
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 
О ПОТВРЂИВАЊУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О 

ЗАШТИТИ АУДИОВИЗУЕЛНОГ НАСЛЕЂА 

Члан 1. 
Потврђује се Европска конвенција о заштити аудиовизуелног наслеђа, 

сачињена у Стразбуру, 8. новембра 2001. године, у оригиналу на енглеском и 
француском језику.  

Члан 2. 
Текст Конвенције из члана 1. овог закона у оригиналу на енглеском 

језику и у преводу на српски језик гласи: 

 

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION 
OF THE AUDIOVISUAL HERITAGE 

Strasbourg, 8.XI.2001 

Preamble 
The member States of the Council of Europe, the other States Parties to the 

European Cultural Convention and the European Community, signatory hereto, 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity 
between its members for the purpose, in particular, of safeguarding and fostering the 
ideals and principles which are their common heritage; 

Considering that Europe's heritage reflects the cultural identity and diversity of 
its peoples; 

Considering that moving image material is an integral part of European 
cultural heritage, and that States shall ensure that it is safeguarded and protected for 
posterity; 

Considering that moving image material is a form of cultural expression 
reflecting contemporary society and that it is an excellent means of recording 
everyday events, the basis of our history and a reflection of our civilisation; 

Aware of the fragility of moving image material and the dangers which 
threaten its existence and its handing down to future generations; 

Emphasising the importance of the Parties' responsibility to safeguard, 
restore and keep available this heritage; 

Resolved to co-operate and undertake joint action in order to safeguard and 
ensure the continuation of audiovisual cultural heritage; 

Taking account of the international treaties in force for the protection of 
copyright and neighbouring rights; 

Taking account of the work carried out by other international fora in the field 
of the protection of the audiovisual heritage, 

Have agreed as follows: 
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Chapter I – Introduction 

Article 1 – Aim of the Convention 
The aim of this Convention is to ensure the protection of the European 

audiovisual heritage and its appreciation both as an art form and as a record of our 
past by means of its collection, its preservation and the availability of moving image 
material for cultural, scientific and research purposes, in the public interest. 

Article 2 – Definitions 

For the purpose of this Convention: 

a) “moving image material” means any set of moving images recorded by 
whatever means and on whatever medium, whether or not accompanied by sound, 
capable of conveying an impression of movement; 

b) “cinematographic work” means moving image material of any length, in 
particular cinematographic works of fiction, cartoons and documentaries, which is 
intended to be shown in cinemas; 

c) “archive body” refers to any institution designated by a Party to carry out 
the functions of legal deposit; 

d) “voluntary deposit body” refers to any institution designated by a Party for 
that purpose. 

Article 3 – Scope of application 
1) The Parties to this Convention shall apply the provisions of the Convention 

to all cinematographic works as from its entry into force. 

2) By protocols drawn up in accordance with Article 18 of this Convention, the 
application of this Convention shall be extended to moving image material other than 
cinematographic works, such as television productions. 

Article 4 – Copyright and neighbouring rights 
The obligations of this Convention shall in no way affect the provisions in 

international treaties on the protection of copyright and neighbouring rights. No 
provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection. 

Chapter II – Legal deposit 

Article 5 – General obligation of legal deposit 
1) Each Party shall introduce, by legislative or other appropriate means, the 

obligation to deposit moving image material forming part of its audiovisual heritage 
and having been produced or co-produced in the territory of the Party concerned. 

2) Each Party shall be free to provide for an exemption from legal deposit if 
the moving image material is legally deposited in one of the other Parties concerned. 

Article 6 – Designation and tasks of archive bodies 
1) Each Party shall designate one or more archive bodies, whose tasks shall 

be to ensure the preservation, documentation, restoration and availability for 
consultation of deposited moving image material. 
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2) The designated bodies shall be either public or private, but shall not be 
controlled directly or indirectly by any natural or legal person principally engaged in 
profit-making activities in the media sector. 

3) The Parties undertake to oversee the execution of the tasks assigned to 
the archive bodies. 

Article 7 – Technical and financial means 
Each Party shall ensure that archive bodies have the necessary means for 

carrying out their tasks as defined in Article 6, paragraph 1, of this Convention. 

Article 8 – Conditions of legal deposit 
1) Each Party shall designate the natural or legal persons submitted to the 

obligation of deposit. It shall provide for the conditions of this deposit. It shall 
particularly ensure that the archive bodies receive the original or a material from 
which the original quality can be reconstituted. 

2) The material shall be deposited within a maximum of twelve months after 
the final version has been shown for the first time to the public or any other 
reasonable period specified by a Party. If it has not been shown to the public, the 
time-limit shall begin at the end of the production. 

Article 9 – Restoration of deposited material 
1) Each Party shall encourage and promote the restoration of legally 

deposited moving image material forming part of its audiovisual heritage whose 
physical quality has deteriorated. 

2) Each Party may permit in its legislation the reproduction of legally 
deposited moving image material for the purpose of restoration. 

Article 10 – Emergency measures 
Each Party shall make appropriate arrangements to ensure the protection of 

moving image material forming part of its audiovisual heritage which is exposed to an 
imminent danger which threatens its material existence, if it is not otherwise 
protected under the terms of legal deposit. 

Chapter III – Voluntary deposit 

Article 11 – Promotion of voluntary deposit 
Each Party shall encourage and promote the voluntary deposit of moving 

image material forming part of its audiovisual heritage, including ancillary material, 
which does not qualify under Article 5 of this Convention. 

Article 12 – Availability to the public 
Each Party shall encourage voluntary deposit bodies to specify by contract 

with the rights holders the conditions under which the deposited moving image 
material may be made available to the public 
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Chapter IV – General provisions common to archive and 
voluntary deposit bodies 

Article 13 – Joint archives 
1) In order to fulfil the aims of the present Convention more effectively, the 

Parties may decide to establish joint archive bodies and voluntary deposit bodies. 

2) The archive body and the voluntary deposit body may be one and the 
same institution, on condition that the provisions specific to each function are applied. 

Article 14 – Co-operation between archive and voluntary  
deposit bodies 

Each Party shall encourage its archive or voluntary deposit bodies to co-
operate with one another and with the bodies of other Parties with a view to 
facilitating: 

a) exchange of information on moving image material; 

b) the compilation of a European audiovisual filmography; 

c) the development of a standard procedure for storing, pooling and updating 
moving image material and related information; 

d) the development of a common standard for electronic information 
exchange; 

e) the preservation of equipment for showing moving image material. 

Article 15 – Contractual terms of deposit 
Each Party shall encourage archive and voluntary deposit bodies to conclude 

contracts with the depositors specifying the rights and obligations as to the deposited 
moving image material. Unless regulated by law, such contracts may specify the 
conditions on the liability for any damage of the deposited material, its temporary or 
permanent withdrawal from the deposit by the rights holders, and the compensation 
to be paid by the rights holders for its restoration or other services of the archive or 
voluntary deposit bodies. 

Chapter V – Follow-up of the Convention 

Article 16 – Standing Committee 
1) For the purposes of this Convention, a standing committee shall be set up. 

2) Each Party may be represented on the standing committee by one or more 
delegates. Each Party has a right to vote. Each State which is a Party to this 
Convention shall have one vote. Concerning questions within its competence, the 
European Community shall exercise its right to vote and cast a number of votes 
equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. The 
European Community shall not exercise its right to vote when a question does not fall 
within its competence. 

3) The European Community or any State referred to in Article 19, which is 
not a Party to this Convention, may be represented on the standing committee by an 
observer. 

4) The standing committee shall be convened by the Secretary General of the 
Council of Europe. Its first meeting shall be held within six months of the date of entry 
into force of the Convention. It shall subsequently meet whenever one-third of the 
Parties or the Committee of Ministers of the Council of Europe so requests, or on the 
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initiative of the Secretary General of the Council of Europe in accordance with the 
provisions of Article 18, paragraph 2, or at the request of one or more Parties in 
accordance with the provisions of Articles 17, paragraph 1.c. 

5) A majority of Parties shall constitute the quorum required for the adoption 
of decisions. Subject to the provisions of Article 16, paragraph 6, and Article 18, 
paragraph 3, the decisions of the Standing Committee shall be taken by a majority of 
two-thirds of the Parties present. 

6) The Standing Committee may seek the advice of experts in order to 
discharge its function under this Convention. It may, on its own initiative or at the 
request of the body concerned, invite any international or national, governmental or 
non-governmental body technically qualified in the fields covered by this Convention 
to be represented by an observer at all or part of its meetings. The decision to invite 
such experts or bodies shall be taken by a majority of two-thirds of the Parties. 

7) Subject to the provisions of this Convention, the Standing Committee shall 
draw up its own rules of procedure. 

Article 17 – Functions and reports of the Standing Committee 
1) The Standing Committee shall be responsible for examining the operation 

and implementation of this Convention. It may: 

a) make recommendations to the Parties concerning the application of the 
Convention; 

b) suggest any necessary modifications to the Convention and examine those 
proposed in accordance with the provisions of Article 18; 

c) examine, at the request of one or more Parties, any question concerning 
the interpretation of the Convention; 

d) make recommendations to the Committee of Ministers concerning States, 
other than those referred to in Article 19, to be invited to accede to this Convention. 

2) After each meeting, the Standing Committee shall forward to the Parties 
and the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on its discussions 
and any decisions taken. 

Chapter VI – Protocols and amendments 

Article 18– Protocols and amendments 
1) Protocols dealing with moving image material other than cinematographic 

works shall be concluded with a view to developing, in specific fields, the principles 
contained in this Convention. 

2) Any proposal for a protocol referred to in paragraph 1 or any proposal for 
an amendment to such a protocol, or for any amendment to this Convention, 
presented by a Party, the Standing Committee or the Committee of Ministers shall be 
communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by 
him to the member States of the Council of Europe, to the other States which may 
become Parties to this Convention and to the European Community. The Secretary 
General of the Council of Europe shall convene a meeting of the Standing Committee 
at the earliest two months following the communication of the proposal. 

3) The Standing Committee shall examine the proposal not earlier than two 
months after it has been forwarded by the Secretary General in accordance with 
paragraph 2. The Standing Committee shall submit the text approved by a majority of 
three-quarters of the Parties to the Committee of Ministers for adoption. 
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4) Any amendment to the Convention adopted in accordance with the 
preceding paragraph shall come into force on the thirtieth day after all the Parties 
have informed the Secretary General of their acceptance thereof. If an amendment 
has been adopted by the Committee of Ministers, but has not yet entered into force, 
a State or the European Community may not express their consent to be bound by 
the Convention without accepting this amendment at the same time. 

5) The Committee of Ministers shall determine the conditions for the entry into 
force of protocols to this Convention and amendments to such protocols based on 
the text submitted by the Standing Committee in accordance with paragraph 3. 

Chapter VII – Final provisions 

Article 19 – Signature, ratification, acceptance, approval 
This Convention shall be open for signature by the member States of the 

Council of Europe, by the other States Parties to the European Cultural Convention 
and by the European Community. It is subject to ratification, acceptance or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Secretary General of the Council of Europe. 

Article 20 – Entry into force 
1) This Convention shall enter into force on the first day of the month 

following the expiration of a period of three months after the date on which five 
States, including at least four member States of the Council of Europe, have 
expressed their consent to be bound by the Convention, in accordance with the 
provisions of Article 19. 

2) In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month 
following 

the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its 
instrument of ratification, acceptance or approval. 

Article 21 – Relations between the Convention and  
Community law 

In their mutual relations, Parties which are members of the European 
Community shall apply Community rules and shall not therefore apply the rules 
arising from this Convention except in so far as there is no Community rule governing 
the particular subject concerned. 

Article 22 – Accession by other States 
1) After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of 

the Council of Europe, after having consulted the Parties, may invite any State which 
is not referred to in Article 19 to accede to the Convention, by a decision taken by the 
majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by 
the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on 
the Committee of Ministers. 

2) In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on 
the first day of the month following the expiration of a period of three months after the 
date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the 
Council of Europe. 
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Article 23 – Territorial application 
1) Any State or the European Community may, at the time of signature or 

when depositing the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, 
specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 

2) Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention 
to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the 
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration 
of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the 
Secretary General. 

3) Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect 
of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification 
addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expiration of a period of three months after the 
date of receipt of such notification by the Secretary General. 

Article 24 – Reservations 
No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention. 

Article 25 – Denunciation 
1) Any Party may at any time denounce this Convention by means of a 

notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 

2) Such denunciation shall become effective on the first day of the month 
following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the 
notification by the Secretary General. 

Article 26 – Notifications 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council of Europe, the other States which may become Parties to this 
Convention and the European Community: 

а) any signature; 

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession; 

c) any date of entry into force of this Convention, in accordance with Articles 
20, 22 and 23; 

d) any amendment or protocol adopted in accordance with Article 18, and the 
date on which such an amendment or protocol enters into force; 

e) any other act, notification or communication relating to this Convention. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have 
signed this Convention. 

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001, in English and in French, 
both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the 
archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe 
shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the 
other States Parties to the European Cultural Convention, to the European 
Community and to any other State invited to accede to this Convention. 

 



- 8 - 

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ  
АУДИОВИЗУЕЛНОГ НАСЛЕЂА 

Стразбур, 8. новембар 2001. године 

Преамбула 
Државе чланице Савета Европе, друге државе уговорнице Европске 

конвенције о култури и чланице Европске заједнице, овде потписнице 

Сматрајући да је циљ Савета Европе постизање већег јединства између 
његових чланица, посебно у циљу очувања и подстицања идеала и начела који 
су њихово заједничко наслеђе; 

Сматрајући да европско наслеђе одражава културни идентитет и 
разноликост њених народа; 

Сматрајући да је материјал покретних слика саставни део европског 
културног наслеђа и да ће државе предузети мере да осигурају његово очување 
и заштиту за потомство; 

Сматрајући да је материјал покретних слика облик културног израза који 
одражава савремено друштво и да је одличан начин за бележење 
свакодневних догађаја, темеља наше историје и одраза наше цивилизације; 

Свесне осетљивости материјала покретних слика и опасности које прете 
његовом опстанку и преношењу будућим генерацијама; 

Наглашавајући важност преузетих обавеза страна у погледу очувања, 
рестаурирања и стављања на располагање овог наслеђа; 

Решене да сарађују на предузимању заједничке акције у циљу очувања 
и обезбеђења континуитета аудиовизуелне културног наслеђа; 

Узимајући у обзир важеће међународне споразуме за заштиту ауторског 
и сродних права; 

Узимајући у обзир рад других међународних форума из области заштите 
аудиовизуелног наслеђа; 

Споразумеле су се о следећем: 

Поглавље I - УВОД 

Циљ Конвенције 

Члан 1. 
Циљ ове Конвенције је да осигура заштиту европског аудиовизуелног 

наслеђа и њеног уважавања као облика уметности и записа о нашој историји 
путем њеног прикупљања, очувања и доступности материјала покретних слика 
за културне, научне и истраживачке сврхе, у јавном интересу. 

Значење израза 

Члан 2. 
За потребе ове Конвенције: 

а) “материјал покретних слика” значи било који скуп покретних слика 
забележених било којим средством и на било којем медију, са или без звука, са 
способношћу стварања утиска кретања; 
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б) “кинематографско дело” означава материјал покретних слика било 
које дужине, посебно уметничка кинематографска дела, цртане и документарне 
филмове намењене приказивању у биоскопима; 

ц) “архивско тело” односи се на било коју институцију коју страна одреди 
да спроводи функцију законитог депоновања; 

д) “добровољно депозитно тело” односи се на било коју институцију коју 
страна одреди за ту сврху. 

Подручје примене 

Члан 3. 
1) Уговорне стране Конвенције примењиваће одредбе ове Конвенције на 

сва кинематографска дела од дана њеног ступања на снагу. 

2) Протоколима израђеним у складу са чланом 18. ове Конвенције, 
примена Конвенције осим на кинематографска дела, биће проширена и на 
материјал покретних слика, као што су телевизијске продукције. 

Ауторска и сродна права 

Члан 4. 
Обавезе из ове Конвенције неће ни на који начин утицати на одредбе из 

међународних уговора које се односе на заштиту ауторског и сродних права. 
Ниједна одредба ове Конвенције не може се тумачити у смислу који би довео у 
сумњу такву заштиту. 

Поглавље II - ЗАКОНСКО ДЕПОНОВАЊЕ 

Општа обавеза законског депоновања 

Члан 5. 
1) Свака ће уговорна страна увести, путем законодавних или других 

одговарајућих средстава, обавезу депоновања материјала покретних слика који 
чини део њеног аудиовизуелног наслеђа произведеног или створеног у 
копродукцији на територији те стране. 

2) Свака страна слободна је да осигура изузеће од обавезног 
депоновања ако је материјал покретних слика законски депонован у једној од 
осталих уговорних страна. 

Именовање и задаци архивских тела 

Члан 6. 
1) Свака ће страна именовати једно или више архивских тела чији ће 

задатак бити осигуравање заштите, документовања, рестаурирања и 
доступност ради увида у депоновани материјал покретних слика. 

2) Именована тела могу бити јавна или приватна, при чему их, ниједно 
физичко или правно лице које се првенствено бави профитним делатностима 
на пољу медија, не може директно ни индиректно контролисати. 

3) Стране се обавезују да надгледају извршавање задатака који су 
додељени архивским телима. 
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Техничка и финансијска средства 

Члан 7. 
Свака ће страна обезбедити да архивска тела имају потребна средства 

за извршавање својих задатака у складу са чланом 6, став 1, ове Конвенције. 

Услови законског депоновања 

Члан 8. 
1) Свака ће страна одредити физичка или правна лица која ће имати 

обавезу да депонују грађу. Она мора да осигура услове за ово депоновање. 
Посебно ће осигурати да архивска тела добију оригиналан или материјал од 
којег се може реконструисати квалитет једнак оригиналу. 

2) Материјал ће бити депонован најкасније у року од дванаест месеци од 
првог јавног приказивања коначне верзије или у било ком другом разумном року 
који одреди страна. Ако није јавно приказан, временски рок ће почети након 
завршетка продукције. 

Рестаурација депонованог материјала 

Члан 9. 
1) Свака ће страна подстицати и унапређивати рестаурацију законски 

депонованог материјала покретних слика који чине саставни део њеног 
аудиовизуелог наслеђа, а чији је физички квалитет нарушен. 

2) Свака страна може одговарајућим законским одредбама допустити 
умножавање обавезно депонованог материјала покретних слика у сврху 
рестаурације. 

Ванредне мере 

Члан 10. 
Свака ће страна предузети одговарајуће мере како би осигурала заштиту 

материјала покретних слика који представља део њеног аудиовизуелног 
наслеђа, а који је изложен претећој опасности која би могла угрозити његово 
материјално постојање, ако није на други начин заштићен на основу услова који 
се односе на обавезно депоновање. 

Поглавље III - ДОБРОВОЉНО ДЕПОНОВАЊЕ 

Унапређење добровољног депоновања 

Члан 11. 
Свака ће страна подстицати и унапређивати добровољно депоновање 

материјала покретних слика који представљају саставни део њеног 
аудиовизуелног наслеђа, укључујући и пратеће помоћне материјале који не 
испуњавају услове из члана 5. ове Конвенције. 
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Доступност јавности 

Члан 12. 
Свака ће страна подстицати добровољна депозитна тела да у уговорима 

с носиоцима права наведу услове под којима материјал покретних слика може 
бити доступан јавности. 

Поглавље IV - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗА АРХИВСКА 
ТЕЛА И ТЕЛА ЗА ДОБРОВОЉНО ДЕПОНОВАЊЕ 

Заједничке архиве 

Члан 13. 
1) Како би се циљеви ове Конвенције ефикасније реализовали, стране 

могу основати заједничка архивска тела, као и тела за добровољно 
депоновање. 

2) Архивско тело и тело за добровољно депоновање може бити једна те 
иста институција, под условом да се примењују одредбе специфичне за сваку 
функцију. 

Сарадња између архивских тела и тела за  
добровољно депоновање 

Члан 14. 
Свака ће страна подстицати своја архивска тела или тела за 

добровољно депоновање на узајамну сарадњу као и на сарадњу с телима 
других страна ради олакшавања: 

а) размене информација о материјалу покретних слика, 

б) пописивања европске аудиовизуелне филмографије, 

ц) развоја стандардног поступка за архивирање, прикупљање и 
ажурирање материјала покретних слика и сродних информација, 

д) развоја јединственог стандарда за електронску размену информација, 

е) заштите опреме за приказивање снимљеног материјала покретних 
слика. 

Уговорни услови депоновања 

Члан 15. 
Свака ће страна подстицати архивска тела и тела за добровољно 

депоновање на закључивање уговора са депозитарима у којима ће се навести 
права и обавезе у погледу депонованог материјала покретних слика. Осим ако 
нису регулисани законом, такви уговори могу садржати услове везане уз 
одговорност за било какву штету насталу на депонованом материјалу, 
привременом или трајном повлачењу из депозита од стране носиоца права, као 
и накнаде које носиоци права плаћају за рестаурисање или за друге услуге 
архивских тела или тела за добровољно депоновање. 
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Поглавље V - ПРАЋЕЊЕ КОНВЕНЦИЈЕ 

Стални комитет 

Члан 16. 
1) За потребе ове Конвенције основаће се Стални комитет. 

2) Свака страна може имати једног или више представника у Сталном 
комитету. Свака страна има право гласа. Свака држава која је страна 
уговорница 

ове Конвенције има један глас. У погледу питања из њене надлежности, 
Европска заједница користиће право гласа и имати онолики број гласова колики 
је број њених држава чланица страна уговорница ове Конвенције. Европска 
заједница неће користити своје право гласа када се ради о питањима која не 
спадају под њену надлежност. 

3) Европску заједницу или било коју државу наведену у члану 19. која 
није страна уговорница ове Конвенције, у Сталном комитету може 
представљати посматрач. 

4) Стални комитет сазива генерални секретар Савета Европе. Његова 
прва седница одржаће се у року од шест месеци од дана ступања ове 
Конвенције на снагу. Након тога комитет ће се састајати кад год једна трећина 
страна уговорница или Комитет министара Савета Европе то затражи, или на 
иницијативу генералног секретара Савета Европе у складу с одредбама члана 
18. став 2. или на захтев једне или више страна у складу с одредбама члана 17. 
став 1. ц). 

5) Већина страна сачињавају кворум, потребан за усвајање одлука. У 
складу са одредбама члана 16. став 6. и члана 18. став 3. одлуке Сталног 
комитета доносиће се двотрећинском већином гласова присутних страна. 

6) Стални комитет може затражити савет експерата како би извршио 
своју функцију сходно овој Конвенцији. Комитет може на сопствену иницијативу 
или на захтев заинтересованог тела, позвати било које међународно или 
национално, владино или невладино тело које је технички квалификовано на 
подручјима које покрива ова Конвенција да упути свог представника у својству 
посматрача на све или поједине седнице комитета. Одлука о позивању таквих 
експерата или тела доносиће се двотрећинском већином гласова страна 
уговорница. 

7) У складу с одредбама ове Конвенције, Стални комитет ће израдити 
пословник о раду. 

Функције и извештаји Сталног комитета 

Члан 17. 
1) Стални комитет ће бити одговоран за испитивање деловања и 

примену ове Конвенције. Он може: 

а) дати препоруке странама у погледу примене ове Конвенције, 

б) предложити све потребне измене Конвенције и размотрити 
предложене измене у складу с одредбама члана 18, 

ц) истражити, на захтев једне или више страна, било које питање везано 
за тумачење Конвенције, 
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д) дати препоруке Комитету министара да позове државе, осим оних 
наведених у члану 19, да приступе овој Конвенцији. 

2) Након сваке седнице Стални комитет ће проследити странама и 
Комитету министара Савета Европе извештаје о расправама и свим одлукама 
које су донете. 

Поглавље VI - ПРОТОКОЛИ И ИЗМЕНЕ 

Протоколи и измене 

Члан 18. 
1) Протоколи који се односе на материјал покретних слика, која нису 

кинематографска дела, закључиваће се у циљу развоја, у посебним подручјима, 
начела садржаних у овој Конвенцији. 

2) Сваки предлог у вези са протоколом из става 1. или други предлог о 
изменама и допунама таквог протокола, или о изменама и допунама ове 
Конвенције који поднесе страна уговорница, Стални комитет или Комитет 
министара проследиће генералном секретару Савета Европе који ће их упутити 
државама чланицама Савета Европе, осталим државама које могу приступити 
овој Конвенцији и Европској заједници. Генерални секретар Савета Европе 
сазваће седницу Сталног комитета најраније два месеца након упућивања 
предлога. 

3) Стални комитет ће предлог разматрати најраније два месеца након 
његовог упућивања генералном секретару у складу са ставом 2. Стални 
комитет ће поднети текст одобрен трочетвртинском већином гласова страна 
уговорница Комитету министара на усвајање. 

4) Свака измена и допуна ове Конвенције усвојена у складу с 
претходним ставом ступиће на снагу тридесетог дана након што све стране 
обавесте генералног секретара о прихватању истих. Ако је Комитет министара 
усвојио измене и допуне али још нису ступиле на снагу, држава или Европска 
заједница не могу се обавезати на услове из Конвенције без истовременог 
прихватања измена и допуна. 

5) Комитет министара ће одлучити о условима ступања на снагу 
протокола уз ову Конвенцију и изменама и допунама тих протокола на основу 
текста који је предложио Стални комитет у складу са ставом 3. 

Поглавље VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Потписивање, ратификација, прихватање, одобрење 

Члан 19. 
Ова Конвенција отворена је за потписивање државама чланицама 

Савета Европе, другим државама уговорницама Европске конвенције о култури 
и Европској заједници. Подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу. 
Исправе о ратификацији, прихватању или одобрењу депонују се код Генералног 
секретара Савета Европе. 
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Ступање на снагу 

Члан 20. 
1) Ова Конвенција ступиће на снагу првог дана у месецу који следи након 

истека тромесечног периода од дана када пет држава, укључујући најмање 
четири државе чланице Савета Европе искажу свој пристанак да буду везане 
Конвенцијом у складу с одредбама члана 19. 

2) За сваку потписницу која накнадно искаже свој пристанак да буде 
везана Конвенцијом она ступа на снагу првог дана у месецу који следи након 
истека тромесечног периода од дана достављања њеног инструмента 
ратификације, прихватања или одобрења. 

Односи између Конвенције и права Заједнице 

Члан 21. 
У својим међусобним односима, стране које су чланице Европске 

заједнице придржаваће се прописа Заједнице и из тог разлога неће применити 
правила која проистичу из ове Конвенције осим у случајевима када не постоји 
правило Заједнице које се односи на конкретно питање о којем је реч. 

Приступање других држава 

Члан 22. 
1) После ступања ове Конвенције на снагу, Комитет министара Савета 

Европе може, након консултовања страна, позвати сваку државу на коју се не 
односи члан 19. да приступи Конвенцији на основу одлуке донете већином 
гласова у складу с чланом 20. тачка д) Статута Савета Европе, и уз једногласну 
одлуку представника држава уговорница које учествују у раду Комитета. 

2) У односу на сваку државу која приступа, Конвенција ће ступити на 
снагу првог дана у месецу након истека тромесечног периода од дана 
достављања инструмента приступања код Генералног секретара Савета 
Европе. 

Територијална примена 

Члан 23. 
1) Свака држава или Европска заједница може, у време потписивања 

односно депоновања инструмента ратификације, прихватања, одобрења или 
приступања, навести територију или територије на које ће се ова Конвенција 
примењивати. 

2) Свака страна може, у било које време након тога, изјавом упућеном 
Генералном секретару Савета Европе, проширити примену ове Конвенције на 
било коју другу територију наведену у изјави. У односу на ту територију, 
Конвенција ће ступити на снагу првог дана у месецу који следи након истека 
тромесечног периода од дана кад Генерални секретар прими такву изјаву. 

3) Свака изјава дата у складу с два претходна става може се у погледу 
било које територије наведене у тој изјави, повући упућивањем обавештења 
Генералном секретару. Повлачење ће ступити на снагу првог дана у месецу 
који следи након истека тромесечног периода од дана када Генерални секретар 
прими такво обавештење. 
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Резерве 

Члан 24. 
Никакве резерве се не могу стављати на одредбе ове Конвенције. 

Отказивање 

Члан 25. 
1) Свака страна може у било које време отказати ову Конвенцију 

упућивањем обавештења генералном секретару Савета Европе. 

2) Такво отказивање ступиће на снагу првог дана у месецу који следи 
након истека шестомесечног периода од дана када је генерални секретар 
примио обавештење. 

Нотификације 

Члан 26. 
Генерални секретар Савета Европе ће обавестити државе чланице 

Савета Европе, остале државе које могу постати стране ове Конвенције и 
Европску заједницу, о: 

а) сваком потписивању, 

б) депоновању сваког инструмента ратификације, прихватања, 
одобрења или приступања, 

ц) сваком датуму ступања на снагу ове Конвенције, у складу с члановима 
20. 22. и 23, 

д) свим изменама и допунама или протоколима усвојеним у складу са 
чланом 18, и датуму ступања на снагу таквих измена и допуна или протокола, 

е) било ком другом акту, обавештењу или саопштењу у вези с овом 
Конвенцијом. 

У потврду чега су доле потписани, прописно овлашћени у том циљу, 
потписали ову Конвенцију. 

Сачињено у Стразбуру, 8. новембра 2001 године, на енглеском и 
француском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном 
примерку који се депонује у архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета 
Европе доставиће оверене преписе свакој држави чланици Савета Европе, 
осталим државама потписницама Европске конвенције о култури, Европској 
заједници и свим осталим државама позваним да приступе овој Конвенцији. 

 

Члан 3. 
О извршењу Конвенције из члана 1. овог закона стараће се 

министарство надлежно за послове културе и друга министарства у вези са 
чијим делокругом су питања обухваћена овом Конвенцијом. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори". 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

I. Уставни основ  
Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Конвенције о 

заштити аудиовизуелног наслеђа, садржан је у члану 99. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, према коме Народна скупштина потврђује међународне 
уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 

II. Разлози за потврђивање  
Закон о потврђивању Конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа, (у 

даљем тексту: Закон) доноси се на предлог Министарства културе и 
информисања, које сагласно члану 18. Закона о министарствима („Службени 
гласник РС”, бр. 44/14) између осталог, обавља послове државне управе који се 
односе на развој и унапређење културе, и члану 19. истог закона, премо коме 
министарства у оквиру свог делокруга остварују међународну сарадњу и старају 
се о њеном унапређењу. 

Закон се доноси ради потврђивања Европске конвенције о заштити 
аудиовизуелног наслеђа, (у даљем тексту: Конвениција) коју је усвојио Савет 
Европе у Стразбуру 8. новембра 2001. године, на енглеском и француском 
језику. 

Циљ Конвенције је да осигура заштиту Европског аудиовизуелног 
наслеђа и њеног уважавања као облика уметности и записа о нашој историји 
путем њеног прикупљања, очувања и доступности материјала покретних слика 
за културне, научне и истраживачке сврхе, у јавном интересу. 

Потврђивање Конвенције је од посебног и стратешког значаја за област 
културног наслеђа јер уређује и дефинише кључна питања из домена заштите 
аудиовизуелне политике. 

III. Процена финансијских средстава потребних за спровођење 
закона 

С обзиром да у оквиру својих програмских активности Југословенска 
кинотека спроводи мере техничке заштите филмске грађе, средства за потребе 
рестаурације филмова и њихово очување обезбеђују се у буџету Републике 
Србије сваке године.  

Према томе, за провођење овога Закона није потребно осигурати 
додатна средства у буџету Републике Србије. 

 


