члан 28 
 
Свако има право на друштвени и међународни поредак у којем права и слободе 
објављени у овој Декларацији могу бити потпуно остварени. 
 

Члан 29 
 
1. Свако има обавезе према заједници у којој је једино могућ слободан и пун 
развитак његове личности.  
2. У вршењу својих права и слобода свако се може подвргнути само оним 
ограничењима која су предвиђена законом искључиво у циљу обезбеђења 
потребног признања и поштовања права и слобода других, као и задовољења 
правичних захтева морала, јавног поретка и општег благостања у демократском 
друштву.  
3. Ова права и слободе се ни у ком случају не могу остваривати противно 
циљевима и начелима Уједињених нација.  
 

Члан 30 
 
Ниједна одредба ове Декларације не може се тумачити као право за ма коју 
државу, групу или лице да обавља било коју делатност или да врши било какву 
радњу усмерену на рушење права и слобода који су у њој садржани. 
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З А К О Н 
О РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ПАКТА О 

ГРАЂАНСКИМ И ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 7/71) 

 
Члан 1 

Ратификује се Међународни пакт о грађанским и политичким правима, који је 
потписан 19. децембра 1966. године у Њујорку у оригиналу на: енглеском, 
француском, руском, шпанском и кинеском језику, који су текстови подједнако 
веродостојни. 

 
Члан 2 

Текст Међународног пакта о грађанским и политичким правима на француском 
језику и у преводу гласи: 

 
МЕЂУНАРОДНИ ПАКТ О ГРАЂАНСКИМ И 

ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 
 
Државе чланице овог пакта  
 
сматрајући да, према принципима израженим у Повељи Уједињених нација, 
признавање достојанства које је битно за све чланове људске породице и 
њихових једнаких и неотуђивих права, представља основу слободе, правде и 
мира у свету, 
 
увиђајући да ова права произилазе из достојанства неодвојивог од човекове 
личности, 
 
увиђајући да се, према Општој декларацији о правима човека, идеал слободног 
људског бића које ужива грађанске и политичке слободе и које је ослобођено од 
страха и беде, може постићи само ако се створе услови који омогућавају свакоме 
да ужива своја грађанска и политичка права, као и своја економска, социјална и 
културна права, 
 
сматрајући да Повеља Уједињених нација намеће државама обавезу да 
унапређују 
опште и стварно поштовање људских права и слобода, 
 
водећи рачуна о чињеници да појединац има дужност према другоме и према 
заједници којој припада и да је дужан да се залаже за унапређење и поштовање 
права признатих овим пактом, 
 
договориле су се о следећим члановима: 

 
ПРВИ ДЕО 

Члан 1 
 

1. Сви народи имају право на самоопредељење. На основу овог права они 
слободно одређују свој политички статус и слободно обезбеђују свој економски, 
социјални и културни развитак. 
2. Да би постигли своје циљеве, сви народи могу слободно да располажу својим 
природним богатствима и природним изворима, без штете по обавезе које 
проистичу из међународне економске сарадње, засноване на принципу узајамног 
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интереса и међународног права. Један народ не може ни у ком случају да буде 
лишен својих сопствених средстава за живот. 
3. Државе чланице овог пакта, укључујући ту и оне државе које су одговорне за 
управљање несамосталним територијама и територијама под старатељством, 
дужне су да помажу остварење права народа на самоопредељење и да поштују 
ово право сходно одредбама Повеље Уједињених нација. 
 

ДРУГИ ДЕО 
Члан 2 

 
1. Државе чланице овог пакта обавезују се да поштују и гарантују свим лицима 
која се налазе на њиховој територији и која потпадају под њихову надлежност, 
права призната овим пактом без обзира нарочито на расу, боју, пол, језик, веру, 
политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, имовно 
стање, рођење или сваку другу околност. 
2. Државе чланице овог пакта обавезују се да, у складу са својим уставним 
поступком и одредбама овог пакта, предузму кораке који би омогућили усвајање 
таквих законских или других мера којима могу да остваре права призната овим 
пактом а која нису још ступила на снагу. 
3. Државе чланице овог пакта се обавезују: 
а) да гарантују да се свако лице чија су права и слободе признати овим пактом 
повређени,може користити правом жалбе, чак и ако су их повредила лица у 
вршењу својих званичних дужности; 
б) да гарантују да ће надлежне судске, управне или законодавне власти или 
свака друга надлежна власт према прописима државе, решавати о правима лица 
које подноси жалбу, и да прошире могућности подношења жалбе пред судом; 
ц) да гарантују да ће надлежне власти повољно решити сваку жалбу која буде 
сматрана оправданом. 
 

Члан 3 
 
Државе чланице овог пакта обавезују се да обезбеде подједнако право 
мушкарцима и женама да уживају сва грађанска и политичка права формулисана 
у овом пакту. 
 

Члан 4 
 

1. У случају да изузетна општа опасност угрози опстанак нације и да је то 
објављено службеним актом, државе чланице овог пакта могу да предузму, у 
оном строгом обиму у којем то стање захтева, мере које одступају од обавеза 
предвиђених овим пактом, под условом да те мере не буду у несагласности са 
осталим обавезама које им намеће међународно право и да немају за последицу 
дискриминацију засновану само на раси, боји, полу, језику, вери или социјалном 
пореклу. 
2. Претходна одредба не допушта никакво одступање од чл. 6, 7, 8 (тач. 1. и 2), 
11, 15, 16. и 18. овог пакта. 
3. Државе чланице овог пакта које се користе правом одступања морају одмах да 
преко генералног секретара Уједињених нација, саопште осталим државама 
чланицама одредбе од којих су одступиле, као и разлоге овог одступања. Оне ће 
истим путем поново обавестити о томе када буду престале са овим 
одступањима. 
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Члан 5 
 

1. Ниједна се одредба овог пакта не може тумачити као да садржи било какво 
право за неку државу, групацију или појединца да обавља неку делатност или 
врши неки акт у циљу рушења права и слобода признатих овим пактом или да 
заводе већа ограничења од оних предвиђених овим пактом. 
2. Не признаје се никакво ограничење или одступање од основних права човека 
која су призната или важе у свакој држави чланици овог пакта на основу примене 
закона, конвенције, прописа или обичаја, под изговором да их овај пакт не 
признаје или их признаје у мањој мери. 
 

ТРЕЋИ ДЕО 
 

Члан 6 
 

1. Право на живот је неодвојиво од човекове личности. Ово право мора да буде 
законом заштићено. Нико не може да буде произвољно лишен живота. 
2. У земљама где смртна казна није укинута, смртна пресуда се може изрећи 
само за најтеже злочине, сходно законодавству на снази у часу када је дело 
почињено и не може да буде у супротности са одредбама овог пакта ни са 
Конвенцијом о спречавању и кажњавању злочина геноцида. Ова казна се може 
применити само на основу правноснажне пресуде коју је донео надлежни суд. 
3. Када лишење живота представља злочин геноцида, подразумева се да 
ниједна одредба овог члана не овлашћује државу чланицу овог пакта да одступи 
на било који начин од било које обавезе преузете на основу одредаба Конвенције 
о спречавању и кажњавању злочина геноцида. 
4. Сваки осуђеник на смрт има право да затражи помиловање или замену казне. 
Амнестија, помиловање или замена смртне казне могу се одобрити у свим 
случајевима. 
5. Смртна казна се не може изрећи за злочине које су починила лица која нису 
навршила 18 година и не може се извршити над бременитим женама. 
6. Ниједна одредба овог члана се не може узети као разлог за одлагање или 
спречавање укидања смртне казне од стране државе чланице овог пакта. 

 
Члан 7 

 
Нико не може бити подвргнут мучењу или свирепим, нехуманим или 
унижавајућим казнама или поступцима. Посебно је забрањено да се неко лице 
подвргне медицинском или научном експерименту без његовог слободног 
пристанка. 
 

Члан 8 
 
1. Нико се не може држати у ропству; ропство и трговина робљем су забрањени 
у сваком облику. 
2. Нико се не може држати у потчињености. 
3. а) Нико се не може приморати на присилан или обавезан рад; 

б) став а) ове тачке не може се тумачити као да забрањује, у земљама где 
неки злочини могу бити кажњени затвором са присилним радом, издржавање 
казне присилног рада коју је изрекао надлежни суд; 

ц) не сматра се као "присилан и обавезан рад" у смислу ове тачке: 
i) сваки рад или служба, које не предвиђа став б), а који се нормално траже 

од лица затвореног на основу редовне судске одлуке или условно пуштеног на 
слободу пошто је било предмет такве одлуке; 
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ii) свака служба војног карактера и, у земљама где се признаје одбијање 
служења војске, свака национална служба која се на основу закона захтева од 
оних који одбију да служе војску; 

iii) свака служба која се захтева у случају више силе или катастрофе која 
угрожава живот или благостање заједнице; 

iv) сваки рад или служба који чине део нормалних грађанских обавеза. 
 

Члан 9 
 

1. Сваки појединац има право на слободу и на безбедност своје личности. Нико 
не може бити произвољно ухапшен или притворен. Нико не може бити лишен 
слободе осим из разлога и сходно поступку који је предвиђен законом. 
2. Свако ухапшено лице обавештава се у тренутку хапшења о разлозима 
хапшења као што се у најкраћем року обавештава писменим путем о свакој 
оптужби која је подигнута против њега. 
3. Свако лице које је ухапшено или притворено због кривичног дела биће у 
најкраћем року предато судији или некој другој власти законом овлашћеној да 
врши судске функције, и мора у разумном року да буде суђено или ослобођено. 
Притварање лица која чекају на суђење није обавезно, али пуштање на слободу 
може бити условљено гаранцијама које обезбеђују долазак лица у питању на 
претрес, као и свим другим радњама поступка а, у датом случају, ради извршења 
пресуде. 
4. Свако лице које је лишено слободе услед хапшења или притвора има право 
да поднесе жалбу суду како би овај решавао без одлагања о законитости 
притвора и наредио његово пуштање на слободу ако притвор није заснован на 
закону. 
5. Свако лице које је жртва незаконитог хапшења или притвора има право на 
накнаду штете. 

 
Члан 10 

 
1. Са сваким лицем које је лишено слободе поступа се хумано и са поштовањем 
достојанства неодвојивог од човечије личности. 
2.  а) Окривљена лица су, осим у изузетним случајевима, одвојена од 
осуђених лица и подвргнута посебном режиму који одговара њиховом статусу 
неосуђиваних лица; 

б) млади окривљени су одвојени од одраслих и о њиховим случајевима се 
решава што је могуће пре. 
3. Казнени режим обухвата поступак са осуђеницима чији је главни циљ њихово 
поправљање и социјална рехабилитација. Млади преступници су одвојени од 
одраслих и подвргнути режиму који одговара њиховим годинама и њиховом 
законском статусу. 

 
Члан 11 

 
Нико не може да буде затворен из једног јединог разлога што није у стању да 
изврши уговорну обавезу. 

 
Члан 12 

 
1. Свако лице које се легално налази на територији неке државе има право да се 
слободно креће у њој и да слободно изабере своје место становања. 
2. Свако лице има право да напусти било коју земљу, укључујући и своју. 
 



32 
 

3. Напред наведена права могу бити ограничена само ако су ова ограничења 
законом предвиђена, ако су она потребна ради заштите националне 
безбедности, јавног реда, јавног здравља или морала или права и слободе 
других лица, и ако су у складу са осталим правима која признаје овај пакт. 
4. Нико не може бити произвољно лишен права да уђе у своју земљу. 

 
Члан 13 

 
Странац који се легално налази на територији државе чланице овог пакта може 
бити протеран само ради извршења одлуке донете на основу закона и, осим ако 
се томе не противе нужни разлози националне безбедности, он мора да има 
могућност да изнесе разлоге против његовог протеривања, као и да његов случај 
буде разматран од стране надлежне власти, с тим што ће у том циљу одредити 
свога заступника. 

 
Члан 14 

 
1. Сви су једнаки пред судовима и судовима правде. Свако лице има право да 
његов случај буде расправљан правично и јавно пред надлежним, независним и 
непристрасним судом, установљеним на основу закона који одлучује о 
основаности сваке оптужбе подигнуте против њега у кривичним стварима или о 
оспоравању његових грађанских права и обавеза. Може се наредити 
искључивање јавности за време трајања целе расправе или једног дела у 
интересу морала, јавног реда или националне безбедности у демократском 
друштву, или ако то интерес личног живота странака захтева, или још ако то суд 
сматра апсолутно потребним из разлога посебних околности случаја када би 
јавност штетила интересима правде, ипак, свака пресуда донета у кривичним или 
грађанским стварима биће јавна, осим ако интерес малолетника захтева да се 
поступа друкчије или ако се расправа односи на брачне спорове или на 
старатељство деце. 
2. За свако лице које је оптужено за кривично дело претпоставља се да је невино 
док његова кривица не буде законски установљена. 
3. Свако лице које је оптужено за кривично дело има, уз потпуну равноправност, 
права бар на следеће гаранције: 
а) да буде обавештено у најкраћем року, на језику који разуме и у појединостима, 
о 
природи и разлозима оптужбе која је подигнута против њега; 
б) да располаже потребним временом и олакшицама у вези са припремањем 
своје 
одбране и да општи са браниоцем кога оно буде изабрало; 
ц) да му буде суђено без великог закашњења; 
д) да присуствује расправи и да се само брани или да има браниоца кога је 
изабрало; ако нема браниоца, да буде обавештено о свом праву да га има и, 
сваки пут кад то захтевају интереси правде, да му се додели бранилац по 
службеној дужности бесплатно, ако нема могућности да га награди; 
е) да саслуша или да предложи да други саслушају сведоке који терете 
оптуженог и да издејствује долазак и саслушање сведока одбране под истим 
условима као и сведока оптужбе; 
ф) да добије бесплатно помоћ тумача ако не разуме или не говори језик на којем 
се води расправа; 
г) да не буде принуђено да сведочи против самога себе или да призна кривицу. 
4. Поступак који се примењује на младиће који нису пунолетни према кривичном 
закону водиће рачуна о њиховим годинама и о интересу њиховог 
преваспитавања. 
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5. Свако лице оглашено кривим за почињено кривично дело има право да 
затражи да, сходно закону, виши суд испита одлуку о кривици и пресуди. 
6. Ако коначно изречена кривична пресуда буде доцније поништена или ако је 
дато помиловање због тога што нова или накнадно откривена чињеница доказује 
да се радило о судској грешци, лице које је издржало казну на основу ове осуде 
биће обештећено сходно закону, уколико се не докаже да је оно у потпуности или 
делимично криво за неблаговремено откривање непознате чињенице. 
7. Нико не може бити гоњен или кажњен због кривичног дела у вези којег је већ 
био ослобођен кривице или осуђен правноснажном пресудом према закону и 
кривичном поступку сваке земље. 
 

Члан 15 
 
1. Нико не може бити осуђен због дела или пропуста који нису представљали 
кривично дело према домаћем или међународном праву у тренутку када су 
почињена. Такође, не може се изрећи казна која је већа од оне која би се 
применила у тренутку када је кривично дело почињено. Ако после извршења овог 
кривичног дела закон предвиђа лакшу казну, кривац треба да се користи тиме. 
2. Одредбе овог члана не противе се суђењу или кажњавању сваког лица због 
дела или пропуста који су сматрани кривичним делом у тренутку када су 
почињени, сходно општим принципима права која признају све нације. 

 
Члан 16 

 
Свако има право да му се призна на сваком месту правни субјективитет. 

 
Члан 17 

 
1. Нико не може бити предмет самовољних или незаконитих мешања у његов 
приватни живот, у његову породицу, у његов стан или његову преписку, нити 
незаконитих повреда нанесених његовој части или његовом угледу. 
2. Свако лице има право на заштиту закона против оваквих мешања или повреда. 

 
Члан 18 

 
1. Свако лице има право на слободу мисли, савести и вероисповести. Ово право 
подразумева слободу исповедања и примања вере или убеђења по свом 
нахођењу, као и слободу да ту веру или убеђење испољава појединачно или 
заједно са другима, како јавно тако и приватно, кроз култ, вршење верских и 
ритуалних обреда и веронауку. 
2. Нико не може бити предмет принуде којом би се кршила слобода његовог 
исповедања или примања вере или убеђења по његовом нахођењу. 
3. Слобода испољавања вере или убеђења може бити предмет само оних 
ограничења која предвиђа закон а која су нужна ради заштите јавне безбедности, 
реда, здравља или морала, или пак основних права и слобода других лица. 
4. Државе чланице овог пакта обавезују се да поштују слободу родитеља, а у 
датом 
случају законитих старатеља, да обезбеде својој деци оно верско и морално 
образовање које је у складу са њиховим сопственим убеђењима. 

 
Члан 19 

 
1. Нико не може бити узнемираван због својих мишљења. 
2. Свако лице има право на слободу изражавања; ово право без обзира на 
границе, 



34 
 

подразумева слободу изналажења, примања и ширења информација и идеја 
свих врста, у усменом, писменом, штампаном или уметничком облику, или на 
било који начин по слободном избору. 
3. Остваривање слобода предвиђених у тачки 2. овог члана обухвата посебне 
дужности и одговорности. Следствено томе, оно може бити подвргнуто извесним 
ограничењима која морају, међутим, бити изричито одређена законом, а 
потребна су из разлога: 
а) поштовања права или угледа других лица; 
б) заштите државне безбедности, јавног реда, јавног здравља и морала. 

 
Члан 20 

 
1. Свако пропагирање рата је законом забрањено. 
2. Сваки позив на националну, расну или верску мржњу који представља 
подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље, законом је 
забрањено. 

 
Члан 21 

 
Признаје се право мирног окупљања. Вршење овог права може само да буде 
предмет ограничења наметнутих у складу са законом, а која су потребна у једном 
демократском друштву у интересу националне безбедности, јавне безбедности, 
јавног реда или ради заштите јавног здравља или морала или права и слобода 
других лица. 

Члан 22 
 

1. Свако лице има право да се слободно удружи са другим лицима, укључујући и 
право на оснивање синдиката и учлањење у исте ради заштите својих интереса. 
2. Вршење овог права може бити само предмет ограничења предвиђених 
законом а која су потребна у демократском друштву у интересу националне 
безбедности, јавне безбедности, јавног реда или ради заштите јавног здравља и 
морала или права и слобода других лица. Овај члан не спречава да се вршење 
овог права од стране чланова оружаних снага и полиције подвргне законским 
ограничењима. 
3. Ниједна одредба овог члана не допушта државама чланицама Конвенције од 
1948 године Међународне организације рада о синдикалној слободи и заштити 
синдикалних права да донесе законске мере које би нарушавале или да 
примењују закон на начин који би нарушавао гаранције предвиђене наведеном 
конвенцијом. 

 
Члан 23 

 
1. Породица је природни и основни саставни део друштва и има право на заштиту 
друштва и државе. 
2. Право на склапање брака и оснивања породице признаје се човеку и жени када 
су дорасли за женидбу. 
3. Ниједан брак се не може склапати без слободног и потпуног пристанка будућих 
супружника. 
4. Државе чланице овог пакта донеће одговарајуће мере ради обезбеђења 
једнакости у правима и одговорности супружника у погледу брака за време брака 
и приликом његовог раскида. У случају раскида брака, предузимају се мере ради 
обезбеђења потребне заштите деце. 
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Члан 24 
 

1. Свако дете, без дискриминације засноване на раси, боји, полу, језику, вери, 
националном или социјалном пореклу, имовном стању или рођењу, има право 
да му његова породица, друштво и држава указују заштиту коју захтева његов 
статус малолетника. 
2. Одмах после рођења, свако дете мора бити уписано у матичну књигу рођених 
и носити неко име. 
3. Свако дете има право да стиче неко држављанство. 

 
Члан 25 

 
Сваки грађанин има право и могућност, без икакве дискриминације поменуте у 
члану 2. и без неоснованих ограничења: 
а) да учествује у управљању јавним пословима, било непосредно, било преко 
слободно изабраних представника; 
б) да бира и да буде биран на повременим истинским, општим, једнаким и тајним 
изборима, који обезбеђују слободно изражавање воље бирача; 
ц) да буде примљен, под општим једнаким условима, у јавне службе своје земље. 

 
Члан 26 

 
Сва су лица једнака пред законом и имају право без икакве дискриминације на 
подједнаку заштиту закона. У том смислу, закон мора да забрањује сваку 
дискриминацију и да обезбеди свим лицима подједнаку и успешну заштиту 
против сваке дискриминације, нарочито у погледу расе, боје, пола, језика, вере, 
политичког или другог убеђења, националног или социјалног порекла, имовног 
стања, рођења или сваког другог стања. 

 
Члан 27 

 
У државама где постоје етничке, верске или језичке мањине, лица која припадају 
тим мањинама не могу бити лишена права да имају, заједно са другим члановима 
своје групе, свој посебни културни живот, да испољавају и упражњавају своју 
сопствену веру или да се служе својим језиком. 
 

ЧЕТВРТИ ДЕО 
Члан 28 

 
1. Установљава се Комитет за права човека (даље у тексту: Комитет). Овај 
Комитет је састављен од 18 чланова а врши функције које су ниже одређене. 
2. Комитет је састављен од држављана држава чланица овог пакта, који треба 
да имају високе моралне квалитете чија је компетентност у области људских 
права призната, с тим што ће се водити рачуна о корисности учешћа неких лица 
која имају правно искуство. 
3. Чланови Комитета бирају се и заседају у личном својству. 

 
Члан 29 

 
1. Чланови Комитета бирају се тајним гласањем на основу листе кандидата који 
испуњавају услове предвиђене у члану 28. овог пакта и које у том циљу предлажу 
државе чланице овог пакта. 
2. Свака држава чланица овог пакта може предложити највише два лица. Ова 
лица треба да буду држављани државе која их предлаже. 
3. Исто лице може поновно бити предложено. 
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Члан 30 
 

1. Први избори се одржавају најдоцније 6 месеци после ступања на снагу овог 
пакта. 
2. Најмање четири месеца пре сваког избора у Комитет, сем ако се ради о избору 
у циљу попуњавања упражњеног места које је пријављено сходно члану 34. овог 
пакта, генерални секретар Организације уједињених нација позваће писменим 
путем државе чланице овог пакта да одреде, у року од три месеца, кандидате 
које предлажу за чланове Комитета. 
3. Генерални секретар Организације уједињених нација саставља листу по 
абецедном реду свих лица тако предложених, наводећи државе чланице које су 
их предложиле и саопштава је државама чланицама овог пакта најдоцније месец 
дана пре сваког избора. 
4. Чланови Комитета се бирају за време састанка држава чланица који је сазвао 
генерални секретар Организације уједињених нација у седишту Организације. На 
овом састанку где кворум сачињава две трећине држава чланица овог пакта, за 
чланове Комитета изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова и 
апсолутну већину гласова представника држава чланица које су присутне и које 
гласају. 
 

Члан 31 
 

1. У Комитету може да заседа само један држављанин једне исте државе. 
2. За избор у Комитет, води се рачуна о праведној географској расподели и о 
заступљености разних облика цивилизација, као и о главним правним 
системима. 

 
Члан 32 

 
1. Чланови Комитета се бирају на четири године. Они могу бити поновно 
изабрани ако буду поновно предложени. Међутим, мандати девет чланова који 
су изабрани приликом првог бирања престају после две године; одмах после 
првог бирања председник састанка о коме је реч у члану 30. овог пакта одређује 
жребом имена ових девет чланова. 
2. По истеку мандата, избори се одржавају сходно одредбама претходних 
чланова овог дела Пакта. 

Члан 33 
 

1. Ако је, према једнодушном мишљењу осталих чланова, неки члан Комитета 
престао да обавља своје функције из разлога који није привремено одсуство, 
председник Комитета о томе обавештава генералног секретара Организације 
уједињених нација, који тада објављује да је упражњено место тог члана. 
2. У случају смрти или оставке неког члана Комитета, председник о томе одмах 
обавештава генералног секретара Уједињених нација, који тада објављује да је 
место упражњено од дана смрти или од дана када одсуство ступа на снагу. 
 

Члан 34 
 

1. Када је упражњено место објављено према члану 33. овог пакта и ако мандат 
члана кога треба заменити не истиче у року од шест месеци од дана када је 
одсуство објављено, генерални секретар Уједињених нација известиће о томе 
државе чланице овог пакта, које могу, у року од два месеца, да одреде кандидате 
према одредбама члана 29. овог пакта ради попуњавања упражњеног места. 
2. Генерални секретар Уједињених нација саставља листу по абецедном реду 
свих лица тако одређених и доставља је државама чланицама овог пакта. Избор 
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за попуњавање упражњеног места врши се према одговарајућим одредбама овог 
дела Пакта. 
3. Сваки члан Комитета који је изабран на место за које је објављено да је 
упражњено, сагласно члану 33, заседаће у Комитету све до дана нормалног 
истека мандата члана чије је место било упражњено у Комитету према 
одредбама наведеног члана. 
 

Члан 35 
 

Члановима Комитета се исплаћују, по одобрењу Генералне скупштине 
Уједињених нација, накнаде на терет средстава Организације уједињених нација 
под условима које одређује Генерална скупштина према важностима функција у 
Комитету. 

 
Члан 36 

Генерални секретар Организације уједињених нација ставља на расположење 
Комитету потребно особље и материјална средства која су му потребна ради 
ефикасног вршења  функција које су му поверене на основу овог пакта. 

 
Члан 37 

 
1. Генерални секретар Уједињених нација сазива чланове Комитета на први 
састанак у седишту Организације. 
2. После овог првог састанка, Комитет се састаје у свим случајевима 
предвиђеним 
пословником. 
3. Састанци Комитета се редовно одржавају у седишту Организације уједињених 
нација или у Уреду Уједињених нација у Женеви. 

 
Члан 38 

 
Пре него што ступи на дужност, сваки члан Комитета мора да се на јавној седници 
свечано обавеже да ће обављати своје функције потпуно непристрасно и 
савесно. 

 
Члан 39 

 
1. Комитет бира свој биро за време од две године. Чланови бироа могу бити 
поновно изабрани. 
2. Комитет доноси своја правила процедуре; међутим, ова правила треба да 
садрже, између осталог, следеће одредбе: 
а) да 12 чланова сачињавају кворум; 
б) да се одлуке Комитета доносе већином гласова присутних чланова. 

 
Члан 40 

 
1. Државе чланице овог пакта се обавезују да подносе извештаје о донетим 
мерама 
којима се спроводе у живот права призната овим пактом, као и о постигнутим 
успесима у остваривању ових права: 
а) у року од годину дана од дана ступања на снагу овог пакта за сваку државу 
чланицу у питањима која се на њу односе; 
б) убудуће, сваки пут када Комитет буде то затражио. 
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2. Сви извештаји подносе се генералном секретару Организације уједињених 
нација који их доставља Комитету на разматрање. У извештајима треба навести, 
ако устреба, факторе и тешкоће који ометају примену одредаба овог пакта. 
3. Генерални секретар Организације уједињених нација може, после саветовања 
са 
Комитетом, доставити специјализованим заинтересованим установама копију 
свих делова 
извештаја који би се могли односити на област њихове надлежности. 
4. Комитет проучава извештаје које подносе државе чланице овог пакта. Он 
доставља државама чланицама своје сопствене извештаје, као и све примедбе 
општег карактера које сматра целисходним. Комитет може такође да доставља 
Економском и социјалном савету ове примедбе са копијама извештаја које је 
примио од држава чланица овог пакта. 
5. Државе чланице овог пакта могу да подносе Комитету коментаре о свакој 
примедби која је учињена на основу тачке 4. овог члана. 
 

Члан 41 
 

1. Свака држава чланица овог пакта може, на основу овог члана, да изјави у 
сваком 
тренутку да признаје надлежност Комитета да прима и разматра саопштења у 
којима једна држава тврди да нека друга држава чланица не испуњава своје 
обавезе на основу овог пакта. Саопштења која се подносе на основу овог члана 
могу бити примљена и разматрана само ако потичу од државе чланице која је 
дала изјаву којом признаје, што се ње тиче, надлежност Комитета. Комитет не 
прима саопштење од државе чланице која није дала овакву изјаву. Следећи 
поступак се примењује на саопштења која су примљена сходно овом члану: 
а) Ако једна држава чланица овог пакта сматра да нека друга држава чланица не 
примењује његове одредбе, она може писменим путем да скрене пажњу оне 
друге државе на ово питање. У року од три месеца од пријема саопштења, 
држава којој се шаље даје држави која је доставила саопштење објашњење или 
сваку другу писмену изјаву којима разјашњава питање, а које садрже, уколико је 
то могуће и корисно, обавештења о њеним правилима процедуре и о правним 
средствима која су већ коришћена, која су покренута или која се могу још 
користити. 
б) Ако, у року од шест месеци од дана пријема првобитног саопштења од стране 
државе којој је ово упућено, питање не буде решено на задовољство обеју 
заинтересованих држава чланица, једна као и друга држава имају право да га 
поднесу Комитету, достављајући саопштење и Комитету и другој 
заинтересованој држави. 
ц) Комитет може решавати о једном предмету који му је поднет само ако утврди 
да су сва расположива унутрашња правна средства коришћена и исцрпена, 
сходно опште признатим принципима међународног права. Ово правило се не 
примењује у случајевима где поступци по жалби превазилазе разумне рокове. 
д) Комитет искључује јавност са својих седница када разматра саопштења о 
којима је реч у овом члану. 
е) Под резервом одредаба става ц), Комитет ставља своје добре услуге на 
располагање заинтересованим државама чланицама како би се постигло 
споразумно решење питања које је засновано на поштовању права човека и 
основних слобода, како их признаје овај пакт. 
ф) У вези са сваким предметом који му је поднет, Комитет може да затражи од 
заинтересованих држава чланица поменутих у ставу б) да му доставе свако 
умесно 
обавештење. 
г) Заинтересоване државе чланице, поменуте у ставу б) имају право да буду 
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представљене приликом разматрања предмета од стране Комитета и да 
стављају писмене или усмене примедбе или у једном и другом облику. 
х) Комитет мора да поднесе извештај у року од дванаест месеци, рачунајући од 
дана када је примио саопштење поменуто у ставу б):  

i) ако је постигнуто решење у складу са одредбама става е), Комитет се у 
свом извештају ограничава на кратко изношење чињеница и постигнутог 
решења; 

ii) ако решење није постигнуто, у складу са одредбама става е), Комитет 
се усвом извештају ограничава на кратко изношење чињеница; текст писмених 
примедаба и записник о усменим примедбама које су ставиле заинтересоване 
државе прилажу се уз извештај. За сваки предмет извештај се доставља 
заинтересованим државама чланицама. 
2. Одредбе овог члана ступају на снагу када десет држава чланица овог пакта 
буду дале изјаву предвиђену у тачки 1. овог члана. Наведена изјава депонује се 
код генералног секретара Организације уједињених нација, који доставља копију 
осталим државама чланицама. Изјава се може у свако доба повући путем 
саопштења упућеног генералном секретару. Ово повлачење је без штете по 
разматрање сваког питања које је предмет већ достављеног саопштења на 
основу овог члана; никакво друго саопштење неке државе чланице неће се 
примати пошто генерални секретар буде обавештен о повлачењу изјаве, уколико 
заинтересована држава чланица не да нову изјаву. 
 

Члан 42 
 
1. а) Ако питање које је поднето Комитету, сходно члану 41. овог пакта, не буде 
решено на задовољство заинтересованих држава чланица, Комитет може, уз 
претходну сагласност заинтересованих држава чланица, да одреди ад хоц 
комисију за помирење (у даљем тексту: комисија). Комисија ставља своје добре 
услуге на располагање заинтересованим државама чланицама у циљу 
постизања мирног решења питања заснованог на поштовању овог пакта; 
б) Комисија се састоји од пет чланова наименованих уз сагласност 
заинтересованих држава чланица. Ако заинтересоване државе чланице не 
постигну споразум о целокупном или о једном делу састава комисије у року од 
три месеца, чланови комисије о којима се нису могле сагласити бирају се тајним 
гласањем међу члановима Комитета већином од две трећине чланова Комитета. 
2. Чланови комисије заседају у личном својству. Они не могу бити држављани ни 
заинтересованих држава чланица ни државе која није члан овог пакта, нити 
државе која није дала изјаву предвиђену у члану 41. овог пакта. 
3. Комисија бира свог председника и доноси своја сопствена правила процедуре. 
4. Комисија одржава редовно своје састанке у седишту Организације уједињених 
нација или у Уреду Уједињених нација у Женеви. Међутим, она може да се 
састане у сваком другом одговарајућем месту, које комисија може да одреди у 
сагласности са генералним секретаром Организације уједињених нација и 
заинтересованим државама чланицама. 
5. Секретаријат, предвиђен у члану 36. овог пакта, пружа такође своје услуге 
комисијама које су наименоване на основу овог члана. 
6. Подаци које добија и прегледа Комитет стављају се на располагање комисији 
која може да захтева да јој заинтересоване државе чланице пруже свако умесно 
накнадно обавештење. 
7. Пошто буде размотрила питање у свим својим видовима, али у сваком случају 
најдоцније у року од дванаест месеци од дана када јој је поднето, комисија 
подноси извештај председнику Комитета који га доставља заинтересованим 
државама чланицама: 
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а) ако комисија не може да доврши разматрање питања у року од дванаест 
месеци, у свом извештају она укратко само назначава докле је стигла у свом 
разматрању; 
б) ако је постигнуто споразумно решење питања, засновано на поштовању права 
човека, признатих овим пактом, у свом извештају комисија се ограничава да 
укратко наведе чињенице и постигнуто решење; 
ц) ако се не постигне решење у смислу става б), комисија уноси у извештај своје 
закључке по свим чињеницама које се односе на питање које се расправља 
између 
заинтересованих држава чланица, као и своје констатације у вези са 
могућностима 
постизања споразумног решења питања; извештај садржи такође писмене 
примедбе и записник о усменим примедбама које су учиниле заинтересоване 
државе чланице; 
д) ако је извештај комисије поднет према ставу ц), заинтересоване државе 
чланице 
саопштавају председнику Комитета, у року од три месеца од пријема извештаја, 
да ли прихватају или не извештај комисије. 
8. Одредбе овог члана треба тако разумети да не иду на уштрб надлежности 
Комитета предвиђених у члану 41. овог пакта. 
9. Заинтересоване државе чланице сносе подједнако трошкове чланова комисије 
на основу предрачуна који доноси генерални секретар Организације уједињених 
нација. 
10. Генерални секретар Организације уједињених нација је овлашћен, да у 
случају потребе, исплати трошкове члановима комисије пре него што их 
заинтересоване државе чланице надокнаде према тачки 9. овог члана. 
 

Члан 43 
 
Чланови Комитета и чланови ад хоц комисија за помирење које могу бити 
установљене према члану 42. овог пакта, имају право на олакшице, привилегије 
и имунитете који се признају стручњацима у мисији Организације уједињених 
нација, према одговарајућим одељцима Конвенције о привилегијама и 
имунитетима Уједињених нација. 

 
Члан 44 

 
Одредбе о спровођењу у живот овог пакта примењују се без штете за поступке 
који су установљени по питању права човека према или на основу битних 
инструмената и конвенција Организације уједињених нација и специјализованих 
установа, и не спречавају државе чланице да прибегну другим поступцима за 
решавање неког спора сходно међународним општим или посебним 
споразумима који их обавезују. 

 
Члан 45 

 
Комитет доставља сваке године Генералној скупштини Уједињених нација 
извештај о свом раду преко Економског и социјалног савета. 
 

ПЕТИ ДЕО 
Члан 46 

 
Ниједна одредба овог пакта не може се тумачити као да нарушава одредбе 
Повеље Уједињених нација и уставе специјализованих установа, који одређују 
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одговорност разних органа Организације уједињених нација и специјализованих 
установа по питањима која су обрађена у овом пакту. 
 

Члан 47 
 

Ниједна одредба овог пакта не може се тумачити као да нарушава право 
својствено свим народима да уживају и да у потпуности и слободно користе своја 
природна богатства и изворе. 

 
ШЕСТИ ДЕО 

Члан 48 
 
1. Овај пакт је отворен за потписивање сваке државе чланице Организације 
уједињених нација или чланице једне од њених специјализованих установа, 
сваке државе чланице Статута Међународног суда правде, као и сваке државе 
коју Генерална скупштина позове да постане чланица овог пакта. 
2. Овај пакт подлеже ратификацији и инструменти о ратификацији се депонују 
код генералног секретара Уједињених нација. 
3. Овај пакт је отворен за приступање свакој држави о којој је реч у тачки 1. овог 
члана. 
4. Приступање се врши депоновањем инструмената о приступању код 
генералног 
секретара Организације уједињених нација. 
5. Генерални секретар Организације уједињених нација обавештава све државе 
које су потписале овај пакт или оне које су му приступиле, о депоновању сваког 
инструмента о ратификацији или приступању. 

 
Члан 49 

 
1. Овај пакт ступа на снагу три месеца од дана депоновања код генералног 
секретара Организације уједињених нација тридесет петог инструмента о 
ратификацији или приступању. 
2. За сваку државу која ратификује овај пакт или која му приступи после 
депоновања тридесетпетог инструмента о ратификацији, наведени пакт ступа на 
снагу три месеца од дана депоновања инструмента о ратификацији или 
приступању те државе. 

Члан 50 
 

Одредбе овог пакта примењују се, без икаквог ограничења и изузетка, на све 
јединице које су саставни део федеративних држава. 
 

Члан 51 
 

1. Свака држава чланица овог пакта може да предложи измену или допуну чији 
текст подноси генералном секретару Организације уједињених нација. 
Генерални секретар доставља све предлоге измена и допуна државама 
чланицама овог пакта, тражећи од њих да му назначе да ли желе да се сазива 
конференција држава чланица ради разматрања или гласања о поднетим 
предлозима. Ако се најмање једна трећина држава изјасни за ово сазивање, 
генерални секретар сазива конференцију под окриљем Организације уједињених 
нација. Свака измена или допуна коју је усвојила већина држава присутних и које 
гласају, подноси се ради одобрења Генералној скупштини Уједињених нација. 
2. Ове измене и допуне ступају на снагу када их одобри Генерална скупштина 
Уједињених нација и када их прихвати две трећине држава чланица овог пакта 
према њиховим уставним правилима. 
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3. Кад ове измене и допуне ступе на снагу, оне су обавезне за државе чланице 
које су их прихватиле, с тим што остале државе чланице остају везане 
одредбама овог пакта, као и сваком изменом или допуном коју су раније 
прихватиле. 

 
Члан 52 

 
Независно од саопштења предвиђених у тачки 5. члана 48. овог пакта генерални 
секретар Организације уједињених нација обавештава све државе поменуте у 
тачки 1. тог члана о: 
а) стављеним потписима на овај пакт и о инструментима о ратификацији или 
приступању депонованим сходно члану 48; 
б) дану ступања на снагу овог пакта сходно члану 49. овог пакта и о дану ступања 
на снагу измена и допуна предвиђених у члану 51. овог пакта. 
 

Члан 53 
 

1. Овај пакт чији су енглески, француски, руски, шпански и кинески текст 
подједнако веродостојни, депонује се у архиву Организације уједињених нација. 
2. Генерални секретар Уједињених нација доставља оверену копију овог пакта 
свим државама поменутим у члану 48. овог пакта. 
 
У потврду чега су ниже потписани, прописно овлашћени од својих влада, 
потписали овај пакт који је отворен за потписивање у Њујорку деветнаестог 
децембра хиљаду девет стотина шездесет шесте године." 
 

ЧЛАН 3 
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
СФРЈ". 
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З А К О Н 

О РАТИФИКАЦИЈИ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗA 
ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ 

СЛОБОДА  

(„Сл. лист СЦГ - Међународни уговори“, бр. 9/2003, 5/2005 и 
7/2005 - испр. и „Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 

12/2010 и 10/2015) 
 

ЧЛАН 1 
 

Ратификује се Европске конвенција за заштиту људских права и основних 
слобода, измењена у складу са Протоколом број 11, која је сачињена 4. новембра 
1950. године у Риму, Протокол уз Конвенцију за заштиту људских права и 
основних слобода, који је сачињен 20. марта 1952. године у Риму, Протокол број 
4 уз Конвенцију о заштити људских права и основних слобода којим се обезбеђују 
извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз 
њу, који је сачињен 16. септембра 1963. године у Стразбуру, Протокол број 6 уз 
Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне 
казне, који је сачињен 28. априла 1983. године у Стразбуру, Протокол број 7 уз 
Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, који је сачињен 22. 
новембра 1984. године у Стразбуру, Протокол број 12 уз Конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода, који је сачињен 4. новембра 2000. године у 
Риму и Протокол број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних 
слобода о укидању смртне казне у свим околностима, који је сачињен 3. маја 
2002. године у Виљнусу, у оригиналу на енглеском и француском језику. 
 

ЧЛАН 2 
 
Текст Конвенције са протоколима наведеним у члану 1, у оригиналу на енглеском 
језику и у преводу на српски језик, гласи: 
 
ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ 
СЛОБОДА ИЗМЕЊЕНА У СКЛАДУ С ПРОТОКОЛОМ БР. 11 
(Пречишћени текст са уграђеним изменама и Протоколима бр. 14 и 15) 
Рим 4. новембра 1950. године 
 
Владе потписнице ове Конвенције, као чланице Савета Европе, 
 
Имајући у виду Универзалну декларацију о људским правима коју је Генерална 
скупштина Уједињених нација прогласила 10. децембра 1948; 
 
Имајући у виду да ова Декларација има за циљ да осигура опште и стварно 
признање и поштовање права прокламованих у њој; 
 
Имајући у виду да је циљ Савета Европе постизање већег јединства између 
његових чланица и да је очување и развијање основних људских права и слобода 
један од начина на који том циљу треба стремити, 
 
Потврђујући изнова своју дубоку веру у оне основне слободе које су темељ 
правде и мира у свету и које се најбоље одржавају стварном политичком 
демократијом, с једне стране, и заједничким схватањем и поштовањем људских 
права од којих оне зависе, с друге стране; 



44 
 

 
Решене да, као владе европских земаља које су сличних погледа и имају 
заједничко наслеђе политичких традиција, идеале, слободе и владавине права, 
предузму прве кораке за скупно остваривање извесних права наведених у 
Универзалној декларацији, 
 
Потврђујући да Високе стране уговорнице, у складу са начелом супсидијарности, 
сносе главну одговорност за обезбеђивање права и слобода гарантованих 
Конвенцијом и Протоколима уз њу, и да у ту сврху уживају поље слободне 
процене које је подвргнуто контролној надлежности Европског суда за људска 
права који је основан овом Конвенцијом, 
 
Споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1 
Обавеза поштовања људских права 

 
Високе стране уговорнице јемче свакоме у својој надлежности права и слободе 
одређене у Делу I ове Конвенције. 
 

Део I 
ПРАВА И СЛОБОДЕ 

Члан 2 
Право на живот 

 
1. Право на живот сваке особе заштићено је законом. Нико не може бити намерно 
лишен живота, сем приликом извршења пресуде суда којом је осуђен за злочин 
за који је ова казна предвиђена законом. 
2. Лишење живота се не сматра противним овом члану ако проистекне из 
употребе силе која је апсолутно нужна: 
а) ради одбране неког лица од незаконитог насиља; 
б) да би се извршило законито хапшење или спречило бекство лица законито 
лишеног слободе; 
ц) приликом законитих мера које се предузимају у циљу сузбијања нереда или 
побуне. 
 

Члан 3 
Забрана мучења 

 
Нико не сме бити подвргнут мучењу, или нечовечном или понижавајућем 
поступању или кажњавању. 
 

Члан 4 
Забрана ропства и принудног рада 

 
1. Нико се не сме држати у ропству или ропском положају. 
2. Ни од кога се не може захтевати да обавља принудни или обавезни рад. 
3. За сврхе овог члана израз "принудни или обавезни рад" не обухвата: 
а) рад уобичајен у склопу лишења слободе одређеног у складу са одредбом 
члана 5 ове Конвенције или током условног отпуста; 
б) службу војне природе или, у земљама у којима се признаје приговор савести, 
службу која се захтева уместо одслужења војне обавезе; 
ц) рад који се изискује у случају какве кризе или несреће која прети опстанку или 
добробити заједнице; 
д) рад или службу који чине саставни део уобичајених грађанских дужности. 
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Члан 5 
Право на слободу и безбедност 

 
1. Свако има право на слободу и безбедност личности. Нико не може бити лишен 
слободе осим у следећим случајевима и у складу са законом прописаним 
поступком: 
а) у случају законитог лишења слободе на основу пресуде надлежног суда; 
б) у случају законитог хапшења или лишења слободе због неизвршења законите 
судске одлуке или ради обезбеђења испуњења неке обавезе прописане законом; 
ц) у случају законитог хапшења или лишења слободе ради привођења лица пред 
надлежну судску власт због оправдане сумње да је извршило кривично дело, или 
када се то оправдано сматра потребним како би се предупредило извршење 
кривичног дела или бекство по његовом извршењу; 
д) у случају лишења слободе малолетног лица на основу законите одлуке у сврху 
васпитног надзора или законитог лишења слободе ради његовог привођења 
надлежном органу; 
е) у случају законитог лишења слободе да би се спречило ширење заразних 
болести, као и законитог лишења слободе душевно поремећених лица, 
алкохоличара или уживалаца дроге или скитница; 
ф) у случају законитог хапшења или лишења слободе лица да би се спречио 
његов неовлашћени улазак у земљу, или лица против кога се предузимају мере 
у циљу депортације или екстрадиције. 
2. Свако ко је ухапшен биће одмах и на језику који разуме обавештен о разлозима 
за његово хапшење и о свакој оптужби против њега. 
3. Свако ко је ухапшен или лишен слободе сходно одредбама из става 1.ц овог 
члана биће без одлагања изведен пред судију или друго службено лице законом 
одређено да обавља судске функције и имаће право да му се суди у разумном 
року или да буде пуштен на слободу до суђења. Пуштање на слободу може се 
условити јемствима да ће се лице појавити на суђењу. 
4. Свако ко је лишен слободе има право да покрене поступак у коме ће суд хитно 
испитати законитост лишења слободе и наложити пуштање на слободу ако је 
лишење слободе незаконито. 
5. Свако ко је био ухапшен или лишен слободе у супротности с одредбама овог 
члана има утуживо право на накнаду. 
 

Члан 6 
Право на правично суђење 

 
1. Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о 
кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у 
разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу 
закона. Пресуда се изриче јавно, али се штампа и јавност могу искључити с целог 
или с дела суђења у интересу морала, јавног реда или националне безбедности 
у демократском друштву, када то захтевају интереси малолетника или заштита 
приватног живота странака, или у мери која је, по мишљењу суда, нужно 
потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима 
правде. 
2. Свако ко је оптужен за кривично дело сматраће се невиним све док се не 
докаже његова кривица на основу закона. 
3. Свако ко је оптужен за кривично дело има следећа минимална права: 
а) да у најкраћем могућем року, подробно и на језику који разуме, буде обавештен 
о природи и разлозима за оптужбу против њега; 
б) да има довољно времена и могућности за припремање одбране; 
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ц) да се брани лично или путем браниоца кога сам изабере или, ако нема 
довољно средстава да плати за правну помоћ, да ову помоћ добије бесплатно 
када интереси правде то захтевају; 
д) да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају и да се 
обезбеди присуство и саслушање сведока у његову корист под истим условима 
који важе за оне који сведоче против њега; 
е) да добије бесплатну помоћ преводиоца ако не разуме или не говори језик који 
се употребљава на суду. 
 

Члан 7 
Кажњавање само на основу закона 

 
1. Нико се не може сматрати кривим за кривично дело извршено чињењем или 
нечињењем које, у време када је извршено, није представљало кривично дело 
по унутрашњем или међународном праву. Исто тако, не може се изрећи строжа 
казна од оне која је била прописана у време када је кривично дело извршено. 
2. Овај члан не утиче на суђење и кажњавање неког лица за чињење или 
нечињење које се у време извршења сматрало кривичним делом према општим 
правним начелима која признају цивилизовани народи. 
 

Члан 8 
Право на поштовање приватног и породичног живота 

 
1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и 
преписке. 
2. Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са 
законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне 
безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље, ради 
спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради 
заштите права и слобода других. 
 

Члан 9 
Слобода мисли, савести и вероисповести 

 
1. Свако има право на слободу мисли, савести и вероисповести; ово право 
укључује слободу промене вере или уверења и слободу човека да, било сам или 
заједно с другима, јавно или приватно, испољава веру или уверење молитвом, 
проповеди, обичајима и обредом. 
2. Слобода исповедања вере или убеђења може бити подвргнута само оним 
ограничењима која су прописана законом и неопходна у демократском друштву 
у интересу јавне безбедности, ради заштите јавног реда, здравља или морала, 
или ради заштите права и слобода других. 
 

Члан 10 
Слобода изражавања 

 
1. Свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу 
поседовања сопственог мишљења, примање и саопштавања информација и 
идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе. Овај члан не спречава 
државе да захтевају дозволе за рад телевизијских, радио и биоскопских 
предузећа. 
2. Пошто коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, 
оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама 
прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу 
националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедности, 
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ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите 
угледа или права других, спречавања откривања обавештења добијених у 
поверењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности судства. 
 

Члан 11 
Слобода окупљања и удруживања 

 
1. Свако има право на слободу мирног окупљања и слободу удруживања с 
другима, укључујући право да оснива синдикат и учлањује се у њега ради 
заштите својих интереса. 
2. За вршење ових права неће се постављати никаква ограничења, осим оних 
која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу 
националне безбедности или јавне безбедности, ради спречавања нереда или 
криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода 
других. Овим се чланом не спречава законито ограничавање вршења ових права 
припадницима оружаних снага, полиције или државне управе. 
 

Члан 12 
Право на склапање брака 

 
Мушкарци и жене одговарајућег узраста имају право да ступају у брак и заснивају 
породицу у складу с унутрашњим законима који уређују вршење овог права. 
 

Члан 13 
Право на делотворни правни лек 

 
Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у овој Конвенцији има 
право на делотворан правни лек пред националним властима, без обзира јесу 
ли повреду извршила лица која су поступала у службеном својству. 
 

Члан 14 
Забрана дискриминације 

 
Уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује се без 
дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, 
вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално 
порекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или други 
статус. 
 

Члан 15 
Одступање у ванредним околностима 

 
1. У доба рата или друге јавне опасности која прети опстанку нације, свака Висока 
страна уговорница може да предузме мере које одступају од њених обавеза по 
овој Конвенцији, и то у најнужнијој мери коју изискује хитност ситуације, с тим да 
такве мере не буду у нескладу с њеним другим обавезама према међународном 
праву. 
2. Претходна одредба не допушта одступања од члана 2. осим у погледу смрти 
проузроковане законитим ратним поступцима, или члана 3, 4. (став 1) и 7. 
3. Свака Висока страна уговорница која користи своје право да одступи од 
одредби Конвенције обавештава у потпуности генералног секретара Савета 
Европе о мерама које предузима и разлозима за њих. Она такође обавештава 
генералног секретара Савета Европе када такве мере престану да делују и када 
одредбе Конвенције поново почну да се примењују у потпуности. 
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Члан 16 
Ограничења политичке активности странаца 

 
Ниједна одредба чланова 10, 11. и 14. неће се тумачити тако да спречава Високе 
стране уговорнице да ограничавају политичку делатност странаца. 
 

Члан 17 
Забрана злоупотребе права 

 
Ништа у овој Конвенцији не може се тумачити тако да подразумева право било 
које државе, групе или лица да се упусте у неку делатност или изврше неки чин 
који је усмерен на поништавање било ког од наведених права и слобода или на 
њихово ограничавање у већој мери од оне која је предвиђена Конвенцијом. 

 
Члан 18 

Границе коришћења ограничења права 
 

Ограничења наведених права и слобода која су дозвољена овом Конвенцијом 
неће се примењивати ни у које друге сврхе сем оних због којих су прописана. 
 

Део II 
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

Члан 19 
Успостављање Суда 

 
Да би се обезбедило поштовање обавеза из Конвенције и протокола уз њу које 
су прихватиле Високе стране уговорнице, установљава се Европски суд за 
људска права, у даљем тексту "Суд". Суд ће радити као стални орган. 

 
Члан 20 

Број судија 
 

Суд се састоји од оноликог броја судија колико је Високих страна уговорница. 
 

Члан 21 
Услови за избор 

 
1. Судије морају имати високи морални углед и поседовати квалификације 
потребне за обављање високих судских функција, односно бити признати правни 
стручњаци. 
2. Кандидати морају бити млађи од 65 година на дан подношења захтева 
Парламентарне скупштине да јој се достави листа од три кандидата у складу са 
чланом 22. 
3. Судије служе у личном својству. 
4. Током свог мандата судије се не могу бавити пословима који су неспојиви с 
њиховом независношћу, непристрасношћу или захтевима сталне службе; сва 
питања у вези с применом овог става решава Суд. 
 

Члан 22 
Избор судија 

 
1. За сваку страну уговорницу судију бира Парламентарна скупштина већином 
гласова, са листе од три кандидата које дотична Висока страна уговорница 
предложи. 
2. (брисан). 
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Члан 23 
Мандат и престанак мандата 

 
1. Судије се бирају на период од девет година. Оне се не могу поново бирати. 
2. Судије остају на дужности док им се не одреди замена. Међутим, они 
настављају да раде на предметима које су већ узели у разматрање. 
3. Судија се не може разрешити функције осим ако друге судије не одлуче 
двотрећинском већином да он више не испуњава потребне услове. 

 
Члан 24 

Секретаријат и известиоци 
 

1. Суд има секретаријат чије се функције и организација утврђују Пословником 
Суда. 
2. Када заседа судија појединац, Суду помажу известиоци који су потчињени 
председнику Суда. Они чине део Секретаријата Суда. 
 

Члан 25 
Општа седница Суда 

 
На општој седници Суд: 
а) бира председника и једног или два потпредседника Суда на период од три 
године; они се могу поново бирати; 
б) установљава већа за одређени временски период; 
ц) бира председника већа Суда; они се могу поново бирати; 
д) усваја пословник Суда; 
е) бира секретара Суда и једног или више његових заменика; 
ф) подноси захтев у складу са чланом 26. став 2. 
 

Члан 26 
Судија појединац, одбори, већа и Велико веће 

 
1. Суд разматра предмете од стране судије појединца, у одборима од три судије, 
већу од седам судија и у Великом већу од седамнаест судија. Већа Суда 
установљавају одборе за одређен временски период. 
2. На захтев Опште седнице Суда, Комитет министара може, једногласном 
одлуком и за одређени период, да број судија већа смањи на пет. 
3. Када суди као судија појединац, судија не може да разматра представку 
поднету против високе стране уговорнице са чије листе је изабран. 
4. По службеној дужности у састав већа и Великог већа улази судија изабран са 
листе високе стране уговорнице. Ако таквог нема или није у могућности да 
учествује у раду, у својству судије седи лице кога изабере председник Суда са 
листе коју унапред подноси та висока страна уговорница. 
5. У састав Великог већа улазе и председник и потпредседници Суда, 
председници већа и друге судије изабране у складу са Пословником Суда. Када 
се предмет изнесе пред Велико веће на основу члана 43, судије чланови већа 
које је донело пресуду не могу учествовати у раду Великог већа, с изузетком 
председника Већа и судије који је изабран са листе високе стране уговорнице. 
 

Члан 27 
Надлежност судије појединца 

 
1. Судија појединац може да прогласи неприхватљивом или да скине с листе 
предмета Суда представку поднету на основу члана 34, ако се таква одлука може 
поднети без даљег испитивања. 
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2. Ова одлука је коначна. 
3. Ако судија појединац не прогласи представку неприхватљивом или је не скине 
с листе предмета Суда, уступиће је неком од одбора или већа на даљи поступак. 
 

Члан 28 
Надлежност одбора 

 
1. Представку поднету у складу с чланом 34. одбор може једногласном одлуком: 
а) да прогласи неприхватљивом или је скине с листе предмета, ако се таква 
одлука може донети без даљег испитивања; или 
б) да прогласи неприхватљивом и истовремено донесе пресуду о суштини спора, 
ако је питање које је предмет спора, а односи се на тумачење или примену 
Конвенције или протокола уз њу, већ подробно елаборирано у судској пракси 
Суда. 
2. Одлуке и пресуде донете на основу става 1. су коначне. 
3. Ако судија изабран са листе високе стране уговорнице не учествује у раду 
одбора, одбор може у свакој фази поступка да позове тог судију да заузме место 
једног од чланова тог одбора, узимајући у обзир све релевантне чињенице, 
укључујући и то да ли је та висока страна уговорница оспорила примену 
процедуре предвиђене ставом 1. тачка б). 
 

Члан 29 
Одлуке већа о прихватљивости и суштини ствари 

 
1. Ако није донета одлука на основу чланова 27. и 28, нити је изречена пресуда 
на основу члана 28, веће одлучује о прихватљивости и суштини појединачних 
представки поднетих на основу члана 34. Одлука о прихватљивости може се 
донети посебно. 
2. Веће одлучује и о прихватљивости и суштини међудржавних представки 
поднетих на основу члана 33. Одлука о прихватљивости доноси се посебно осим 
када Суд, у изузетним случајевима, не одлучи другачије. 
3. (брисан). 
 

Члан 30 
Уступање надлежности Великом већу 

 
Ако се поводом предмета који веће разматра покрене неко озбиљно питање од 
значаја за тумачење Конвенције или протокола уз њу, или ако решење питања 
пред већем може да доведе до резултата који није у сагласности с неком 
претходно донетом пресудом Суда, веће може, све док не донесе пресуду, да 
уступи надлежност Великом већу. 
 

Члан 31 
Овлашћења Великог већа 

 
Велико веће: 
а) одлучује о представкама поднетим на основу члана 33. и члана 34, када му 
неко од већа уступи надлежност на основу члана 30. или када му је предмет 
упућен на основу члана 43; 
б) одлучује о питањима која Суду упућује Комитет министара у складу с чланом 
46, став 4; и 
ц) разматра захтеве за саветодавна мишљења поднете на основу члана 47. 
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Члан 32 
Надлежност Суда 

 
1. Надлежност Суда се протеже на све предмете који се тичу тумачења и 
примене ове Конвенције и протокола уз њу, а који су му упућени на основу 
чланова 33, 34, 46. и 47. 
2. У споровима око надлежности одлучује Суд. 
 

Члан 33 
Међудржавни спорови 

 
Свака Висока страна уговорница може указати Суду на сваку повреду одредби 
Конвенције или протокола уз њу за коју сматра да се може приписати некој другој 
Високој страни уговорници. 
 

Члан 34 
Појединачне представке 

 
Суд може да прима представке од сваке особе, невладине организације или 
групе лица који тврде да су жртве повреде права установљених Конвенцијом или 
протоколима уз њу, учињене од стране неке Високе стране уговорнице. Високе 
стране уговорнице обавезују се да ни на који начин не ометају стварно вршење 
овог права. 
 

Члан 35 
Услови прихватљивости 

 
1. Суд може узети предмет у поступак тек када се исцрпу сви унутрашњи правни 
лекови, у складу са општепризнатим начелима међународног права, и у року од 
четири месеца од дана када је поводом њега донета правоснажна одлука. 
2. Суд не поступа по појединачној представци поднетој на основу члана 34. која 
је: 
а) анонимна, или 
б) у суштини истоветна с представком коју је Суд већ разматрао, или која је већ 
поднета некој другој међународној инстанци ради испитивања, односно 
решавања а не садржи нове релевантне чињенице. 
3. Суд проглашава неприхватљивом сваку појединачну представку поднету на 
основу члана 34. ако: 
а) сматра да је представка неспојива са одредбама Конвенције или протокола уз 
њу, очигледно неоснована, или представља злоупотребу права на представку; 
или 
б) сматра да подносилац представке није значајније оштећен, осим ако 
поштовање људских права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу не 
захтева испитивање суштине представке. 
4. Суд одбацује сваку представку коју сматра неприхватљивом у смислу овог 
члана. Он то може учинити у свакој фази поступка. 
 

Члан 36 
Интервенција трећих лица 

 
1. Висока страна уговорница чији је подносилац представке држављанин може 
поднети писани поднесак и узети учешће у расправи у предметима пред већем 
или Великим већем. 
2. Председник Суда може у интересу исправног поступања позвати Високу 
страну уговорницу која није страна у поступку или свако заинтересовано лице 
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које није подносилац представке да поднесу писани поднесак или узму учешће у 
расправи. 
3. Комесар за људска права Савета Европе може поднети писани поднесак и 
узети учешће у расправи у предметима пред већем или Великим већем. 
 

Члан 37 
Брисање представки 

 
1. Суд у свакој фази поступка може одлучити да избрише представку са листе 
предмета ако се на основу околности може закључити: 
а) да подносилац представке не намерава да даље учествује у поступку; или 
б) да је ствар решена; или 
ц) да из сваког другог разлога који Суд утврди није више оправдано наставити са 
испитивањем представке. 
Међутим, Суд наставља с испитивањем представке ако је то потребно ради 
поштовања људских права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу. 
2. Суд може одлучити да представку врати на своју листу предмета ако сматра 
да околности то налажу. 

 
Члан 38 

Испитивање предмета 
 
Суд разматра представку заједно с представницима странака и, ако је то 
потребно, предузима истрагу за чије ће му ефикасно спровођење високе стране 
уговорнице у питању обезбедити све неопходне услове. 

 
 
 
 
 

Члан 39 
Пријатељска поравнања 

 
1. У свакој фази поступка Суд се може ставити на располагање странама у спору 
како би се постигло пријатељско поравнање засновано на поштовању људских 
права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу. 
2. Поступак који се води на основу става 1. поверљиве је природе. 
3. Ако се постигне пријатељско решење, Суд скида предмет са своје листе 
одлуком која садржи кратак опис чињеница и постигнутог решења. 
4. Одлука се доставља Комитету министара који надгледа извршење одредби 
пријатељског поравнања предвиђених одлуком. 
 

Члан 40 
Јавна расправа и увид у списе 

 
1. Расправе су јавне, сем када Суд у посебним околностима одлучи друкчије. 
2. Списи депоновани код Секретара доступни су јавности, сем када председник 
Суда одлучи друкчије. 
 

Члан 41 
Правично задовољење 

 
Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а унутрашње право 
Високе стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, 
ако је то потребно, пружити правично задовољење оштећеној странци. 
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Члан 42 
Пресуде већа 

 
Пресуде већа постају правоснажне у складу с одредбама члана 44, став 2. 
 

Члан 43 
Обраћање Великом већу 

 
1. У року од три месеца од дана доношења пресуде већа свака странка може, у 
посебним случајевима, да захтева да се предмет изнесе пред Велико веће. 
2. Колегијум од пет судија Великог већа прихватиће захтев ако се предмет тиче 
неког значајног питања везаног за тумачење Конвенције или озбиљног питања 
од опште важности. 
3. Ако колегијум прихвати захтев, Велико веће одлучује о предмету пресудом. 
 

Члан 44 
Правоснажне пресуде 

 
1. Пресуда Великог већа је правоснажна. 
2. Пресуда већа је правоснажна: 
а) када странке изјаве да неће захтевати да се предмет изнесе пред Велико веће; 
или 
б) три месеца после доношења пресуде, ако се не затражи да се предмет изнесе 
пред Велико веће; или 
ц) када колегијум одбије захтев за обраћање Великом већу на основу члана 43. 
3. Правоснажна пресуда се објављује. 
 

Члан 45 
Образложења пресуда и одлука 

 
1. Образложење се даје за пресуде и за одлуке којима се представка проглашава 
прихватљивом или неприхватљивом. 
2. Ако пресуда у целости или једном свом делу не представља једногласно 
мишљење судија, сваки судија има право да изнесе издвојено мишљење. 
 

Члан 46 
Обавезност и извршење пресуда 

 
1. Високе стране уговорнице се обавезују да се повинују правоснажној пресуди 
Суда у сваком предмету у коме су странке. 
2. Правоснажна пресуда Суда се доставља Комитету министара који надгледа 
њено извршење. 
3. Ако Комитет министара сматра да праћење извршења правоснажне пресуде 
ремети неки проблем у вези са тумачењем пресуде, може се обратити Суду ради 
доношења одлуке поводом питања тумачења. За одлуку о обраћању Суду 
потребна је двотрећинска већина гласова представника који седе у Комитету. 
4. Ако Комитет министара сматра да нека висока страна уговорница одбија да се 
повинује правоснажној пресуди у предмету у којем је странка, он може, након што 
званично обавести ту високу страну уговорницу, а на основу одлуке усвојене 
двотрећинском већином гласова представника који седе у Комитету, да се Суду 
обрати питањем да ли је та висока страна уговорница пропустила да испуни своју 
обавезу из става 1. 
5. Ако Суд утврди да постоји повреда става 1, упућује предмет Комитету 
министара ради разматрања мера које треба предузети. Ако Суд утврди да став 
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1. није прекршен, вратиће предмет Комитету министара који закључује расправу 
о предмету. 
 

Члан 47 
Саветодавна мишљења 

 
1. На захтев Комитета министара Суд може да даје саветодавна мишљења о 
правним питањима која се тичу тумачења Конвенције и протокола уз њу. 
2. Таква мишљења се не могу бавити питањима која се односе на садржај или 
обухват права и слобода установљених Делом И Конвенције и протоколима уз 
њу, као ни било којим другим питањем које би Суд или Комитет министара могли 
да разматрају у вези с поступцима који се могу покренути у складу са 
Конвенцијом. 
3. За одлуке Комитета министара да захтева саветодавно мишљење Суда 
потребна је већина гласова представника који имају право да у Комитету 
заседају. 
 

Члан 48 
Надлежност Суда да даје саветодавна мишљења 

 
Суд одлучује да ли захтев за давање саветодавног мишљења који поднесе 
Комитет министара спада у његову надлежност одређену чланом 47. 
 

Члан 49 
Образложење саветодавних мишљења 

 
1. Саветодавна мишљења Суда се образлажу. 
2. Ако саветодавно мишљење у целости или једном свом делу не представља 
једногласно мишљење судија, сваки судија има право да изнесе издвојено 
мишљење. 
3. Саветодавна мишљења Суда достављају се Комитету министара. 
 

Члан 50 
Трошкови Суда 

 
Трошкове Суда сноси Савет Европе. 
 

Члан 51 
Привилегије и имунитети судија 

 
Током вршења своје функције судије уживају привилегије и имунитете 
предвиђене чланом 40 Статута Савета Европе и споразумима донетим на основу 
њега. 
 

Део III 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52 
Обавештења генералном секретару 

 
По пријему захтева од генералног секретара Савета Европе, свака Висока 
страна уговорница пружиће објашњење о начину на који њено унутрашње право 
обезбеђује стварну примену свих одредаба ове Конвенције. 
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Члан 53 
Обезбеђење постојећих људских права 

 
Ниједна одредба ове Конвенције неће се тумачити тако да ограничава односно 
угрожава људска права и основне слободе који би били признати по законима 
сваке Високе стране уговорнице или по сваком другом споразуму чија је она 
страна уговорница. 
 

Члан 54 
Овлашћења Комитета министара 

 
Ништа у овој Конвенцији не дира у овлашћења која су дата Комитету министара 
Статутом Савета Европе. 
 

Члан 55 
Искључење других начина за решавање спора 

 
Високе стране уговорнице сагласиле су се да се неће користити, изузев ако 
постоји посебан споразум, постојећим међусобним уговорима, конвенцијама или 
декларацијама како би неки спор који произлази из тумачења или примене ове 
Конвенције путем представке поднела да се решава неким другим начином, а не 
онима који су предвиђени овом Конвенцијом. 
 

Члан 56 
Територијална примена 

 
1. Приликом ратификације, или у свако доба после тога, свака држава може 
изјавити, путем нотификације упућене генералном секретару Савета Европе, да 
ће се у складу са одредбама става 4. овог члана ова Конвенција примењивати 
на све или на неку од територија за чије је међународне односе одговорна. 
2. Конвенција ће се примењивати на територију или територије означене у 
нотификацији почев од тридесетог дана по пријему ове нотификације од стране 
генералног секретара Савета Европе. 
3. При примени одредаба ове Конвенције на таквим територијама водиће се 
рачуна о локалним потребама. 
4. Свака држава која је дала изјаву у сагласности са ставом 1 овог члана може у 
свако доба после тога изјавити да прихвата надлежност Суда у погледу примања 
представки од појединаца невладиних организација или група лица према 
одредбама члана 34. Конвенције, а у односу на неку или више територија на које 
се изјава односи. 
 

Члан 57 
Резерве 

 
1. Приликом потписивања ове Конвенције, или приликом депоновања 
инструмента ратификације, свака држава може ставити резерву на сваку 
поједину одредбу Конвенције у обиму у коме неки закон који је тада на снази на 
њеној територији није сагласан са том одредбом. Резерве општег карактера нису 
дозвољене на основу овог члана. 
2. Свака резерва стављена на основу овог члана садржи кратку изјаву о закону 
у питању. 
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Члан 58 
Отказивање 

 
1. Висока страна уговорница може отказати ову Конвенцију тек по протеку пет 
година од дана када је постала страна уговорница и то путем отказа са 
шестомесечним отказним роком, који се доставља генералном секретару Савета 
Европе, који о томе обавештава друге Високе стране уговорнице. 
2. Отказ не може имати за последицу да се Висока страна уговорница у питању 
ослободи својих обавеза према овој Конвенцији у погледу сваке радње учињене 
до дана када је отказ почео да дејствује, а која би могла да представља кршење 
тих обавеза. 
3. Под овим истим условима, свака Висока страна уговорница која престане да 
буде чланица Савета Европе престаје да буде и уговорница ове Конвенције. 
4. Сагласно одредбама претходних ставова, Конвенција се може отказати у 
односу на сваку територију за коју је сагласно одредбама члана 56. изјављено 
да се примењује. 
 

Члан 59 
Потпис и ратификација 

 
1. Ова Конвенција је отворена за потпис чланицама Савета Европе. Она се 
ратификује. Ратификације се депонују код генералног секретара Савета Европе. 
2. Европска унија може да приступи овој конвенцији. 
3. Ова Конвенција ступа на снагу после депоновања десет инструмената 
ратификације. 
4. У погледу сваке потписнице која је буде ратификовала после тога, Конвенција 
ступа на снагу на дан када она депонује свој инструмент ратификације. 
5. Генерални секретар Савета Европе обавештава све чланице Савета Европе 
о ступању на снагу ове Конвенције, о именима високих страна уговорница које су 
је ратификовале и о свим инструментима ратификације накнадно депонованим. 
 
Сачињено у Риму, дана 4. новембра 1950, на енглеском и француском језику, при 
чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који се похрањује 
у архиви Савета Европе. Генерални секретар ће доставити оверене преписе 
свакој потписници. 
 
ПРОТОКОЛ УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ 

СЛОБОДА, ИЗМЕЊЕНУ У СКЛАДУ С ПРОТОКОЛОМ БР. 11 

 
Париз, 20. марта 1952. године 
Владе потписнице, као чланице Савета Европе. 
Решене да предузму кораке да би осигурале скупно спровођење извесних права 
и слобода који нису укључени у Део И Конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950 (у даљем тексту 
„Конвенција“), 
Споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1[п1] 
Заштита имовине 

 
Свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине. 
Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима 
предвиђеним законом и општим начелима међународног права. 
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да 
примењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине 



57 
 

у складу с општим интересима или да би обезбедила наплату пореза или других 
дажбина или казни. 

 
Члан 2[п1] 

Право на образовање 
 
Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свих својих функција 
у области образовања и наставе држава поштује право родитеља да обезбеде 
образовање и наставу који су у складу с њиховим верским и филозофским 
уверењима. 
 

Члан 3[п1] 
Право на слободне изборе 

 
Високе стране уговорнице се обавезују да у примереним временским размацима 
одржавају слободне изборе с тајним гласањем, под условима који обезбеђују 
слободно изражавање мишљења народа при избору законодавних тела. 
 

Члан 4 
Територијална примена 

 
Свака Висока страна уговорница може приликом потписивања или ратификације, 
или у свако доба после тога, доставити генералном секретару Савета Европе 
изјаву о томе у ком обиму прихвата да се одредбе овог Протокола примењују на 
територијама за чије је међународне односе одговорна, а које је означила у 
изјави. 
Свака Висока страна уговорница која је доставила изјаву у смислу претходног 
става може накнадно да достави нову изјаву којом мења услове садржане у 
ранијој изјави или укида примену одредби овог Протокола у односу на било коју 
територију. 
Изјава дата у складу са овим чланом сматраће се као да је дата у складу са 
ставом 1, члана 56 Конвенције. 
 

Члан 5 
Однос с Конвенцијом 

 
У погледу Високих страна уговорница одредбе члана 1, 2, 3. и 4. овог Протокола 
сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције 
примењују се у складу с тим. 
 

Члан 6 
Потпис и ратификација 

 
Овај Протокол је отворен за потпис чланицама Савета Европе које су потписнице 
Конвенције; он се ратификује истовремено или после ратификације Конвенције. 
Он ступа на снагу после депоновања десет инструмената ратификације. У 
погледу сваке потписнице која га буде ратификовала после тога, Протокол ступа 
на снагу на дан када она депонује свој инструмент ратификације. 
Инструменти ратификације депонују се код генералног секретара Савета 
Европе, који ће све чланице обавестити о именима оних чланица које су 
извршиле ратификацију. 
Сачињено у Паризу, дана 20. марта 1952, на енглеском и француском језику, при 
чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који се похрањује 
у архиви Савета Европе. Генерални секретар ће доставити оверене преписе 
влади сваке државе потписнице. 
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ПРОТОКОЛ БРОЈ 4 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
ОСНОВНИХ СЛОБОДА КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗВЕСНА ПРАВА И 

СЛОБОДЕ КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У КОНВЕНЦИЈУ И ПРВИ ПРОТОКОЛ УЗ 
ЊУ, ИЗМЕЊЕНУ У СКЛАДУ С ПРОТОКОЛОМ БР. 11 

 
Стразбур, 16. септембра 1963. године 
Називи додатних чланова и текст измењени су у складу са одредбама Протокола 
број 11 (ЕТС Но. 155), даном ступања на снагу 1. новембра 1998. године. 
Владе потписнице, као чланице Савета Европе, 
Решене да предузму кораке да би осигурале скупно спровођење извесних права 
и слобода који нису укључени у Део И Конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950 (у даљем тексту 
"Конвенција"), и чланове 1. до 3. Првог Протокола уз Конвенцију, потписаног у 
Паризу 20. марта 1952, 
Споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1[п4] 
Забрана казне затвора за дуг 

 
Нико се не може лишити слободе само зато што није у стању да испуни уговорну 
обавезу. 
 

Члан 2[п4] 
Слобода кретања 

 
1. Свако ко се законито налази на територији једне државе има, на тој територији, 
право на слободу кретања и слободу избора боравишта. 
2. Свако је слободан да напусти било коју земљу, укључујући и сопствену. 
3. Никаква ограничења не могу се поставити у односу на вршење ових права сем 
оних која су у складу са законом и која су неопходна у демократском друштву у 
интересу националне безбедности или јавне сигурности, ради очувања јавног 
поретка, за спречавање криминала, за заштиту здравља или морала или ради 
заштите права и слобода других. 
4. Права из става 1. могу се, такође, у извесним областима подвргнути 
ограничењима која су уведена у складу са законом и оправдана јавним 
интересом у демократском друштву. 
 

Члан 3[п4] 
Забрана протеривања сопствених држављана 

 
1. Нико не може бити протеран, било појединачном било колективном мером, с 
територије државе чији је држављанин. 
2. Нико не може бити лишен права да уђе на територију државе чији је 
држављанин. 
 

Члан 4[п4] 
Забрана групног протеривања странаца 

 
Забрањено је колективно протеривање странаца. 
 

Члан 5[п4] 
Територијална примена 

 
1. Свака Висока страна уговорница може приликом потписивања или 
ратификације, или у свако доба после тога, доставити генералном секретару 
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Савета Европе изјаву о томе у ком обиму прихвата да се одредбе овог Протокола 
примењују на територијама за чије је међународне односе одговорна, а које је 
означила у изјави. 
2. Свака Висока страна уговорница која је доставила изјаву у смислу претходног 
става може накнадно да достави нову изјаву којом мења услове садржане у 
ранијој изјави или укида примену одредби овог Протокола у односу на било коју 
територију. 
3. Изјава дата у складу с овим чланом сматраће се као да је дата у складу са 
ставом 1, члана 56. Конвенције. 
4. Територија сваке државе на коју се примењује овај Протокол на основу 
ратификације или прихватања, и свака територија на коју се овај Протокол 
примењује на основу изјаве те државе дате на основу овог члана, сматрају се 
одвојеним територијама у смислу члана 2. и 3. 
5. Држава која је дала изјаву у складу са ставом 1. или 2. овог члана може у свако 
доба изјавити у име једне или више територија на које се изјава односи да 
прихвата надлежност Суда да прима представке од појединаца, невладиних 
организација или група појединаца према одредбама члана 34. Конвенције, а у 
вези чланова 1. до 4. овог Протокола. 
 

Члан 6[п4] 
Однос с Конвенцијом 

 
У погледу Високих страна уговорница одредбе члана 1. до 5. овог Протокола 
сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције 
примењују се у складу с тим. 
 

Члан 7[п4] 
Потпис и ратификација 

 
1. Овај Протокол је отворен за потпис чланицама Савета Европе које су 
потписнице Конвенције; он се ратификује истовремено или после ратификације 
Конвенције. Он ступа на снагу после депоновања пет инструмената 
ратификације. У погледу сваке потписнице која га буде ратификовала после тога, 
Протокол ступа на снагу на дан када она депонује инструмент ратификације. 
2. Инструменти ратификације депонују се код генералног секретара Савета 
Европе, који ће све чланице обавестити о томе које су чланице извршиле 
ратификацију. 
У потврду чега су доле потписани, прописно овлашћени у том циљу, потписали 
овај Протокол. 
Сачињено у Стразбуру, дана 16. марта 1963, на енглеском и француском језику, 
при чему су оба текста подједнако меродавна, у једном примерку који се 
похрањује у архиви Савета Европе. Генерални секретар ће доставити оверене 
преписе свакој држави потписници. 
  

ПРОТОКОЛ БРОЈ 6 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
ОСНОВНИХ СЛОБОДА О УКИДАЊУ СМРТНЕ КАЗНЕ, ИЗМЕЊЕНУ У СКЛАДУ 

С ПРОТОКОЛОМ БР. 11 
 
Стразбур, 28. априла 1983. године 
Државе чланице Савета Европе, потписнице овог Протокола уз Конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода, потписану у Риму 4. новембра 1950 
(у даљем тексту "Конвенција"), 
Сматрајући да промене до којих је дошло у неколико држава чланица Савета 
Европе изражавају општу тежњу ка укидању смртне казне, 
Споразумеле су се о следећем: 
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Члан 1[п6] 
Укидање смртне казне 

 
Смртна казна се укида. Нико се не може осудити на смртну казну или погубити. 

 
Члан 2[п6] 

Смртна казна за време рата 
 
Држава може у свом законодавству да предвиди смртну казну за дела извршена 
у доба рата или непосредне ратне опасности; таква казна примениће се само у 
случајевима предвиђеним законом и у складу с његовим одредбама. Држава 
обавештава генералног секретара Савета Европе о одговарајућим одредбама 
тог закона. 
 

Члан 3[п6] 
Забрана одступања 

 
Ниједна одредба овог Протокола не може се укинути на основу члана 15. 
Конвенције. 
 

Члан 4[п6] 
Забрана резерви 

 
На одредбе овог Протокола не могу се стављати резерве на основу члана 57. 
Конвенције. 

Члан 5[п6] 
Територијална примена 

 
1. Свака држава може, приликом потписивања или када депонује инструмент 
ратификације, прихватања или одобрења, да одреди територију или територије 
на које се овај Протокол примењује. 
2. Свака држава може, у свако доба после тога, путем изјаве упућене генералном 
секретару Савета Европе, да прошири примену овог Протокола на било коју 
другу територију означену у изјави. У погледу такве територије Протокол ступа 
на снагу првог дана месеца који наступа после дана када генерални секретар 
прими такву изјаву. 
3. Свака изјава учињена на основу претходна два става може, у погледу 
територије означене у њој, да се повуче путем изјаве упућене генералном 
секретару. Повлачење изјаве има дејство од првог дана месеца који наступа 
након дана када је генерални секретар примио такво обавештење. 

 
Члан 6[п6] 

Однос с Конвенцијом 
 

У погледу Високих страна уговорница одредбе члана 1. до 5. овог Протокола 
сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције 
примењују се у складу с тим. 
 

Члан 7[п6] 
Потпис и ратификација 

 
Овај Протокол је отворен за потпис државама чланицама Савета Европе које су 
потписнице Конвенције. Он се ратификује, прихвата или одобрава. Држава 
чланица Савета Европе не може да ратификује, прихвати или одобри овај 
Протокол ако није истовремено или претходно ратификовала Конвенцију. 
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Инструменти ратификације, прихватања или одобрења се депонују код 
генералног секретара Савета Европе. 

 
Члан 8[п6] 

Ступање на снагу 
 

1. Овај Протокол ступа на снагу првог дана месеца који наступа после дана када 
је пет држава чланица Савета Европе изразило свој пристанак да их овај 
Протокол обавезује у складу са одредбама члана 7. 
2. У погледу сваке државе чланице која после тога изрази свој пристанак да је 
овај Протокол обавезује, он ступа на снагу првог дана месеца који наступа после 
дана када је депонован инструмент ратификације, прихватања или одобрења. 
 

Члан 9[п6] 
Функција депозитара 

 
Генерални секретар Савета Европе обавештава државе чланице Савета Европе 
о: 
а) сваком потпису; 
б) депоновању инструмента ратификације, прихватања или одобрења; 
ц) сваком датуму ступања на снагу овог Протокола у складу са члановима 5. и 8; 
д) свакој којој другој радњи, обавештењу или саопштењу у вези с овим 
Протоколом. 
У потврду чега су доле потписани, прописно овлашћени у том циљу, потписали 
овај Протокол. 
Сачињено у Стразбуру, дана 28. априла 1983, на енглеском и француском језику, 
при чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који се 
похрањује у архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе ће 
доставити оверене преписе свакој држави чланици Савета Европе. 
  

ПРОТОКОЛ БРОЈ 7 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
ОСНОВНИХ СЛОБОДА ИЗМЕЊЕНУ У СКЛАДУ С ПРОТОКОЛОМ БР. 11 

 
Стразбур, 22. новембар 1984. године 
Државе потписнице, чланице Савета Европе, 
Решене да предузму даље кораке да би осигурале скупно спровођење извесних 
права и слобода путем Конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода, потписане у Риму, 4. новембра 1950 (у даљем тексту "Конвенција"), 
Споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1[п7] 
Заштита у поступку протеривања странаца 

 
1. Странац који законито борави на територији једне државе не може се из ње 
протерати, осим на основу одлуке донете у складу са законом, и има право: 
а) да изнесе разлоге којима оспорава протеривање; 
б) да се његов случај преиспита; и 
ц) да у ту сврху буде заступљен пред надлежним органом или лицем или лицима 
која тај орган одреди. 
2. Странац се може протерати и пре него што искористи своја права према ставу 
1. а, б и ц овог члана, ако је протеривање неопходно у интересу јавног реда или 
се темељи на разлозима националне безбедности. 
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Члан 2[п7] 
Право на жалбу у кривичним стварима 

 
1. Свако ко је одлуком суда осуђен за кривично дело има право да његову осуду 
или казну преиспита виши суд. Остваривање овог права, укључујући и основе за 
његово коришћење, уређује се законом. 
2. Ово право може трпети изузетке када је реч о делима мањег значаја, која су 
одређена законом, или у случајевима када је лицу у питању у првом степену 
судио највиши суд или је било осуђено на основу жалбе на ослобађајућу пресуду. 

 
Члан 3[п7] 

Накнада за погрешну осуду 
 

Ако је неко лице било правоснажном пресудом осуђено због кривичног дела и 
ако је касније његова пресуда била укинута или је био помилован због тога што 
нека нова или новооткривена чињеница неоспорно указује да се радило о судској 
решци, лице које је претрпело казну као последицу такве осуде добиће накнаду 
у складу са законом или праксом дотичне државе, осим ако се не докаже да је 
оно у потпуности или делимично одговорно за то што непозната чињеница није 
благовремено откривена. 
 

Члан 4[п7] 
Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари 

 
1. Никоме се не може поново судити нити се може поново казнити у кривичном 
поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ био правоснажно 
ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе. 
2. Одредбе претходног става не спречавају поновно отварање поступка у складу 
са законом и кривичним поступком дате државе, ако постоје докази о новим или 
новооткривеним чињеницама, или ако је у ранијем поступку дошло до битне 
повреде која је могла да утиче на његов исход. 
3. Овај се члан не може ставити ван снаге на основу члана 15. Конвенције. 

 
Члан 5[п7] 

Једнакост супружника 
 

У вези с браком, у току брака и у случају његовог раскида, супружници су 
равноправни у погледу међусобних грађанскоправних права и обавеза и у свом 
односу према деци. Овим се чланом државе не спречавају да предузимају 
неопходне мере у интересу деце. 

 
Члан 6[п7] 

Територијална примена 
 

1. Свака држава може, приликом потписивања или када депонује инструмент 
ратификације, прихватања или одобрења, да одреди територију или територије 
на које се овај Протокол примењује и да наведе степен у коме ће се његове 
одредбе примењивати на тим територијама. 
2. Свака држава може, у свако доба после тога, путем изјаве упућене Генералном 
секретару Савета Европе, да прошири примену овог Протокола на било коју 
другу територију означену у изјави. У погледу такве територије Протокол ступа 
на снагу првог дана месеца који наступа после протока двомесечног периода од 
дана када Генерални секретар прими такву изјаву. 
3. Свака изјава учињена на основу претходна два члана може, у погледу 
територије означене у њој, да се повуче или измени путем изјаве упућене 
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Генералном секретару. Повлачење или измена изјаве има дејство од првог дана 
месеца који наступа после протока двомесечног периода од дана када 
Генерални секретар прими такву изјаву. 
4. Изјава дата у складу са свим чланом сматраће се као да је дата у складу са 
ставом 1, члана 56. Конвенције. 
5. Територија сваке државе на коју се примењује овај Протокол на основу 
ратификације, прихватања и одобрења, и свака територија на коју се овај 
Протокол примењује на основу изјаве те државе на основу овог члана, могу се 
сматрати одвојеним територијама у смислу члана 1. 
6. Држава која је дала изјаву у складу са ставом 1. или 2. овог члана може у свако 
доба изјавити у име једне или више територија на које се изјава односи да 
прихвата надлежност Суда да прима представке од појединаца, невладиних 
организација или група појединаца према одредбама члана 34. Конвенције, а у 
вези чланова 1. до 5. овог Протокола. 

 
Члан 7[п7] 

Однос с Конвенцијом 
 

У погледу Високих страна уговорница одредбе члана 1. до 6. овог Протокола 
сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције 
примењују се у складу с тим. 
 

Члан 8[п7] 
Потпис и ратификација 

 
Овај Протокол је отворен за потпис чланицама Савета Европе које су потписнице 
Конвенције. Он се ратификује, прихвата или одобрава. Држава чланица Савета 
Европе не може да ратификује, прихвати или одобри овај Протокол ако није 
истовремено или претходно ратификовала Конвенцију. Инструменти 
ратификације, прихватања или одобрења се депонују код Генералног секретара 
Савета Европе. 

 
Члан 9[п7] 

Ступање на снагу 
 

1. Овај Протокол ступа на снагу првог дана месеца који наступа после протока 
двомесечног периода од дана када је седам држава чланица Савета Европе 
изразило свој пристанак да их овај Протокол обавезује у складу са одредбама 
члана 8. 
2. У погледу сваке државе чланице која после тога изрази свој пристанак да је 
овај Протокол обавезује, он ступа на снагу првог дана месеца који наступа после 
протока двомесечног периода од дана када је депонован инструмент 
ратификације, прихватања или одобрења. 

 
Члан 10[п7] 

Функција депозитара 
 

Генерални секретар Савета Европе обавештава државе чланице Савета Европе 
о: 
а) сваком потпису; 
б) депоновању инструмента ратификације, прихватања или одобрења; 
ц) сваком датуму ступања на снагу овог Протокола у складу са члановима 6. и 9; 
д) свакој другој радњи, обавештењу или саопштењу у вези с овим Протоколом. 
У потврду чега су долепотписани, прописно овлашћени у том циљу, потписали 
овај Протокол. 
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Сачињено у Стразбуру, дана 22. новембра 1984, на енглеском и француском 
језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који 
се похрањује у Архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе ће 
доставити оверене преписе свакој држави чланици Савета Европе. 
  

ПРОТОКОЛ БРОЈ 12 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
ОСНОВНИХ СЛОБОДА 

 
Рим, 4. новембар 2000. године 
Државе потписнице, чланице Савета Европе, 
Имајући у виду основно начело да су сви људи једнаки пред законом и имају 
право на једнаку заштиту закона; 
Решене да предузму даље кораке ради унапређивања једнакости свих људи 
колективном применом опште забране дискриминације путем Конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950 
(у даљем тексту; "Конвенција"); 
Потврђујући да начело недискриминације не спречава потписнице да 
предузимају мере ради унапређивања пуне и стварне једнакости под условом да 
постоји објективно и разумно оправдање за овакве мере; 
Сагласиле су се о следећем: 
 

Члан 1[п12] 
Општа забрана дискриминације 

 
1. Свако право које закон предвиђа оствариваће се без дискриминације по било 
ком основу као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, политичком и 
другом уверењу, националном или друштвеном пореклу, повезаности с 
националном мањином, имовини, рођењу или другом статусу. 
2. Јавне власти неће ни према коме вршити дискриминацију по основима као што 
су они поменути у ставу 1. 
 

Члан 2[п12] 
Територијална примена 

 
1. Свака држава може, у време потписивања или приликом депоновања 
инструмента о ратификацији, прихватању или одобрењу, означити територију 
или територије на којима ће се примењивати овај Прокол. 
2. Свака држава може било када касније, декларацијом упућеном Генералном 
секретару Савета Европе, проширити примену овог Протокола на неку другу 
територију означену у декларацији. Протокол ће ступити на снагу у односу на 
такву територију првог дана у месецу после истека рока од три месеца од дана 
када је Генерални секретар примио овакву декларацију. 
3. Свака декларација дата по једном од два претходна става може се, у односу 
на сваку територију означену у декларацији, повући или изменити обавештењем 
упућеном Генералном секретару. Повлачење или измена ступиће на снагу првог 
дана у месецу после истека рока од три месеца од дана када је Генерални 
секретар примио обавештење. 
4. Декларација дата у складу с овим чланом сматраће се сагласном са ставом 1. 
члана 56. Конвенције. 
5. Свака држава која је дала декларацију у складу са ставом 1. или 2. овог члана 
може у свако време изјавити да прихвата надлежност суда да прима представке 
појединаца, невладиних организација или група појединаца у односу на члан 1. 
овог Протокола с једне или више територија на које се декларација односи, као 
што је предвиђено чланом 34. Конвенције. 
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Члан 3[п12] 
Однос према Конвенцији 

 
Одредбе чланова 1. и 2. овог Протокола сматраће се између уговорница 
додатним члановима Конвенције; све одредбе Конвенције ће се сходно 
примењивати. 
 

Члан 4[п12] 
Потпис и ратификација 

 
Овај Протокол биће отворен за потписивање од стране држава чланица Савета 
Европе које су потписале Конвенцију. Он подлеже ратификацији, прихватању или 
одобрењу. Држава чланица Савета Европе не може ратификовати, прихватити 
или одобрити овај Протокол а да пре тога или истовремено не ратификује 
Конвенцију. Инструменти о ратификацији, прихватању или одобрењу 
депоноваће се код Генералног секретара Савета Европе. 
 

Члан 5[п12] 
Ступање на снагу 

 
1. Овај Протокол ступиће на снагу првог дана у месецу после истека рока од три 
месеца од дана када су десет држава чланица Савета Европе изразиле 
сагласност да их Протокол обавезује у складу с одредбама члана 4. 
2. У односу на сваку државу која касније изрази своју сагласност да буде њиме 
обавезана Протокол ће ступити на снагу првог дана у месецу после истека рока 
од три месеца од дана депоновања инструмента о ратификацији, прихватању 
или одобрењу. 

 
Члан 6[п12] 

Функције депозитара 
 

Генерални секретар Савета Европе обавестиће све државе чланице Савета 
Европе о: 
а) сваком потпису; 
б) депоновању сваког инструмента о ратификацији, прихватању или одобрењу; 
ц) сваком датуму ступања на снагу овог Протокола у складу с члановима 2. и 5; 
д) сваком другом акту, обавештењу или допису који се тиче овог Протокола. 
У потврду чега су долепотписане, прописно опуномоћене личности потписале 
овај Протокол. 
Сачињено у Риму, дана 4. новембра 2000. године, на енглеском и француском 
језику, с тим да су оба текста једнако аутентична, у једном примерку који ће се 
депоновати у Архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе 
доставиће оверене преписе свакој чланици Савета Европе. 
  

ПРОТОКОЛ БРОЈ 13 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
ОСНОВНИХ СЛОБОДА О УКИДАЊУ СМРТНЕ КАЗНЕ У СВИМ 

ОКОЛНОСТИМА 
 
Виљнус, 3. мај 2002. године 
Државе чланице Савета Европе, потписнице овог Протокола, 
Уверене да је право свакога на живот основна вредност у демократском друштву 
и да је укидање смртне казне од суштинске важности за заштиту овог права, као 
и за потпуно признавање урођеног достојанства свих људских бића; 
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Желећи да учврсте заштиту права на живот, зајемченог Конвенцијом о заштити 
људских права и основних слобода потписаној у Риму, 4. новембра 1950. године 
(у даљем тексту: Конвенција); 
Имајући у виду да Протокол 6 уз Конвенцију, који се односи на укидање смртне 
казне, потписан у Стразбуру, 28. априла 1983, не искључује смртну казну за дела 
почињена у време ратног стања или стања непосредне ратне опасности; 
Решене да предузму одлучујући корак у циљу укидања смртне казне у свим 
околностима, 
Споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1[п13] 
Укидање смртне казне 

 
Смртна казна се укида. Нико се не може осудити на смртну казну или погубити. 
 

Члан 2[п13] 
Забрана одступања 

 
Ниједна одредба овог Протокола не може се укинути на основу члана 15. 
Конвенције. 
 

Члан 3[п13] 
Забрана стављања резерви 

 
На одредбе овог Протокола не могу се стављати резерве на основу члана 57. 
Конвенције. 
 

Члан 4[п13] 
Територијална примена 

 
1. Свака држава може у тренутку потписивања или депоновања инструмената о 
ратификацији, прихватању или одобравању, назначити територију или 
територије на које се овај Протокол примењује. 
2. Свака држава уговорница може накнадно, изјавом упућеном Генералном 
секретару Савета Европе, проширити примену овог Протокола на неку другу 
територију наведену у изјави. У односу на ту територију Протокол ступа на снагу 
првог дана у месецу који наступа по истеку периода од три месеца од дана када 
је Генерални секретар примио ту изјаву. 
3. Све изјаве дате у складу с претходна два става, у односу на сваку територију 
наведену у изјави, могу да се повуку нотификацијом достављеном Генералном 
секретару. Повлачење ступа на снагу првог дана у месецу који наступа по истеку 
периода од три месеца од дана када је Генерални секретар примио поменуту 
нотификацију. 
 

Члан 5[п13] 
Однос према Конвенцији 

 
У погледу Високих страна уговорница одредбе чланова 1. до 4. овог Протокола 
сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције 
примењују се у складу с тим. 
 
 
 
 
 



67 
 

Члан 6[п13] 
Потпис и ратификација 

 
Овај Протокол је отворен за потпис државама чланицама Савета Европе које су 
потписнице Конвенције. Он подлеже ратификацији, прихватању или 
одобравању. Држава чланица Савета Европе не може да ратификује, прихвати 
или одобри овај Протокол без претходне или истовремене ратификације 
Конвенције. Инструменти о ратификацији, прихватању или одобравању депонују 
се код Генералног секретара Савета Европе. 
 

Члан 7[п13] 
Ступање на снагу 

 
1. Овај Протокол ступа на снагу првог дана у месецу који наступа по истеку 
периода од три месеца од дана када је десет држава чланица Савета Европе 
изразило пристанак да се обавежу овим Протоколом у складу с одредбама члана 
6. 
2. У односу на државу чланицу која накнадно изрази пристанак да се обавеже 
овим Протоколом, он ступа на снагу првог дана у месецу који наступа по истеку 
периода од три месеца од дана депоновања инструмената о ратификацији, 
прихватању или одобравању. 
 

Члан 8[п13] 
Функције депозитара 

 
Генерални секретар Савета Европе обавештава све чланице Савета Европе о 
следећем: 
а) сваком потписивању; 
б) сваком депоновању инструмената о ратификацији, прихватању или 
одобравању; 
ц) сваком датуму ступања на снагу овог Протокола у складу са члановима 4. и 7; 
д) сваком другом поступку, обавештењу или саопштавању које се односи на овај 
Протокол. 
У потврду тога су доле потписани, прописно овлашћени за то, потписали овај 
Протокол. 
Сачињено у Виљнусу 3. маја 2002. године, на енглеском и француском језику, 
при чему су оба текста веродостојна, у једном примерку који ће се депоновати у 
Архиву Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе доставља оверене 
преписе свакој држави чланици Савета Европе. 
  

ПРОТОКОЛ БР. 14 УЗ ЕВРОПСКУ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 
ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА, КОЈИМ СЕ МЕЊА КОНТРОЛНИ СИСТЕМ 

КОНВЕНЦИЈЕ 
 

ПРЕАМБУЛА 
Државе чланице Савета Европе, потписнице овог протокола уз Конвенцију о 
заштити људских права и основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950. 
године (у даљем тексту: "Конвенција"), 
Имајући у виду Резолуцију бр. 1 и Декларацију усвојену на Европској 
министарској конференцији о људским правима која је одржана у Риму 3. и 4. 
новембра 2000. године, 
Имајући у виду декларације које је усвојио Комитет министара 8. новембра 2001, 
7. новембра 2002. и 15. маја 2003. године, на својој 109, 111. односно 112. 
седници, 
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Имајући у виду Мишљење бр. 251 (2004) које је 28. априла 2004. године усвојила 
Парламентарна скупштина Савета Европе, 
Уважавајући хитну потребу да се измене неке одредбе Конвенције у циљу 
очувања и побољшања система контроле на дугорочној основи, пре свега у 
светлу сталног повећавања оптерећености Европског суда за људска права и 
Комитета министара Савета Европе, 
Имајући посебно у виду потребу да се омогући да Суд и даље игра истакнуту 
улогу у области заштите људских права у Европи, 
Сагласиле су се о следећем: 

 
Члан 1 

 
У члану 22. Конвенције, став 2. брише се. 
 

Члан 2 
 

Члан 23. Конвенције мења се и гласи: 
"Члан 23. - Мандат и престанак мандата 
1. Судије се бирају на период од девет година. Оне се не могу поново бирати. 
2. Судији истиче мандат када наврши 70 година живота. 
3. Судије остају на дужности док им се не одреди замена. Међутим, они 
настављају да раде на предметима које су већ узели у разматрање. 
4. Судија се не може разрешити функције осим ако друге судије не одлуче 
двотрећинском већином да он више не испуњава потребне услове." 
 

Члан 3 
 
Члан 24. Конвенције брише се. 
 

Члан 4 
 

Члан 25. Конвенције постаје члан 24. и његов текст мења се тако да гласи: 
"Члан 24. - Секретаријат и известиоци 
1. Суд има секретаријат чије се функције и организација утврђују Пословником 
Суда. 
2. Када заседа судија појединац, Суду помажу известиоци који су потчињени 
председнику Суда. Они чине део Секретаријата Суда." 
 

Члан 5 
 
Члан 26. Конвенције постаје члан 25. ("Општа седница суда") и његов текст мења 
се на следећи начин: 
1. На крају тачке д) зарез се мења тачка-зарезом, а реч "и" брише се. 
2. На крају тачке е) тачка се мења тачка-зарезом. 
3. Додаје се нова тачка ф) која гласи: 
"ф) подноси захтев у складу са чланом 26, став 2." 
 

Члан 6 
 
Члан 27. Конвенције постаје члан 26, а његов текст мења се тако да гласи: 
"Члан 26. - Судија појединац, одбори, већа и Велико веће 
1. Суд разматра предмете од стране судије појединца, у одборима од три судије, 
већу од седам судија и у Великом већу од седамнаест судија. Већа Суда 
установљавају одборе за одређен временски период. 
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2. На захтев Опште седнице Суда, Комитет министара може, једногласном 
одлуком и за одређени период, да број судија већа смањи на пет. 
3. Када суди као судија појединац, судија не може да разматра представку 
поднету против високе стране уговорнице са чије листе је изабран. 
4. По службеној дужности у састав већа и Великог већа улази судија изабран са 
листе високе стране уговорнице. Ако таквог нема или није у могућности да 
учествује у раду, у својству судије седи лице кога изабере председник Суда са 
листе коју унапред подноси та висока страна уговорница. 
5. У састав Великог већа улазе и председник и потпредседници Суда, 
председници већа и друге судије изабране у складу са Пословником Суда. Када 
се предмет изнесе пред Велико веће на основу члана 43, судије чланови већа 
које је донело пресуду не могу учествовати у раду Великог већа, с изузетком 
председника Већа и судије који је изабран са листе високе стране уговорнице." 
 

Члан 7 
 
После новог члана 26, у текст Конвенције додаје се нови члан 27. који гласи: 
"Члан 27. - Надлежност судије појединца 
1. Судија појединац може да прогласи неприхватљивом или да скине с листе 
предмета Суда представку поднету на основу члана 34, ако се таква одлука може 
донети без даљег испитивања. 
2. Ова одлука је коначна. 
3. Ако судија појединац не прогласи представку неприхватљивом или је не скине 
с листе предмета Суда, уступиће је неком од одбора или већа на даљи поступак." 
 

Члан 8 
 

Члан 28. Конвенције мења се тако да гласи: 
"Члан 28 - Надлежност одбора 
1. Представку поднету у складу с чланом 34. одбор може једногласном одлуком: 
а) да прогласи неприхватљивом или је скине с листе предмета, ако се таква 
одлука може донети без даљег испитивања; или 
б) да прогласи неприхватљивом и истовремено донесе пресуду о суштини спора, 
ако је питање које је предмет спора, а односи се на тумачење или примену 
Конвенције или протокола уз њу, већ подробно елаборирано у судској пракси 
Суда. 
2. Одлуке и пресуде донете на основу става 1. су коначне. 
3. Ако судија изабран са листе високе стране уговорнице не учествује у раду 
одбора, одбор може у свакој фази поступка да позове тог судију да заузме место 
једног од чланова тог одбора, узимајући у обзир све релевантне чињенице, 
укључујући и то да ли је та висока страна уговорница оспорила примену 
процедуре предвиђене ставом 1. тачка б)." 
 

Члан 9 
 
Члан 29. Конвенције мења се на следећи начин: 
1. Став 1. мења се тако да гласи: "Ако није донета одлука на основу чланова 27. 
и 28, нити је изречена пресуда на основу члана 28, веће одлучује о 
прихватљивости и суштини појединачних представки поднетих на основу члана 
34. Одлука о прихватљивости може се донети посебно." 
2. На крају става 2. додаје се нова реченица која гласи: "Одлука о 
прихватљивости доноси се посебно осим када Суд, у изузетним случајевима, не 
одлучи другачије". 
3. Став 3. брише се. 
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Члан 10 
 
Члан 31. Конвенције мења се на следећи начин: 
1. На крају тачке а) реч "и" брише се. 
2. Тачка б) постаје тачка ц), а додаје се нова тачка б) која гласи: 
"б) одлучује о питањима која Суду упућује Комитет министара у складу с чланом 
46, став 4; и". 
 

Члан 11 
 
Члан 32. Конвенције мења се на следећи начин: 
При крају става 1. после броја 34, додаје се зарез и број 46. 
 

Члан 12 
 
Став 3. члана 35. Конвенције мења се тако да гласи: 
"3. Суд проглашава неприхватљивом сваку појединачну представку поднету на 
основу члана 34. ако: 
а) сматра да је представка неспојива са одредбама Конвенције или протокола уз 
њу, очигледно неоснована, или представља злоупотребу права на представку; 
или 
б) сматра да подносилац представке није значајније оштећен, осим ако 
поштовање људских права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу не 
захтева испитивање суштине представке, с тим да се представка не може 
одбацити по овом основу уколико случај није претходно с дужном пажњом 
размотрио домаћи суд." 
 

Члан 13 
 
На крају члана 36. Конвенције додаје се став 3, који гласи: 
"3. Комесар за људска права Савета Европе може поднети писани поднесак и 
узети учешће у расправи у предметима пред већем или Великим већем." 
  
 Члан 14 
 
Члан 38. Конвенције мења се тако да гласи: 
"Члан 38 - Испитивање предмета 
Суд разматра представку заједно с представницима странака и, ако је то 
потребно, предузима истрагу за чије ће му ефикасно спровођење високе стране 
уговорнице у питању обезбедити све неопходне услове." 
 

Члан 15 
 
Члан 39. Конвенције мења се тако да гласи: 
"Члан 39 - Пријатељска поравнања 
1. У свакој фази поступка Суд се може ставити на располагање странама у спору 
како би се постигло пријатељско поравнање засновано на поштовању људских 
права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу. 
2. Поступак који се води на основу става 1. поверљиве је природе. 
3. Ако се постигне пријатељско решење, Суд скида предмет са своје листе 
одлуком која садржи кратак опис чињеница и постигнутог решења. 
4. Одлука се доставља Комитету министара који надгледа извршење одредби 
пријатељског поравнања предвиђених одлуком." 
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Члан 16 
 
Члан 46. Конвенције мења се тако да гласи: 
"Члан 46 - Обавезност и извршење пресуда 
1. Високе стране уговорнице се обавезују да се повинују правоснажној пресуди 
Суда у сваком предмету у коме су странке. 
2. Правоснажна пресуда Суда се доставља Комитету министара који надгледа 
њено извршење. 
3. Ако Комитет министара сматра да праћење извршења правоснажне пресуде 
ремети неки проблем у вези са тумачењем пресуде, може се обратити Суду ради 
доношења одлуке поводом питања тумачења. За одлуку о обраћању Суду 
потребна је двотрећинска већина гласова представника који седе у Комитету. 
4. Ако Комитет министара сматра да нека висока страна уговорница одбија да се 
повинује правоснажној пресуди у предмету у којем је странка, он може, након што 
званично обавести ту високу страну уговорницу, а на основу одлуке усвојене 
двотрећинском већином гласова представника који седе у Комитету, да се Суду 
обрати питањем да ли је та висока страна уговорница пропустила да испуни своју 
обавезу из става 1. 
5. Ако Суд утврди да постоји повреда става 1, упућује предмет Комитету 
министара ради разматрања мера које треба предузети. Ако Суд утврди да став 
1. није прекршен, вратиће предмет Комитету министара који закључује расправу 
о предмету." 
 

Члан 17 
 
Члан 59. Конвенције мења се тако да гласи: 
1. Додаје се нови став 2. који гласи: 
"2. Европска унија може да приступи овој конвенцији." 
2. Ставови 2, 3. и 4. постају ставови 3, 4. и 5. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 18 

 
1. Овај протокол је отворен за потпис државама чланицама Савета Европе које 
су потписнице Конвенције, које свој пристанак да буду обавезане протоколом 
могу изразити: 
а) потписом без резерве у погледу ратификације, прихватања односно 
одобрења; и 
б) потписом који подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу, који ће бити 
праћен ратификацијом, прихватањем или одобрењем. 
2. Инструменти ратификације, прихватања или одобрења депонују се код 
генералног секретара Савета Европе. 
 

Члан 19 
 
Овај протокол ступа на снагу првог дана у месецу који наступа по протеку 
тромесечног периода од дана када су све државе уговорнице Конвенције 
изразиле свој пристанак да их овај протокол обавезује у складу са одредбама 
члана 18. 
 

Члан 20 
 
1. Од дана ступања на снагу овог протокола његове одредбе примењују се на све 
представке већ поднете пред Судом, као и на све пресуде чије извршење 
надгледа Комитет министара. 
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2. Нови критеријум прихватљивости који је чланом 12. овог протокола уведен у 
члан 35, став 3. б) Конвенције не односи се на поднеске који су проглашени 
прихватљивим пре ступања на снагу овог протокола. У року од две године од 
ступања на снагу овог протокола нови критеријум прихватљивости могу да 
примењују само већа и Велико веће Суда. 
 

Члан 21 
 
Мандат судија који на дан ступања на снагу овог протокола служе свој први 
мандат биће ипсо јуре продужен на укупно девет година. Остале судије 
довршиће свој мандат који се ипсо јуре продужава за две године. 
 

Члан 22 
 
Генерални секретар Савета Европе обавештава земље чланице Савета Европе 
о: 
а) сваком потпису; 
б) депоновању инструмената ратификације, прихватања или одобрења; 
в) датуму ступања на снагу овог протокола у складу с чланом 19; и 
г) свакој другој радњи, обавештењу или саопштењу у вези са овим протоколом. 
У потврду чега су долепотписани, прописно овлашћени у ту сврху, потписали овај 
протокол. 
Сачињено у Стразбуру, дана 13. маја 2004, на енглеском и француском језику, 
при чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који се 
депонује у Архиву Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе ће 
оверене копије доставити свакој држави чланици Савета Европе. 
Потврђујем да је оригинал документа на енглеском и француском језику 
депонован у архиву Савета Европе. 

 
ПРОТОКОЛ БРОЈ 15 КОЈИМ СЕ МЕЊА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА 
 

Стразбур, 24. јун 2013. године 
 

Преамбула 
 

Државе чланице Савета Европе и друге Високе стране уговорнице Конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950. 
године (у даљем тексту: "Конвенција"), овде потписнице, 
Имајући у виду декларацију која је усвојена на Конференцији о будућности 
Европског суда за људска права, одржаној у Брајтону 19. и 20. априла 2012. 
године, као и декларације усвојене на конференцијама одржаним у Интерлакену 
18. и 19. фебруара 2010. године и Измиру 26. и 27. априла 2011. године; 
Имајући у виду Мишљење број 283 (2013) које је усвојила Парламентарна 
скупштина Савета Европе 26. априла 2013. године; 
С обзиром на потребу да се обезбеди да Европски суд за људска права (у даљем 
тексту: "Суд") задржи кључну улогу у заштити људских права у Европи, 
Сагласиле су се о следећем: 
 

Члан 1 
 
Додаје се нова реченица на крају преамбуле Конвенције, која гласи: 
"Потврђујући да Високе стране уговорнице, у складу са начелом 
супсидијарности, сносе главну одговорност за обезбеђивање права и слобода 
гарантованих Конвенцијом и Протоколима уз њу, и да у ту сврху уживају поље 
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слободне процене које је подвргнуто контролној надлежности Европског суда за 
људска права који је основан овом Конвенцијом." 
 

Члан 2 
 
1. У члану 21. Конвенције додаје се нови став 2. који гласи: 
"Кандидати морају бити млађи од 65 година на дан подношења захтева 
Парламентарне скупштине да јој се достави листа од три кандидата у складу са 
чланом 22." 
2. У члану 21. ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 
3. У члану 23. Конвенције, став 2. брише се. У члану 23. ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 
3. 
 

Члан 3 
 
У члану 30. Конвенције бришу се речи: "изузев када се томе противи једна од 
странака у спору". 
 

Члан 4 
 
У члану 35. став 1. Конвенције речи: "у року од шест месеци" замењују се речима: 
"у року од четири месеца". 

Члан 5 
 
У члану 35. став 3. тачка б. Конвенције бришу се речи: "с тим да се представка 
не може одбацити по овом основу уколико случај није претходно с дужном 
пажњом размотрио домаћи суд". 
 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 6 
 

1. Овај протокол је отворен Високим странама уговорнице Конвенције за 
потписивање, које могу изразити свој пристанак да буду везане: 
а. потписом без резерве у погледу потврђивања, прихватања односно одобрења; 
или 
б. потписом који подлеже потврђивању, прихватању односно одобрењу, коме ће 
следити потврђивање, прихватање односно одобрење. 
2. Инструменти потврђивања, прихватања и одобрења депонују се код 
Генералног секретара Савета Европе. 
 

Члан 7 
 
Овај протокол ступа на снагу првог дана у месецу који наступа по протеку 
периода од три месеца од дана када су све Високе стране уговорнице Конвенције 
изразиле свој пристанак да их овај протокол обавезује, у складу са одредбама 
члана 6. 
 

Члан 8 
 
1. Измене у члану 2. овог протокола примењују се само на оне кандидате на 
листама које су Високе стране уговорнице поднеле Парламентарној скупштини 
на основу члана 22. Конвенције након ступања на снагу овог протокола. 
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2. Измене у члану 3. овог протокола се не примењују ни на један поступак у току 
у којем је једна од страна приговорила, пре него што је овај протокол ступио на 
снагу, предлогу већа Суда да уступи надлежност Великом већу. 
3. Члан 4. овог протокола ступа на снагу шест месеци након ступања овог 
протокола на снагу. Члан 4. Протокола се не примењује на оне представке за које 
је донета коначна одлука у смислу члана 35. став 1. Конвенције, пре него што је 
ступио на снагу члан 4. овог протокола. 
4. Све друге одредбе Протокола примењују се од дана ступања на снагу у складу 
са одредбама члана 7. 
 

Члан 9 
 
Генерални секретар Савета Европе обавештава све државе чланице Савета 
Европе и остале Високе стране уговорнице Конвенције о: 
а. сваком потпису; 
б. депоновању инструмента потврђивања, прихватања или одобрења; 
ц. датуму ступања на снагу овог протокола у складу са чланом 7; и 
д. сваком другом акту, обавештењу или саопштењу у вези са овим протоколом. 
У потврду чега су доле потписани, као прописно овлашћени у ту сврху, потписали 
овај протокол. 
Сачињено у Стразбуру, дана 24. јуна 2013. године на енглеском и француском 
језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна, у по једном примерку који 
се депонује у архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе 
доставиће оверене копије свакој држави чланици Савета Европе и другим 
Високим странама уговорницама Конвенције. 

 
ЧЛАН 3[с1] 

(Брисан) 
ЧЛАН 4[с1] 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
СЦГ - Међународни уговори“. 
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З А К О Н 
О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ 

ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ 
ОДЛУКА И ПРАВУ НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ У 

ПИТАЊИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(„Сл. гласник РС – Међународни документи“, бр. 38/2009) 

 
Члан 1 

 
Потврђује се Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у 

доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, 
сачињена 25. јуна 1998. године у Архусу (Данска), у оригиналу на енглеском, 
француском и руском језику. 

 
Члан 2 

 
Текст Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у 

доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине у 
оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи: 

 

КОНВЕНЦИЈА О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ 
ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА И ПРАВУ НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ У 
ПИТАЊИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Стране ове конвенције, 

Подсећајући на 1. принцип Стокхолмске декларације о човековој средини,  
Такође подсећајући на 10. принцип Декларације о животној средини и развоју из 
Рија (1992),  
Подсећајући даље на резолуције Генералне скупштине 37/7 од 28. октобра 1982. 
о Светској повељи за природу и 45/94 од 14. децембра 1990. о потреби 
обезбеђивања здраве животне средине за добробит појединаца, 
Подсећајући на Европску повељу о животној средини и здрављу усвојену на 
Првој европској конференцији о животној средини и здрављу Светске 
здравствене организације у Франкфурту на Мајни, у Немачкој, 8. децембра 1989,  
Потврђујући  потребу  за заштитом, очувањем и унапређењем стања животне 
средине и обезбеђењем одрживог и за животну средину прихватљивог развоја, 
Увиђајући да је адекватна заштита животне средине од основне важности по 
људску добробит и уживање основних људских права, укључујући и само право 
на живот,  
Увиђајући такође да свака особа има право да живи у животној средини која 
одговара њеном здрављу и благостању и дужност, како индивидуалну тако и у 
заједници са другима, да штити и унапређује животну средину у корист садашњих 
и будућих генерација, 
Сматрајући да грађани, у циљу остварења овог права и поштовања ове 
дужности, морају имати доступност информација, право на учествовање у 
доношењу одлука и право на правну заштиту у питањима животне средине, и 
констатујући да би грађанима могла да буде потребна помоћ у циљу 
остваривања њихових права, 
Увиђајући да, у области  животне средине, боља доступност информација и веће 
учешће јавности у доношењу одлука  повећавају квалитет и спровођење одлука, 
доприносе свесности јавности у питањима животне средине, дају могућност 
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јавности да изрази своју забринутост и омогућавају  органима јавне власти да 
ове чињенице узму у обзир, 
У циљу унапређења одговорности и транспарентности у доношењу одлука и 
јачању подршке јавности одлукама у питањима животне средине, 
Увиђајући пожељност транспарентности у свим владиним секторима и 
позивајући законодавна тела на примену принципа ове конвенције,  
Такође, увиђајући потребу јавности да буде информисана о процедурама за 
учешће у доношењу одлука у питањима животне средине, да има слободан 
приступ том поступку и да познаје начин коришћења тих поступака, 
Увиђајући даље значај одговарајућих улога које могу имати грађани појединци, 
невладине организације и приватни сектор у заштити животне средине,  
У жељи да промовишу образовање у области животне средине у циљу 
унапређивања разумевања животне средине и одрживог развоја, и да подстакну 
свест шире јавности и њено учешће у доношењу одлука које се односе на 
животну средину и одрживи развој, 
Имајући у виду, у овом контексту, значај коришћења медија и електронских или 
других будућих форми комуникације,  
Увиђајући значај целовитог разматрања питања везаних за животну средину у 
доношењу владиних одлука и одговарајућу потребу органа јавне власти за 
поседовањем прецизних, разумљивих и актуелних информација о животној 
средини, 
Констатујући да органи јавне власти располажу информацијама о животној 
средини у јавном интересу, 
Посебно да ефикасни судски механизми буду доступни  јавности, укључујући и 
организације, а у циљу заштите њихових легитимних интереса и примене закона,  
Имајући у виду важност да потрошачи имају обезбеђене адекватне информације 
о производима, како би били у могућности да направе избор који је у складу са 
захтевима заштите животне средине, 
Увиђајући забринутост јавности због намерног пуштања генетички 
модификованих организама у животну средину и потребе за већом 
транспарентношћу и већим учешћем јавности у доношењу одлука у овој области,  
Уверене да ће се спровођењем ове конвенције допринети јачању демократије у 
региону Економске комисије Уједињених нација за Европу (ЕЦЕ),  
Свесне улоге коју у том смислу има ЕЦЕ и подсећајући, између осталог, на 
Смернице ЕЦЕ за доступност информација о животној средини и учешће 
јавности у поступку доношења одлука у области  животне средине, прихваћених 
у Министарској декларацији усвојеној на Трећој министарској конференцији 
„Животна средина за Европу”, која је одржана у Софији, Бугарска, 25. октобра 
1995,  
Имајући у виду релевантне одредбе Конвенције о процени утицаја на животну 
средину у прекограничном контексту, усвојене у Еспоо-у, Финска, 25. фебруара 
1991, као и Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса и 
Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних 
језера, обе усвојене у Хелсинкију 17. марта 1992, и осталих регионалних 
конвенција,  
Свесне да ће се усвајањем ове конвенције допринети даљем јачању процеса 
„Животна средина за Европу” и резултатима Четврте министарске конференције 
у Архусу, Данска, јуна 1998. године,  

Споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1. 
ЦИЉ 

 
Ради давања доприноса заштити права сваког појединца садашњих и будућих 
генерација на живот у животној средини адекватној његовом здрављу и 
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благостању, свака Страна ће гарантовати право на доступност информација, 
учешће јавности у доношењу одлука и право на правну заштиту у питањима 
животне средине, у складу са одредбама ове конвенције.  

 
Члан 2. 

ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

За сврхе ове конвенције,  
1. „Страна” значи, ако се у тексту не наводи другачије, уговорна страна ове 

конвенције; 
2. „Орган јавне власти” значи: 

(a)   Влада на националном, регионалном и другим нивоима; 
(б)  Физичка или правна лица која обављају јавне функције у складу са 

националним законодавством, укључујући посебне дужности, 
активности или услуге у односу на животну средину; 

(ц) Сва друга физичка или правна лица која имају јавне одговорности 
или функције, или пружају јавне услуге у вези са животном 
средином, под контролом тела или особе на које се односе 
одредбе тачке (а) или (б) из горњег текста; 

(д) Институције било које регионалне организације за економску 
интеграцију наведене у члану 17, која је Страна ове конвенције.  

Ова дефиниција не укључује тела или институције које поступају у 
судском или законодавном својству; 

3. „Информација о животној средини” представља сваку информацију у 
писменом, визуелном, звучном, електронском или другом материјалном 
облику о: 
(a) Стању елемената животне средине, као што су ваздух и атмосфера, 

вода, тло, земљиште, предели и природни комплекси, биолошки 
диверзитет и његове компоненте, укључујући генетички 
модификоване организме као и о интеракцији између ових 
елемената; 

(б) Факторима као што су супстанце, енергија, бука и зрачење, и 
активностима или мерама, укључујући управне мере, о 
споразумима у области заштите животне средине, о политици, 
законским актима, плановима и програмима који утичу или ће 
вероватно утицати на елементе животне средине у оквиру тачке 
(а) у горњем тексту, анализама трошкова и користи (цост-бенефит 
анализама) и другим економским анализама и претпоставкама које 
се користе у доношењу одлука у области животне средине; 

(ц) Стању здравља и безбедности људи, условима живота људи, 
културним споменицима и грађевинама, уколико на њих утиче или 
може да утиче стање елемената животне средине, или уколико на 
њих делују ови елементи, фактори, активности или мере на које се 
односи тачка (б) у горњем тексту; 

4. „Јавност” значи једно или више физичких и правних лица и, у складу са 
националним законодавством или праксом, њихова удружења, 
организације или групе; 

5. „Заинтересована јавност” значи јавност која је угрожена или ће вероватно 
бити угрожена или има интереса у доношењу одлука у области животне 
средине. За потребе ове дефиниције, невладине организације које 
промовишу заштиту животне средине и које задовољавају услове 
прописане националним законодавством биће сматране 
заинтересованим.   
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Члан 3. 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
1. Свака Страна ће предузети неопходне законодавне, управне и друге 

мере, укључујући мере за постизање компатибилности између одредаба 
за имплементацију информација, учешће јавности и доступности 
одредбама о правној заштити из ове конвенције, као и одговарајуће 
извршне мере, за установљавање и одржавање јасног, транспарентног и 
конзистентног оквира за спровођење одредби ове конвенције.  

2. Свака Страна ће настојатити да обезбеди да службеници и власти помажу 
и пружају савете јавности у тражењу доступности информација, у 
олакшавању учешћа у доношењу одлука и у тражењу правне заштите у 
питањима животне средине.  

3. Свака Страна ће промовисати еколошко образовање и еколошку свест 
код јавности, посебно по питању обезбеђења доступности информација, 
учешћа у доношењу одлука и остваривања правне заштите у питањима 
животне средине.  

4. Свака Страна ће обезбедити одговарајуће признање и помоћ 
удружењима, организацијама и групама које промовишу заштиту животне 
средине и обезбедити усклађеност свог националног правног система са 
овом обавезом.  

5. Одредбе ове конвенције неће утицати на право Стране на одржавање или 
увођење мера којима се обезбеђује шира доступност информација, веће 
учешће јавности у доношењу одлука и шире право на правну заштиту у 
питањима  животне средине, од оних које захтева ова конвенција. 

6. Овом конвенцијом се неће захтевати било какво дерогирање постојећих 
права на доступност информација, учешће јавности у доношењу одлука и 
права на правну заштиту у питањима  животне средине.  

7. Свака Страна ће промовисати примену принципа ове конвенције у 
међународним процесима доношења одлука у области животне средине 
и у оквиру међународних организација по питањима везаним за животну 
средину.  

8. Свака Страна ће обезбедити да лица која остварују своја права у складу 
са одредбама ове конвенције не буду кажњавана, гоњена или 
узнемиравана на било који начин због својих активности. Ова одредба 
неће утицати на овлашћења националних судова да у судским 
поступцима одређују накнаде у  разумном износу.  

9. У границама релевантних одредаба ове конвенције, јавност ће имати 
доступност информација,  могућност учешћа у доношењу одлука и право 
на правну заштиту у питањима  животне средине без дискриминације по 
питању држављанства, националности или места пребивалишта, а у 
случају правног лица, без дискриминације у  вези тога где има 
регистровано седиште или стварни центар својих активности.  

 
Члан 4. 

ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
 

1. Свака Страна ће обезбедити да, у складу са наредним ставовима овог 
члана, органи јавне власти, као одговор на захтев за информацијама о 
животној средини, учине те информације доступним јавности, у оквиру 
националног законодавства, укључујући и случајеве када је то захтевано 
и у складу са тачком (б) у доњем тексту, копије релевантне документације 
која садржи или обухвата такве информације:  
(a)   Без потребе да се исказује интерес; 
(б) У захтеваној форми изузев: 
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(I) када је органу јавне власти једноставније да учини 
доступним те информације у другој форми, у ком случају ће 
се дати разлози за њихово достављање у тој форми; или 

(II) када је информација већ доступна јавности у другој форми.  
2. Информације у области животне средине из става 1. у горњем тексту биће 

стављене на располагање што је пре могуће, а најкасније месец дана 
након подношења захтева. У случајевима када обим и сложеност 
информација оправдава продужење овог рока, тај рок може бити 
продужен до два месеца од дана подношења захтева. Подносилац 
захтева ће бити обавештен о сваком продужењу као и о разлозима којима 
се оно правда. 

3. Захтев за информацијом у области  животне средине може бити одбијен: 
(a) Ако орган јавне власти којем је захтев поднет не поседује информације 

у области животне средине које су тражене; 
(б) Ако је захтев очигледно неразуман или је сувише уопштено 

формулисан, или 
(ц) Ако се захтев односи на податке који се налазе  у завршној фази 

обраде, или се односи на интерну комуникацију између органа 
јавне власти, када је такво изузеће предвиђено националним 
законодавством или уобичајеном праксом, узимајући у обзир јавни 
интерес за објављивање информација.  

4. Захтев за информацијом у области животне средине може бити одбијен 
уколико би њено објављивање негативно утицало на: 

(a) Поверљивост рада органа јавне власти, у случају када је 
поверљивост предвиђена националним законодавством; 

(б) Међународне односе, националну одбрану или јавну безбедност; 
(ц)  Исправност рада судских органа, право лица на правично суђење, 

или могућност органа јавне власти да спроведе кривичну или 
дисциплинску истрагу; 

(д) Поверљивост комерцијалних и индустријских информација, у 
случају када је поверљивост предвиђена законом у циљу заштите 
легитимног економског интереса. У том оквиру, информације о 
емисијама које су релевантне за заштиту животне средине биће 
објављене; 

(е) Права интелектуалне својине; 
(ф) Поверљивост личних података и/или досијеа који се односе на 

физичко лице, када то лице није дало пристанак на објављивање 
информација јавности, у случајевима када је таква поверљивост 
предвиђена националним законодавством; 

(г) Интересе трећег лица које је доставило тражене информације, 
када то лице није имало или није могло бити стављено под законску  
обавезу давања информација, у случајевима када то лице не да 
пристанак на објављивање информација; или  

(х) Животну средину на коју се информације односе, као што су 
подручја за размножавање ретких врста.  

Претходно наведени основи за одбијање захтева тумачиће се на рестриктиван 
начин, узимајући у обзир интерес јавности за објављивање информација и 
узимајући у обзир да ли се тражене информације односе на емисије у животну 
средину.  

5. Када орган јавне власти не поседује тражене информације у области  
животне средине, тај орган јавне власти ће што је пре могуће обавестити 
подносиоца захтева о томе којем органу јавне власти треба да се обрати 
за тражене информације, или ће проследити захтев том органу и 
обавестити о томе подносиоца.  
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6. Свака Страна ће обезбедити да, ако се информације изузете од 
објављивања у складу са ставом 3 (в) и 4 из горњег текста могу издвојити 
без нарушавања поверљивости изузетих информација, органи јавне 
власти ставе на располагање остатак тражених информација у области 
животне средине.  

7. Одбијање захтева биће дато у писменој форми ако је захтев био у 
писменој форми или ако подносилац то захтева. У одбијајућој одлуци ће 
бити наведени разлози одбијања, те дата правна поука о поступку 
преиспитивања те одлуке који је регулисан у члану 9. Одбијајућа одлука  
ће бити донета што је пре могуће а најкасније у року од месец дана, изузев 
ако сложеност информација оправдава продужење овог рока на период 
до два месеца након подношења захтева. Подносилац ће бити обавештен 
о сваком продужењу рока  и о разлозима за исто. 

8. Свака Страна може дозволити својим органима јавне власти да наплате 
накнаду за пружање информација, али та накнада не сме премашивати 
разуман износ. Органи јавне власти који имају намеру да уведу 
наплаћивање накнаде за пружање информација ставиће подносиоцима 
захтева на располагање ценовник накнада које се могу наплатити, а који 
ће указивати на околности под којима се оне могу наплатити, или се од 
њиховог плаћања ослободити, и када достављање информација зависи о 
авансном плаћању такве накнаде.  

 
Члан 5. 

ПРИКУПЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
1. Свака Страна ће обезбедити: 

(a) Да органи јавне власти поседују и ажурирају информације у области 
животне  средине у складу са својим функцијама; 

(б) Успостављање система обавезног протока информација према 
органима јавне власти о предложеним и постојећим активностима 
које могу имати значајног утицаја на животну средину; 

(ц) У случају непосредне опасности по здравље људи или животну 
средину, било да је она узрокована људском делатношћу или 
природним узроцима, да све информације које би могле омогућити 
јавности да предузме мере за спречавање или ублажавање штете 
која произилази из те претње, а које поседују органи јавне власти, 
буду одмах и без одлагања достављене припадницима јавности 
који могу бити угрожени.  

2. Свака Страна ће обезбедити да, у оквиру националног законодавства, начин 
на који органи јавне власти стављају информације у области заштите 
животне средине на располагање јавности буде транспарентан и да те 
информације буду ефективно доступне, између осталог, путем: 

(a) Обезбеђивања за јавност довољних података о врсти и обиму 
информација у области  животне средине које поседују релевентни 
органи јавне власти, о основним условима под којима се те 
информације чине расположивим и доступним, и о поступку којим се 
до тих информација може доћи; 

(b) Установљавања и одржавања практичних мера, као што су: 
(I) Установљавање јавно доступних листа, регистара и досијеа; 
(II) Обавезивање службеника да пружају подршку јавности у 

тражењу информација у оквиру ове конвенције; и 
(III) Одређивања тачака за контакт; и 
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(c) Обезбеђивања бесплатног доступа информацијама у области 
животне средине садржаним у листама, регистрима или досијеима 
назначеним у тачки (б) (И). 

3. Свака Страна ће обезбедити да информације у области животне средине 
постану све доступније у електронским базама података до којих јавност 
може лако доћи путем јавних телекомуникационих мрежа. Информације 
доступне у овој форми требало би да садрже: 

(a) Извештаје о стању животне средине, како је наведено у ставу 4. у 
доњем    тексту; 

(б) Текстове законских одредаба које се тичу  животне средине; 
(ц) По могућности, политике, планове и програме о/или у вези са 

животном средином и споразуме у области животне средине; и 
(д)  Остале информације, до мере до које би доступност таквих 

информација у овој форми олакшала примену националног закона 
којим се спроводи ова конвенција, под условом да су такве 
информације већ доступне у електронској форми.  

4. Свака Страна ће у редовним временским интервалима, не дужим од три или 
четири године, објављивати и дистрибуирати национални извештај о стању 
животне средине, укључујући информације о квалитету животне средине и 
информације о претњама  животној средини.  

5. Свака Страна ће предузети мере у оквиру свог националног законодавства у 
циљу достављања, између осталог: 

(a) Законских аката и политичких  докумената као што су документи о    
стратегијама, политикама, програмима и акционим плановима који 
се односе на животну средину и извештаја о постигнутом напретку 
у њиховој примени, сачињених на различитим нивоима управе; 

(б) Међународних уговора, конвенција и споразума о питањима 
животне средине; и 

(ц) Према потреби других значајних међународних докумената о 
питањима животне средине.  

6. Свака Страна ће подстицати оператере чије активности имају значајног 
утицаја на животну средину да редовно информишу јавност о утицају 
њихових делатности и производа на животну средину, у случајевима где је то 
могуће, кроз организовање добровољног „еко-обележавања” и програма „еко-
контроле” или на неки други начин.  

7. Свака Страна ће: 
(a) Објављивати податке и анализе података које сматра 

релевантним и важним у обликовању главних предлога политике 
животне средине; 

(б)  Објавити или на други начин учинити доступним 
расположиви материјал са објашњењима о сарадњи са јавношћу у 
питањима која спадају у домен ове конвенције; и 

(ц) Обезбедити у одговарајућој форми информације о начину вршења 
јавних функција или пружању јавних услуга од стране управе на 
свим нивоима, а у вези питања која се односе на животну средину.  

8. Свака Страна ће развити механизме који ће омогућити да  јавности буде  
доступан довољан обим информација о производу, како би били у стању да 
направе избор који је у складу са захтевима животне средине.  

9. Свака Страна ће предузети мере ка прогресивном формирању  националног 
кохерентног система инвентара или регистара загађења у виду 
структурисане, компјутеризоване и јавно доступне базе података, при чему 
би се подаци за ову базу прикупљали путем стандардизованог извештавања, 
узимајући у обзир, када је то целисходно, међународне процесе на овом 
плану. Овакав систем може да обухвата податке о уношењу, испуштању и 
преносу посебног низа супстанци и производа који потичу од посебног низа 
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активности у медијуме животне средине,  укључујући коришћење воде, 
енергије и других ресурса и ин-ситу и еx-ситу места обраде и одлагања.  

10. Ниједна одредба овог члана не може одузети право Странама на одбијање  
објављивања одређене информације о животној средини у складу са чланом 
4. ст. 3. и 4.  

 
Члан 6. 

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА О ПОСЕБНИМ 
АКТИВНОСТИМА 

 
1. Свака Страна:  

(a) Примењиваће одредбе овог члана у вези одлука о томе да ли 
дозволити предложене активности наведене у Анексу И; 

(б) Примењиваће такође, у складу са својим националним 
законодавством, одредбе овог члана на одлуке о предложеним 
активностима које нису наведене у Анексу И, а које могу имати 
значајног утицаја на животну средину. У том циљу, Стране ће 
одредити да ли се на предложену активност односе ове одредбе; 
и 

(ц) Може одлучити, од случаја до случаја, ако је таква могућност 
предвиђена националним законодавством, да не примењује 
одредбе овог члана на предложене активности које служе у сврху 
националне одбране, ако та Страна сматра да би примена 
одредаба овог члана имала неповољног утицаја на наведене 
интересе.  

2. Заинтересована јавност ће бити обавештена, било путем јавног 
саопштења или уколико је могуће појединачно, у раној фази поступка 
доношења одлука по питањима животне средине, те на адекватан, 
благовремен и ефикасан начин, између осталог, о:  
(a)   Предложеној активности и  захтеву о коме ће се одлучивати; 
(б) Природи могућих одлука или о нацрту одлуке; 
(ц) Органу јавне власти надлежном за доношење одлуке; 
(д) Предвиђеној процедури, која укључује, када и како се те 

информације могу  обезбедити и информације о: 
I. Почетку процедуре; 
II. Могућности за учешће јавности; 
III. Времену и месту одржавања сваке јавне расправе; 
IV. Органу јавне власти од кога се релевантне информације могу 

добити и где су  релевантне информације депоноване ради 
стављања на увид јавности; 

V. Релевантном органу јавне власти или било ком другом органу коме 
се могу упућивати коментари или питања, као и обавештења о року 
предвиђеном за упућивање коментара и питања; и 

VI. Доступности релевантних информација о животној средини које се 
односе на предложену активност; и 

(е) Чињеници да је дата активност подложна националној или 
прекограничној   процедури процене утицаја на животну средину.  

3. Процедуре учешћа јавности у доношењу одлука ће имати разумне 
временске рокове за различите фазе остваривања, остављајући довољно 
времена за информисање јавности у складу са ставом 2. из горњег текста 
и за припремање јавности за ефикасно учешће у процесу доношења 
одлука по питањима животне средине.  

4. Свака Страна ће омогућити учешће јавности у раној фази, када су све 
опције још увек отворене и када може доћи до ефикасног учешћа јавности.  
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5. Свака Страна би требала, по потреби, подстицати подносиоце захтева да 
обезбеде информације везане за циљеве због којих подносе захтев, да 
одреде заинтересовану јавност и да расправљају пре подношења захтева 
за давање дозволе. 

6. Свака Страна ће захтевати од надлежних органа јавне власти да 
заинтересованој јавности, на захтев и када је то прописано националним 
законодавством, у што краћем временском року омогући бесплатан 
преглед свих релевантних информација које се тичу процеса доношења 
дате одлуке, а које се у датом моменту налазе на располагању, као што 
је наведено у овом члану. Ово не нарушава право страна да одбију 
објављивање одређених информација у складу са чланом 4. ст. 3. и 4.  
Релевантне информације ће у најмањој мери обухватити, без 
нарушавања одредаба члана 4. следеће:  
(a) Опис локације и физичких и техничких карактеристика предложене 

активности, укључујући процену очекиваних количина остатака и 
емисија; 

(b) Опис значајних ефеката предложене активности на животну средину; 
(c) Опис предвиђених мера спречавања и/или смањивања ефеката, 

укључујући емисије; 
(d) Не-технички резиме горе наведеног; 
(e) Нацрт главних алтернатива проучених од стране подносиоца захтева; 

и 
(ф) У складу са националним законодавством, главне извештаје и 

препоруке које су достављене органу јавне власти у време када ће 
заинтересована јавност бити информисана, у складу са ставом 2. 
из горњег текста.  

7. Процедурама за учешће јавности ће се омогућити јавности да подноси, 
било у писменој или другој одговарајућих форми, у току јавне расправе 
или истраге са подносиоцем захтева, све евентуалне коментаре, 
информације, анализе и мишљења која се сматрају релевантним за 
предложену активност.  

8. Свака Страна ће обезбедити да се приликом доношења одлуке узме у 
обзир исход учешћа јавности. 

9. Свака Страна ће обезбедити да се, у случају кад одлуку донесе орган 
јавне власти, јавност благовремено информише о одлуци у складу са 
одговарајућом процедуром. Свака Страна ће учинити доступним јавности 
текст одлуке заједно са разлозима и образложењима на којима је одлука 
заснована.  

10. Свака Страна ће обезбедити да се, када орган јавне власти поновно 
разматра или ажурира оперативне услове дате активности из става 1, 
примењују одредбе ст. 2. до 9. овог члана мутатис мутандис, када је то 
потребно.  

11. Свака Страна ће, у оквиру свог националног законодавства и у мери у којој 
је то оствариво и могуће, примењивати одредбе овог члана приликом 
одлучивања о томе да ли да се дозволи намерно испуштање генетички 
модификованих организама у животну средину.  

 
Члан 7. 

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМЕ И 
ПОЛИТИКУ У ВЕЗИ СА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ 

 
Свака Страна ће сачинити одговарајуће практичне  аранжмане и/или друге мере 
за учешће јавности током припрема планова и програма у вези са животном 
средином, у транспарентном и објективном оквиру, пошто је доставила потребне 
информације јавности. У овом оквиру ће бити примењени члан 6. ст. 3, 4. и 8. Део 
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јавности који може да учествује ће утврдити надлежни орган јавне власти, 
узимајући у обзир циљеве ове конвенције. Свака Страна ће, у одговарајућој 
мери, настојати да обезбеди могућности за учешће јавности у припреми политике 
у вези са животном средином.  
 

Члан 8. 
УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ ТОКОМ ПРИПРЕМЕ ИЗВРШНИХ ПРОПИСА И/ИЛИ 

ОПШТЕПРИМЕЊИВИХ ЗАКОНСКИ ОБАВЕЗУЈУЋИХ НОРМАТИВНИХ 
ИНСТРУМЕНАТА 

 
Свака Страна ће настојати да промовише ефективно учешће јавности у 
одговарајућој фази поступка, када су опције још увек отворене, током припреме 
извршних прописа од стране органа јавне власти и других опште примењивих 
законски обавезујућих правила која могу имати значајан утицај на животну 
средину.  
  У том циљу треба предузети наредне кораке:  

(а)  Потребно је утврдити довољне временске рокове за 
ефикасно учешће јавности;  

(б) Потребно је објавити или на други начин ставити на 
располагање јавности нацрт правила; и  

(ц) Потребно је дати јавности могућност да учествује у 
расправи директно или преко представничких 
консултативних тела.  

Резултат учешћа јавности биће узет у обзир у највећој могућој мери.  
 

Члан 9 
ПРАВО НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ 

 
1. Свака Страна ће, у оквиру свог националног законодавства, обезбедити да 
свако лице које сматра да је његов захтев за доставу информација из члана 4. 
игнорисан, неосновано одбијен, било поједини његови делови или у целини, или 
да је на било који начин третиран супротно одредбама истог члана, има приступа 
поступку преиспитивања пред судом или неким другим законом установљеним 
независним и непристрасним телом.  
У случајевима када Страна обезбеђује примену поступка преиспитивања пред 
судом, обезбеђује и да то лице такође има могућности покретања бесплатне или 
јефтине, законски одређене убрзане процедуре поновног разматрања од стране 
органа јавне власти или преиспитивања које би учинило неко независно и 
непристрасно тело, осим суда.  
Коначне одлуке, сходно овом ставу 1, биће обавезујуће за орган јавне власти који 
поседује информације. Разлози ће бити наведени у писаној форми, најпосле 
када се одбија доступност информација у складу са овим ставом.  
2. Свака Страна, у оквиру свог националног законодавства, обезбедиће да 
припадници заинтересоване јавности   

(a)   који имају довољног интереса, или, алтернативно,  
(б)  тврде да је дошло до кршења права, у случају када прописи о 

управном поступку једне Стране то захтевају као предуслов, имају право на 
поступак преиспитивања пред судом и/или другим независним и непристрасним 
телом установљеним законом, у циљу побијања материјалне и процесне 
законитости било које одлуке, чињења или пропуштања чињења, према 
одредбама члана 6. и, када је то предвиђено националним законодавством и без 
нарушавања одредаба става 3. у доњем тексту, другим релевантним одредбама 
ове конвенције.  
Критеријуми дефинисања довољног интереса и кршења овог права биће 
одређени у складу са захтевима националног законодавства и са циљем да се 
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заинтересованој јавности омогући широка правна заштита у оквиру делокруга 
ове конвенције. У том циљу, интерес било које невладине организације која 
испуњава захтеве из члана 2. став 5. сматраће се довољним за примену 
подстава (а) у горњем тексту. Такође ће се сматрати да такве организације имају 
права која могу бити прекршена према подставу (б) у горњем тексту.  
Одредбама става 2. не искључује се могућност прелиминарног преиспитивања 
од стране неког управног органа, и оне не утичу на захтев да се користе управни 
поступци за преиспитивање пре прибегавања судским поступцима 
преиспитивања, када је такав захтев постављен националним законодавством. 
3. Поред тога, и без нарушавања могућности остваривања правне заштите из  ст. 
1. и 2. у горњем тексту, свака Страна ће обезбедити  да припадници јавности, 
када испуњавају евентуалне услове које поставља национално законодавство, 
имају доступност управним и судским поступцима којима се оспорава чињење 
или пропусти које су учинила физичка лица или орган јавне власти, а која су у 
супротности са одредбама њиховог националног законодавства које се односи 
на животну средину.  
4. Поред тога и без нарушавања одредаба става 1. у горњем тексту, процедуре 
из ст. 1, 2. и 3. из горњег текста ће обезбедити адекватне и ефикасне правне 
лекове, укључујући и привремене мере, и биће поштене, правичне, 
благовремене и неће бити праћене превисоким трошковима који отежавају 
њихово коришћење. Одлуке које се доносе по одредбама овог члана биће донете 
или забележене у писаној форми. Одлуке судова и када год је то могуће других 
тела, биће јавно доступне.  
5. У циљу унапређивања ефикасности одредаба овог члана, свака Страна ће 
обезбедити да јавности буду доступне информације о могућности покретања 
управних и судских поступака за преиспитивање, а размотриће могућност 
установљења одговарајућих механизама пружања помоћи за уклањање или 
смањење финансијских и других препрека за доступност правосуђа.  

 
Члан 10.  

САСТАНЦИ СТРАНА 
 

1. Први састанак Страна биће сазван најкасније годину дана након ступања на 
снагу ове конвенције. Након тога, редовни састанци Страна биће одржавани 
најмање једном у две године, уколико Стране о томе не одлуче другачије, или на 
писмени захтев било које Стране, под условом да тај захтев добије подршку 
најмање једне трећине Страна у року од шест месеци пошто га Извршни секретар 
Економске комисије за Европу упути свим Странама.  
2. Стране ће на својим састанцима континуирано пратити примењивање ове 
конвенције на основу редовног извештавања Страна. Имајући у виду овај циљ, 
оне ће: 

(а) Преиспитивати политику и правне и методолошке приступе који се 
тичу доступности информација, учешћа јавности у доношењу 
одлука и права на правну заштиту у питањима животне средине, у 
смислу њиховог даљег унапређивања; 

(б) Размењивати информације о искуству које су стекли 
закључивањем и примењивањем билатералних и 
мултилатералних споразума или других аранжмана релевантних у 
односу на  циљеве ове конвенције, а чије су стране једна или више 
Страна ове конвенције; 

(ц) Тражити, тамо где је то потребно, услуге одговарајућих тела ЕЦЕ и 
других компетентних међународних тела и посебних комитета у 
свим аспектима који се односе на постизање циљева ове 
конвенције;  
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(д) Установити помоћна тела ако би то по њиховом мишљењу било 
потребно; 

(е) Припремати, по потреби, протоколе ове конвенције; 
(ф) Разматрати и усвајати предлоге амандмана на ову конвенцију у 

складу са одредбама члана 14;  
(г) Разматрати и предузимати додатне радње које су потребне за 

постизање циљева ове конвенције; 
(х) На свом првом састанку, разматрати и консензусом усвојити 

Пословник о раду за своје састанке и састанке помоћних тела; 
(и) На свом првом састанку, разматрати своја искуства у погледу 

примене одредаба члана 5. став 9. и разматрати који су кораци 
неопходни у циљу даљег развијања система из тог става, 
узимајући у обзир међународне процесе и развој, укључујући 
разраду одговарајућег инструмента који се односи на инвентаре 
или регистре о испуштању и трансферу загађења, а који би 
Конвенцији могли бити прикључени као анекси.  

3. На састанцима Страна се може, по потреби, разматрати установљавање 
финансијских аранжмана на бази консензуса.  
4. Уједињене нације, њене специјализоване агенције и Међународна агенција за 
атомску енергију, као и свака државна или регионална организација за економску 
интеграцију која по члану 17. има право да потпише Конвенцију али која није 
Страна ове конвенције, као и свака међувладина организација која се бави истим 
областима којима се бави и Конвенција, овлашћене су да учествују као 
посматрачи на састанцима Страна.  
5. Свака невладина организација која се бави областима којима се бави 
Конвенција, а која је обавестила Извршног секретара Економске комисије за 
Европу о својој жељи за буде репрезентована на састанку Страна, имаће право 
учешћа као посматрач, изузев у случају када најмање једна трећина присутних 
Страна поднесе приговоре.  
6. У сврху поштовања одредаба ст. 4. и 5. из горњег текста, Пословник о раду из 
става 2 (х) из горњег текста предвидеће практичне модалитете за поступак 
пријема и друге релевантне услове.  

 
Члан 11. 

ПРАВО ГЛАСА 
 

1. Свака Страна ове конвенције имаће један глас, изузев у случајевима 
предвиђених у ставу 2. у доњем тексту. 
2. Регионалне организације за економску интеграцију ће у предметима у оквиру 
своје надлежности имати онолико гласова колики је број њихових чланица које 
су Стране Конвенције. Ове организације неће користити своје право гласа 
уколико то чине њихове државе чланице, и обрнуто.  

 
Члан 12. 

СЕКРЕТАРИЈАТ 
 

Извршни секретар Економске комисије за Европу вршиће следеће функције 
секретаријата: 

(a)   Сазивање и припремање састанака Страна; 
(б)  Прослеђивање свим Странама извештаја и других информација 

примљених у складу са одредбама ове конвенције; и  
(ц)   Друге функције које могу одредити Стране.  
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Члан 13.  
АНЕКСИ 

 
Анекси на ову конвенцију представљаће њен саставни део.  

 
Члан 14.  

АМАНДМАНИ НА КОНВЕНЦИЈУ 
 

1. Свака Страна може предложити амандмане на ову конвенцију.  
2. Текст сваког предложеног амандмана на Конвенцију поднеће се у писменој 
форми Извршном секретару Економске комисије за Европу који ће их пренети 
свим Странама, најкасније деведесет дана пре одржавања састанка Страна на 
коме је дати амандман предложен за усвајање.  
3. Стране ће начинити сваки напор да постигну споразум у виду консензуса око 
сваког предложеног амандмана. Ако све могућности око постизања консезуса 
буду исцрпљене без постизања споразума, амандман ће се у крајњем случају 
усвојити тро-четвртинском већином гласова Страна које су присутне и које 
гласају на састанку.  
4. Амандмане на ову конвенцију који буду усвојени у складу са ставом 3. у горњем 
тексту, Депозитар ће доставити свим Странама на ратификацију, одобрење или 
прихватање. Амандмани на ову конвенцију, изузев на анексе, ће ступити на снагу 
за Стране које су их ратификовале, одобриле или прихватиле, деведесетог дана 
пошто Депозитар прими обавештење о њиховој ратификацији, одобрењу или 
прихватању од најмање три четвртине свих Страна. Након тога, ови амандмани 
ће  ступити на снагу за сваку другу Страну деведесетог дана након што дата 
Страна депонује свој инструмент о ратификацији, одобрењу или прихватању 
амандмана.  
5. Свака Страна која није у могућности да одобри амандман на анекс ове 
конвенције, обавестиће о томе Депозитара у писменој форми у року од дванаест 
месеци од дана обавештења о усвајању. Депозитар ће без одлагања обавестити 
све Стране о пријему таквог обавештења. Страна може у свако доба заменити 
своје претходно обавештење прихватом амандмана и, након депоновања 
инструмента прихватања код Депозитара, амандмани на тај анекс ступиће на 
снагу за ту Страну.  
6. Након истека рока од дванаест месеци од датума када је Депозитар доставио 
предлог амандмана, како је предвиђено у ставу 4. у горњем тексту,,амандман на 
анекс ступиће на снагу за оне Стране које нису доставиле обавештење из става 
5. у горњем тексту, под условом да такво обавештење није поднето од више од 
једне трећине страна.  
7. За сврхе овог члана, „Стране које су присутне и које гласају“ означава Стране 
које су присутне и које гласају за или против.  

 
Члан 15.  

РАЗМАТРАЊЕ ПОШТОВАЊА ОДРЕДБИ 
 

 Стране ће на састанку, на основу консензуса, успоставити 
неконфронтирајуће, неправне и консултативне опционе аранжмане ради  
разматрања поштовања одредби ове конвенције. Овим аранжманима ће се 
омогућити одговарајуће укључивање јавности и они могу да садрже могућност 
комуникације од стране припадника јавности у разматрању питања која се 
односе на ову конвенцију.  
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Члан 16. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
1. Уколико се између две или више Страна јави спор око тумачења или примене 
ове конвенције, оне ће решење тражити путем преговора или на било који други 
начин решавања спорова који је прихватљив за Стране у спору.  
2. Приликом потписивања, ратификовања, прихватања, одобравања или 
приступања овој конвенцији, или у било које време након тога, свака Страна има 
могућност да писмено обавести Депозитара да у случају спора који није решен у 
складу са ставом 1. у горњем тексту, прихвата један или оба од следећих начина 
за решавања спора као обавезан, у односу према било којој другој Страни која 
прихвата исту обавезу: 

(a)   Подношење спора Међународном суду правде; 
(б)  Арбитража у складу са поступком утврђеним у Анексу ИИ. 

3. Уколико су Стране у спору прихватиле оба начина решавања спора из става 
2. у горњем тексту, спор се може поднети само Међународном суду правде, осим 
ако се стране у спору не споразумеју другачије. 
 

Члан 17. 
ПОТПИСИВАЊЕ 

 
Ова конвенција биће отворена за потписивање у Архус-у (Данска) 25. јуна 1998. 
године, а након тога у седишту Уједињених нација у Њујорку до 21. децембра 
1998. године и то за државе чланице Економске комисије за Европу, као и за 
државе које имају консултативан статус код Економске комисије за Европу у 
складу са ст. 8. и 11. Резолуције Економског и социјалног савета 36 (ИВ) од 28. 
марта 1947. године, као и за регионалне организације за економску интеграцију 
које су основале суверене државе чланице Економске комисије за Европу, а које 
су на њих пренеле надлежност за питања која се регулишу овом конвенцијом, 
укључујући и надлежност за закључивање уговора који се односе на ову 
материју.  
 

Члан 18. 
ДЕПОЗИТАР 

 
Генерални секретар Уједињених нација ће поступати као Депозитар ове 
конвенције.  
 

Члан 19. 
РАТИФИКАЦИЈА, ПРИХВАТАЊЕ, ОДОБРАВАЊЕ И ПРИСТУПАЊЕ 

 
1. Ова конвенција ће бити подложна ратификацији, прихватању или одобравању 
држава потписница и организација регионалне економске интеграције.  
2. Ова конвенција ће бити отворена за приступање од 22. децембра 1998. године 
државама и организацијама за регионалну економску сарадњу из члана 17.  
3. Свака друга држава, која није поменута у ставу 2. у горњем тексту, а која је 
чланица Уједињених нација, може приступити Конвенцији по одобрењу састанка 
Страна.  
4. Било која  организација поменута у члану 16. која постане Страна ове 
конвенције, а да ниједна њена држава чланица није страна потписница, преузеће 
све обавезе из ове конвенције. Ако су једна или више држава чланица такве 
једне организације Стране ове конвенције, организација и њене државе чланице 
ће одлучивати о својим односним одговорностима за остваривање својих 
обавеза према Конвенцији. У таквим случајевима, организација и државе 
чланице неће имати право да истовремено остварују права према Конвенцији.  
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5. Организације регионалне економске интеграције поменуте у члану 16. ће у 
својим инструментима ратификације, прихватања, одобравања или приступања 
назначити домен своје надлежности у погледу питања која се регулишу овом 
конвенцијом. Ове организације ће такође обавестити Депозитара о свим 
релевантним модификацијама у погледу домена њихових надлежности.  

 
Члан 20.  

СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

1. Ова конвенција ступиће на снагу деведесетог дана након датума депоновања 
шеснаестог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или 
приступања.  
2. За потребе става 1. у горњем тексту, ниједан инструмент који депонује 
организација регионалне економске интеграције неће се сматрати као додатни 
онима које су депоновале државе чланице такве организације.  
3. За сваку државу или организацију поменуту у члану 17. која ратификује, 
прихвати или одобри ову конвенцију или јој приступи након депоновања 
шеснаестог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или 
приступања, Конвенција ће ступити на снагу деведесетог дана након датума када 
та држава или организација депонује свој инструмент ратификације, прихватања, 
одобравања или приступања.  
 

Члан 21. 
ПОВЛАЧЕЊЕ 

 
У било ком тренутку након три године од датума на који је ова конвенција ступила 
на снагу за одређену Страну, та се Страна може повући из Конвенције давањем 
писменог обавештења Депозитару. Свако такво повлачење ступиће на снагу 
деведесетог дана од датума пријема таквог обавештења од стране Депозитара.  

 
Члан 22. 

АУТЕНТИЧНИ ТЕКСТОВИ 
 

Оригинал ове конвенције, чији су енглески, француски и руски текстови 
подједнако аутентични, биће депонован код Генералног секретара Уједињених 
нација.  
У ПОТВРДУ ЧЕГА, доле потписани, за то прописно овлашћени, потписују ову 
конвенцију.  
САЧИЊЕНО у Архусу (Данска), двадесет петог дана јуна, хиљаду девет стотина 
деведесет осме године.  

 
АНЕКС I 

СПИСАК АКТИВНОСТИ ПОМЕНУТИХ У ЧЛАНУ 6. СТАВ 1(а) 
 

1.  Енергетски сектор: 
- Рафинерије минералне нафте и гаса; 
- Инсталације за гасификацију и обезбеђивање течним горивима; 
- Термоелектране и друге инсталације на сагоревање са улазном топлотом 

од 50 мегавата (МW) или већом; 
- Пећи за кокс; 
- Нуклеарне електране и други нуклеарни реактори, укључујући 

растављање и престанак рада таквих електрана и реактора 1/ (осим 
истраживачких инсталација за производњу и конверзију фисионих и 
фертилних материјала чија максимална снага не прелази 1 кW сталног 
топлотног оптерећења); 
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- Инсталације за поновну обраду озраченог нуклеарног горива; 
- Инсталације намењене: 

− за производњу или обогаћивање нуклеарног горива; 

− за обраду озраченог нуклеарног горива или високо 
радиоактивног отпада; 

− за коначно одлагање озраченог нуклеарног горива; 

− само за коначно одлагање радиоактивног отпада; 

− само за држање (планирано на више од 10 година) озрачених 
нуклеарних горива или радиоактивног отпада на месту 
различитом од места производње. 

2. Производња и обрада метала: 
- Инсталације за пржење или синтеровање металне руде (укључујући 

сулфидне руде); 
- Инсталације за производњу сировог гвожђа и челика (примарном или 

секундарном фузијом) укључујући континуирано ливење, са капацитетом 
од преко 2,5 тоне на сат; 

- Инсталације за обраду црних метала: 
(I)   Топле ваљаонице с капацитетом од преко 20 тона сировог челика 

по сату; 
(II)   Ковнице са чекићима чија енергија прелази 50 кило-џула по чекићу, 

где се користи топлотна енергија која прелази 20 МW; 
(III)   Наношење заштитних слојева легура метала са уносом који 

прелази 2 тоне сировог челика на сат; 
- Ливнице за црне метале чија производња прелази 20 тона дневно; 
- Инсталације: 

(I) За производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или 
секундарних сировина металуршким, хемијским или електролитичким 
процесима; 

(II)   За топљење, укључујући легирање, обојених метала, укључујући 
поново добијене производе (рафинирање, ливење, итд.), са капацитетом 
топљења од преко 4 тоне дневно за олово и кадмијум, или од преко 20 тона 
дневно за све остале метале; 
- Инсталације за површинску обраду метала и пластичних материјала уз 

помоћ електролитичких или хемијских процеса где запремина базена за 
обраду прелази 30м3.  

3. Минерална индустрија:  
- Инсталације за производњу цементног клинкера у ротационим пећима 

производног капацитета од преко 500 тона дневно, или креча у 
ротационим пећима производног капацитета од преко 50 тона дневно, или 
у другим пећима са производним капацитетом од преко 50 тона дневно; 

- Инсталације за производњу азбеста и производа на бази азбеста; 
- Инсталације за производњу стакла, укључујући стаклену вуну, са 

капацитетом топљења од преко 20 тона дневно; 
- Инсталације за топљење минералних супстанци, укључујући производњу 

минералних влакана, са капацитетом топљења од преко 20 тона дневно; 
- Инсталације за производњу керамичких производа печењем, посебно  

црепова, цигала, ватросталних цигала, плочица, камених и порцеланских 
предмета, са производним капацитетом од преко 75 тона дневно, и/или са 
капацитетом пећи од преко 4 м3 и поставком густине по пећи преко 300 
кг/м3.  

4.  Хемијска индустрија:  
Производња у оквиру значења категорија активности садржаних у овом ставу 
означава производњу на индустријском нивоу хемијском обрадом супстанци или 
група супстанци наведеним у тачкама (а) до (е): 
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(а) Хемијске инсталације за производњу базних органских хемикалија, попут: 
(I)  Простих угљоводоника (линеарних или цикличних, засићених или 

незасићених, алифатичних или ароматичних); 
(II)  Угљоводоника који садрже кисеоник, попут алкохола, алдехида, 

кетона, карбоксилних киселина, естера, ацетата, етера, пероксида, епоксидних 
смола; 

(III)  Сумпорних угљоводоника; 
(IV)  Азотних угљоводоника, попут амина, амида, азотних једињења, 

нитро-једињења или нитратних једињења, алкилцијанида, цијанида, 
изоцијанида; 

(V)  Угљоводоника који садрже фосфор; 
(VI)   Халогених угљоводоника; 
(VII)    Органскометална једињења; 
(VIII)  Базичних пластичних материјала (полимера, синтетичких влакана и 

влакана на бази целулозе); 
(IX)  Синтетичких гума; 
(X)  Боја и пигмената; 
(XI)  Површински активних средстава; 

(б) Хемијске инсталације за производњу базних неорганских хемикалија, попут:  
(I)  Гасова, као што су амонијак, хлор или хлороводоник, флуор или 

флуоро-водоник, угљенични оксид, сумпорна једињења, азотни оксид, водоник, 
сумпор диоксид, карбонил хлорид; 

(II) Киселина, попут хромне киселине, флуороводоничне киселине, 
фосфорне киселине, азотне киселине, хлороводоничне киселине, сумпорне 
киселине, пушљиве сумпорне киселине (олеум) и друге неорганске киселине које 
садрже сумпор; 

(III)  База, попут амонијум хидроксида, калијум хидроксида, натријум 
хидроксида; 

(IV)  Соли, попут амонијум хлорида, калијум хлората, калијум карбоната, 
натријум карбоната, пербората, сребро нитрата; 

(V)   Неметала, металних оксида и других неорганских једињења попут 
калцијум карбида, силицијум, силицијум карбида; 
(ц) Xемијске инсталације за производњу вештачких ђубрива на основу фосфора, 
азота или калијума (простих или сложених вештачких ђубрива); 
(д) Хемијске инсталације за производњу основних производа за заштиту биља и 
биоцида; 
(е) Инсталације код којих се користе хемијски или биолошки процеси за 
производњу основних фармацеутских производа; 
(ф) Хемијске инсталације за производњу експлозива; 
(г) Хемијске инсталације код којих се користе хемијски или биолошки процеси за 
производњу адитива на бази протеина, ензима и других протеинских супстанци.  
5. Управљање отпадом: 

− Инсталације за спаљивање, рециклажу, хемијски третман или депоније 
опасног отпада; 

− Инсталације за спаљивање комуналног отпада са капацитетом од преко 
3 тоне по сату; 

− Инсталације за одлагање неопасног отпада са капацитетом од преко 50 
тона дневно; 

− Депоније које примају преко 10 тона дневно или са укупним капацитетом 
који прелази 25.000 тона, искључујући депоније инертног отпада. 

6. Постројења за третирање отпадних вода са капацитетом од преко 150.000 
популационог еквивалента.  
7. Индустријска постројења за: 

(a)  Производњу пулпе од дрвета и сличних влакнастих материјала; 
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(б)   Производњу папира и картона са производним капацитетом од 
преко 20 тона дневно.  

8. (а)  Изградња линија за међуградски железнички саобраћај и 
аеродрома 2/ са основном дужином писте од 2.100 м или више; 
    (б)   Изградња путева за моторна возила и аутопутева; 3/ 
   (ц)  Изградња новог пута од четири или више трака, или исправљање 
и/или преуређивање постојећег пута од две траке или мање, у циљу 
омогућавања четири или више трака, тамо где би тај нови пут, преуређени и/или 
проширени део пута био 10 км или више непрекидне дужине. 
9. (а)  Унутрашњи водни путеви и пристаништа за унутрашњи водни 
саобраћај који омогућава пролаз пловила од преко 1.350 тона; 
     (б)  Трговачке луке, докови за утовар и истовар повезана са копном и 
спољним лукама (искључујући докове за трајекте), који омогућавају пролаз 
пловилима од преко 1.350 тона. 
10. Системи за прикупљање подземних вода или вештачки системи за 
обнављање подземних вода где је годишња запремина прикупљене или 
обновљене воде еквивалентна или прелази 10 милиона кубних метара.   
11. (а)  Радови на преносу водних ресурса између речних сливова где се 
тим преносом желе спречити могуће несташице воде и где количина пренесене 
воде износи преко 100 милиона кубних метара годишње; 
    (б)  У свим другим случајевима, радови на преносу водних ресурса 
између речних сливова где вишегодишњи просечни проток слива прелази 2.000 
милиона кубних метара годишње, и где количина пренесене воде прелази 5% од 
тог протока. 
У оба случаја искључен је пренос пијаће воде цевоводима.  
12. Екстракција петролеја и природног гаса за комерцијалне сврхе, када 
количина екстрахованог петролеја прелази 500 тона дневно, а гаса 500.000 
кубних метара дневно.  
13. Бране и друге инсталације намењене за задржавање или стално 
складиштење воде, када нова или додатна количина задржане или 
ускладиштене воде прелази 10 милиона кубних метара.  
14. Цевоводи за транспорт гаса, нафте или хемикалија са пречником већим 
од 800 мм и дужином која прелази 40 км.  
15. Постројења за интензивно узгајање живине или свиња са преко: 

(a)  40.000 места за живину; 
(б) 2.000 места за товне свиње (преко 30 кг); или  
(ц)  750 места за крмаче.  

16. Каменоломи и отворени рударски копови чија површина прелази 25 
хектара, или експлоатација тресета, где површина локације прелази 150 хектара.  
17. Изградња далековода са напоном од 220 кВ или више и дужином већом 
од 15 км.  
18. Постројења за складиштење петролеја, петрохемијских или хемијских 
производа са капацитетом од 200.000 тона или више.  
19. Остале активности:  

- Постројења за предтретман (поступци попут прања, избељивања, 
мерцеризације) или бојења влакана или текстила, чији капацитет прелази 
10 тона дневно; 

- Постројења за бојење коже чији капацитет прелази 12 тона финалних 
производа дневно; 

- (а)  Кланице са капацитетом производње већом од 50 тона дневно; 
(б)   Постројења за прераду и обраду  прехрамбених производа од: 

(I) животињских сировина (осим млека) са производним 
капацитетом финалних производа већим од 75 тона дневно; 
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(II) биљних сировина са производним капацитетом готових 
производа већим од 300 тона дневно (просечна вредност на 
кварталној основи);  

(ц) Прерада и обрада млека, где је количина добијеног млека већа од 
200 тона дневно (просечна вредност на  годишњој основи); 

- Постројења за уклањање или рециклажу животињских лешева и 
животињског отпада чији капацитет прераде прелази 10 тона дневно; 

- Постројења за површински третман супстанци, предмета или производа 
уз помоћ органских растварача, посебно за обраду челика, штампање, 
превлачење, одмашћивање, заштиту од воде, калибрацију, бојење, 
чишћење и импрегнацију, са капацитетом потрошње од преко 150 кг на 
сат или преко 200 тона годишње; 

- Постројења за производњу ћумура (спаљени угаљ) или електрографита 
уз помоћ термичке обраде или графитизације.  

20. Свака активност коју не обухватају ст. од 1. до 19. у горњем тексту, а где 
се предвиђа учешће јавности у оквиру поступка за процену утицаја на животну 
средину, у складу с националним законодавством.  
21. Одредбе члана 6. став 1(а) ове конвенције не примењују се ни на један од 
горе наведених пројеката предузетих искључиво или претежно у циљу 
истраживања, развоја и тестирања нових метода или производа у току мање од 
две године, изузев уколико није вероватно да ће изазвати значајан утицај  на 
животну средину или здравље.  
22. Свака промена или проширење активности, када таква промена или 
проширење одговара критеријумима/граничним вредностима које поставља овај  
Анекс, подлежу одредбама члана 6. став 1 (а) ове конвенције. Свака друга 
промена или проширење активности подлеже одредбама члана 6. став 1 (б) ове 
конвенције.  
Напомене 
1/ Нуклеарне електране и други нуклеарни реактори престају бити таква 
инсталација када се сво нуклеарно гориво и други радиоактивно контаминирани 
елементи перманентно уклоне са локације инсталације.  
2/ У сврху ове конвенције, „аеродром“ означава аеродром који је у складу са 
дефиницијом из Чикашке конвенције из 1944. године, којом се успоставља 
Међународна организација за цивилну авијацију (Анекс 14).  
3/ У сврху ове конвенције, „аутопут“ означава пут који је у складу са дефиницијом 
из Европског споразума о главним међународним саобраћајним артеријама од 
15. новембра 1975. године.  
 

АНЕКС II 
АРБИТРАЖА 

 
1. У случају подношења спора на арбитражу у складу са одредбама члана 16. 
став 2. ове конвенције, страна или стране у спору ће обавестити секретаријат о 
предмету арбитраже и назначити посебно чланове ове конвенције чије је 
тумачење или примена у питању. Секретаријат ће добијене информације 
проследити свим Странама ове конвенције. 
2. Арбитражни трибунал ће се састојати од три члана. Страна или стране које 
туже, као и друга страна или стране у спору именоваће по једног арбитра, а двоје 
именованих арбитара ће на основу споразума одредити трећег који ће бити 
председник арбитражног већа. Он не сме да буде држављанин ниједне од страна 
у спору, нити место његовог сталног боравишта може бити на територији једне 
од тих страна, нити он може бити запослен код њих, нити да је радио на том 
случају у било ком другом својству.  
3. Ако се председник арбитражног већа не именује у року од два месеца од 
именовања другог арбитражног судије, Извршни секретар Економске комисије за 
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Европу ће, на захтев било које стране у спору, одредити председника у даљем 
двомесечном року.  
4. Ако једна од страна у спору не именује арбитра у року од два месеца од 
пријема захтева, друга страна може о томе информисати Извршног секретара 
Економске комисије за Европу, који ће именовати председника арбитражног већа 
у даљем двомесечном року. По именовању, председник арбитражног већа ће 
захтевати од стране која није именовала свог арбитра да то учини у року од два 
месеца. Ако она то не учини у датом року, председник ће обавестити Извршног 
секретара Економске комисије за Европу који ће именовати датог арбитра у 
даљем двомесечном року.  
5. Арбитражно веће ће донети своју одлуку у складу са међународним правом и 
одредбама ове конвенције.  
6. Свако арбитражно веће основано у складу са одредбама предвиђеним у овом 
анексу донеће своја правила о поступку.  
7. Одлуке арбитражног већа, било да се ради о процесним или материјалним, 
биће донете већином гласова његових чланова.  
8. Веће има овлашћење да предузме све одговарајуће мере да би утврдило 
чињенице.  
9. Стране у спору ће олакшати рад арбитражног већа и посебно коришћењем 
свих средстава која су им на располагању, оне ће: 
(a)   Доставити сва релевантна документа, средства и информације; 
(б) Омогућити, где је то потребно, позивање сведока или вештака и 
прихватити њихов доказни материјал.  
10. Стране и арбитри ће штитити поверљивост сваке информације коју добију у 
поверењу у току поступка пред арбитражним већем.  
11. Арбитражно веће може, на захтев једне од страна, препоручити привремене 
мере заштите.  
12. Ако се једна од страна у спору не појави пред арбитражним већем или не 
пружи одбрану свог случаја, друга страна може захтевати од већа да настави са 
поступком и донесе своју коначну одлуку. Одсуство једне стране или 
неучествовање у одбрани неће представљати препреку за одвијање поступка.  
13. Арбитражно веће може да саслуша и одлучи о противтужбеним захтевима 
који произилазе директно из предмета спора.  
14. Уколико арбитражно веће не одлучи другачије, због посебних околности датог 
случаја, трошкови већа, укључујући накнаде за његове чланове, падају на терет 
страна у спору на једнаке делове. Веће ће водити евиденцију свих својих 
трошкова о чему ће поднети завршни извештај странама у спору.  
15. Свака Страна ове конвенције која има правни интерес у предмету спора и на 
коју може да утиче одлука у датом случају, може да се умеша у поступак уз 
сагласност већа.  
16. Арбитражно веће ће донети своју одлуку у року од пет месеци од датума свог 
установљења, осим ако не утврди да је неопходно да продужи временски рок на 
период који не би требао бити дужи од пет месеци.  
17. Одлука арбитражног већа ће бити пропраћена образложењем. Она ће бити 
коначна и обавезујућа за све стране у спору. Арбитражно веће ће одлуку 
проследити странама у спору и секретаријату. Секретаријат ће даље проследити 
примљене информације свим Странама ове конвенције.  
18. Сваки спор који се може појавити између страна, у погледу тумачења или 
извршења одлуке, свака страна може изнети арбитражном већу које је ту одлуку 
донело, или, у случају да ово веће не може да се сазове, другом већу  
установљеном за ову сврху на исти начин као и претходно. 
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Члан 3. 

 
Република Србија се определила да решавање спора око тумачења или 

примене Конвенције поднесе Међународном суду правде.  
 

Члан 4. 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Ј А  
О СЛОБОДИ ИЗРАЖАВАЊА И ИНФОРМИСАЊА 
(усвојио Комитет министара 29. априла 1982. на свом 70. 

заседању) 
 
Државе чланице Савета Европе,  
 
1. Имајући у виду да начела истинске демократије, владавине права и 
поштовања људских права представљају основу њихове сарадње и да је 
слобода изражавања и информисања основни елемент ових начела;  
 
2. Имајући у виду да је ова слобода прокламована државним уставима и 
међународним инструментима, а посебно чланом 19 Универзалне декларације о 
људским правима и чланом 10 Европске конвенције о људским правима; 
 
3. Подсећајући да су овом конвенцијом министри предузели кораке за колективно 
примењивање слободе изражавања и информисања тако што су поверили 
контролу њене примене органима чије је оснивање предвиђено овом 
конвенцијом; 
 
4. Имајући у виду да је слобода изражавања и информисања неопходна за 
друштвени, економски, културни и политички развој сваког људског бића и да 
представља услов за хармоничан напредак друштвених и културних група, 
нација и међународне заједнице; 
 
5. Убеђене да непрекидан развој информативне и комуникационе технологије, 
без обзира на границе, треба да служи унапређивању права да се изражавају, 
траже, примају и саопштавају информације и идеје, без обзира на њихов извор; 
 
6. Убеђене да државе имају обавезу да спрече нарушавање слободе 
изражавања и информисања и да усвоје политику која подстиче, у највећој 
могућој мери, разноврсност медија и многобројност извора информација, чиме 
се омогућава плурализам идеја и мишљења;  
 
7. Констатујући да су професионалне организације у области масовних медија, 
поред законски прописаних мера поменутих у ставу 2 члана 10 Европске 
конвенције о људским правима, добровољно усвојиле и примењују етичке 
кодексе; 
 
8. Свесне да слободан проток и широко циркулисање свих врста информација 
преко граница представљају важан фактор за међународно споразумевање, 
успостављање веза међу народима, као и за узајамно обогаћивање култура, 
 

I Потврђују чврсту приврженост начелима слободе изражавања и информисања 
као основном елементу демократског и плуралистичког друштва;  
 
II Саопштавају да у домену информисања и масовних медија настоје да остваре 
следеће циљеве:  
 
а. заштиту права сваког појединца, без обзира на границе, да изрази своје 
мишљење, да тражи и прима информације и идеје из било ког извора, као и да 
их саопштава под условима наведеним у члану 10 Европске конвенције о 
људским правима; 
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б. одсуство цензуре или било какве самовољне контроле или ограничавања 
активности учесника у информативном процесу, медијског садржаја или 
преношења и ширења информација;  
 
ц. спровођење отворене информативне политике у јавном сектору, укључујући 
приступ информацијама да би се повећала способност појединца да разуме 
политичка, друштвена, економска и културна питања и о њима слободно 
расправља;  
 
д. постојање велике разноликости независних и самосталних медија, чиме се 
омогућава изражавање различитих идеја и мишљења;  
 
е. доступност, под разумним условима, одговарајућих средстава за преношење 
и ширење информација и идеја на домаћем и међународном плану и приступ тим 
средствима;  
 
ф. унапређење међународне сарадње и помоћи, посредством јавних и приватних 
канала, са циљем да се обезбеди слободан проток информација и унапреди 
комуникациона инфраструктура и експертиза;  
 
III Одлучују да интензивирају своју сарадњу у намери да:  
 
а. одбране право сваког појединца да оствари слободу изражавања и 
информисања; 
 
б. унапређују, кроз подучавање и образовање, ефи касно остваривање слободе 
изражавања и информисања;  
 
ц. унапређују слободан проток информација и на тај начин доприносе 
међународном разумевању, бољем познавању уверења и традиција других, 
поштовању различитости мишљења и узајамном обогаћивању култура;  
 
д. поделе своје искуство и знање у области медија;  
 
е. обезбеде, тамо где је то могуће, ефи касно коришћење нових комуникационих 
и информационих техника и сервиса у циљу ширења обима слободе изражавања 
и информисања 
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