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З А К О Н 

 

о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи 

 

 

Ч л а н   1. 

 

Потврђује се Европска повеља о локалној самоуправи која је сачињена у 

Стразбуру, 15. октобра 1985. године, на енглеском и француском језику.  

 

 

Ч л а н   2. 

 

Текст Повеље у оригиналу на енглеском и у преводу на српски језик, гласи:  

 

 

"EUROPEAN CHARTER OF LOCAL 

SELF-GOVERNMENT 

 

Strasbourg, 15. X. 1985 

 

 

PREAMBLE 

 

 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 

 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between 

its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which 

are their common heritage; 

 

Considering that one of the methods by which this aim is to be achieved is through 

agreements in the administrative field; 

 

Considering that the local authorities are one of the main foundations of any democratic 

regime; 

 

Considering that the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one 

of the democratic principles that are shared by all member States of the Council of 

Europe; 

 



Considering that it is at local level that this right can be most directly exercised; 

 

Convinced that the existence of local authorities with real responsibilities can provide an 

administration which is both effective and close to the citizen; 

 

Aware that the safeguarding and reinforcement of local self-government in the different 

European countries is an important contribution to the construction of a Europe based on 

the principles of democracy and the decentralisation of power; 

 

Asserting that this entails the existence of local authorities endowed with democratically 

constituted decision-making bodies and possessing a wide degree of autonomy with 

regard to their responsibilities, the ways and means by which those responsibilities are 

exercised and the resources required for their fulfilment, 

 

Have agreed as follows: 

 

 

Article 1 

 

The Parties undertake to consider themselves bound by the following articles in the 

manner and to the extent prescribed in Article 12 of this Charter. 

 

 

PART I 

 

Article 2 - Constitutional and legal foundation for local self-government 

 

 

The principle of local self-government shall be recognised in domestic legislation, and 

where practicable in the constitution. 

 

 

Article 3 - Concept of local self-government 

 

1. Local self-govternment denotes the right and the ability of local authorities, within the 

limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their 

own responsibility and in the interests of the local population.  

 

2. This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely 

elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may 

possess executive organs responsible to them. This provision shall in no way affect 

recourse to assemblies of citizens, referendums or any other form of direct citizen 

participation where it is permitted by statute.  

 

 

Article 4 - Scope of local self-government 



 

1. The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed by the 

constitution or by statute. However, this provision shall not prevent the attribution to 

local authorities of powers and responsibilities for specific purposes in accordance with 

the law.  

 

2. Local authorities shall, within the limits of the law, have full discretion to exercise 

their initiative with regard to any matter which is not excluded from their competence nor 

assigned to any other authority.  

 

3. Public responsibilities shall generally be exercised, in preference, by those authorities 

which are closest to the citizen. Allocation of responsibility to another authority should 

weigh up the extent and nature of the task and requirements of efficiency and economy.  

 

4. Powers given to local authorities shall normally be full and exclusive. They may not be 

undermined or limited by another, central or regional, authority except as provided for by 

the law.  

 

5. Where powers are delegated to them by a central or regional authority, local authorities 

shall, insofar as possible, be allowed discretion in adapting their exercise to local 

conditions.  

 

6. Local authorities shall be consulted, insofar as possible, in due time and in an 

appropriate way in the planning and decision-making processes for all matters which 

concern them directly.  

 

 

Article 5 - Protection of local authority boundaries 

 

Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the 

local communities concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted 

by statute. 

 

 

Article 6 - Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local 

authorities 

 

1. Without prejudice to more general statutory provisions, local authorities shall be able 

to determine their own internal administrative structures in order to adapt them to local 

needs and ensure effective management.  

2. The conditions of service of local government employees shall be such as to permit the 

recruitment of high-quality staff on the basis of merit and competence; to this end 

adequate training opportunities, remuneration and career prospects shall be provided.  

 

 

 



Article 7 - Conditions under which responsibilities at local level are exercised 

 

1. The conditions of office of local elected representatives shall provide for free exercise 

of their functions.  

 

2. They shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the 

exercise of the office in question as well as, where appropriate, compensation for loss of 

earnings or remuneration for work done and corresponding social welfare protection.  

 

3. Any functions and activities which are deemed incompatible with the holding of local 

elective office shall be determined by statute or fundamental legal principles.  

 

 

Article 8 - Administrative supervision of local authorities' activities 

 

1. Any administrative supervision of local authorities may only be exercised according to 

such procedures and in such cases as are provided for by the constitution or by statute.  

 

2. Any administrative supervision of the activities of the local authorities shall normally 

aim only at ensuring compliance with the law and with constitutional principles. 

Administrative supervision may however be exercised with regard to expediency by 

higher-level authorities in respect of tasks the execution of which is delegated to local 

authorities.  

 

3. Administrative supervision of local authorities shall be exercised in such a way as to 

ensure that the intervention of the controlling authority is kept in proportion to the 

importance of the interests which it is intended to protect.  

 

 

Article 9 - Financial resources of local authorities 

 

1. Local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate 

financial resources of their own, of which they may dispose freely within the framework 

of their powers.  

 

2. Local authorities' financial resources shall be commensurate with the responsibilities 

provided for by the constitution and the law.  

 

3. Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes 

and charges of which, within the limits of statute, they have the power to determine the 

rate.  

 

4. The financial systems on which resources available to local authorities are based shall 

be of a sufficiently diversified and buoyant nature to enable them to keep pace as far as 

practically possible with the real evolution of the cost of carrying out their tasks.  

 



5. The protection of financially weaker local authorities calls for the institution of 

financial equalisation procedures or equivalent measures which are designed to correct 

the effects of the unequal distribution of potential sources of finance and of the financial 

burden they must support. Such procedures or measures shall not diminish the discretion 

local authorities may exercise within their own sphere of responsibility.  

 

6. Local authorities shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in which 

redistributed resources are to be allocated to them.  

 

7. As far as possible, grants to local authorities shall not be earmarked for the financing 

of specific projects. The provision of grants shall not remove the basic freedom of local 

authorities to exercise policy discretion within their own jurisdiction.  

 

8. For the purpose of borrowing for capital investment, local authorities shall have access 

to the national capital market within the limits of the law.  

 

 

Article 10 - Local authorities' right to associate 

 

1. Local authorities shall be entitled, in exercising their powers, to co-operate and, within 

the framework of the law, to form consortia with other local authorities in order to carry 

out tasks of common interest.  

 

2. The entitlement of local authorities to belong to an association for the protection and 

promotion of their common interests and to belong to an international association of local 

authorities shall be recognised in each State.  

 

3. Local authorities shall be entitled, under such conditions as may be provided for by the 

law, to co-operate with their counterparts in other States.  

 

 

Article 11 - Legal protection of local self-government 

 

Local authorities shall have the right of recourse to a judicial remedy in order to secure 

free exercise of their powers and respect for such principles of local self-government as 

are enshrined in the constitution or domestic legislation.  

 

 

PART II - Miscellaneous provisions 

 

Article 12 - Undertakings 

 

1. Each Party undertakes to consider itself bound by at least twenty paragraphs of Part I 

of the Charter, at least ten of which shall be selected from among the following 

paragraphs:  

 



- Article 2,  

 

- Article 3, paragraphs 1 and 2,  

 

- Article 4, paragraphs 1, 2 and 4,  

 

- Article 5,  

 

- Article 7, paragraph 1,  

 

- Article 8, paragraph 2,  

 

- Article 9, paragraphs 1, 2 and 3,  

 

- Article 10, paragraph 1,  

 

- Article 11.  

 

2. Each Contracting State, when depositing its instrument of ratification, acceptance or 

approval, shall notify to the Secretary General of the Council of Europe of the paragraphs 

selected in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article.  

 

3. Any Party may, at any later time, notify the Secretary General that it considers itself 

bound by any paragraphs of this Charter which it has not already accepted under the 

terms of paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be 

deemed to be an integral part of the ratification, acceptance or approval of the Party so 

notifying, and shall have the same effect as from the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date of the receipt of the notification by 

the Secretary General.  

 

 

Article 13 - Authorities to which the Charter applies 

 

The principles of local self-government contained in the present Charter apply to all the 

categories of local authorities existing within the territory of the Party. However, each 

Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify 

the categories of local or regional authorities to which it intends to confine the scope of 

the Charter or which it intends to exclude from its scope. It may also include further 

categories of local or regional authorities within the scope of the Charter by subsequent 

notification to the Secretary General of the Council of Europe. 

 

 

Article 14 - Provision of information 

 



Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe all relevant 

information concerning legislative provisions and other measures taken by it for the 

purposes of complying with the terms of this Charter.  

 

 

PART III 

 

Article 15 - Signature, ratification and entry into force 

 

1. This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of 

Europe. 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.  

 

2. This Charter 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 four member States of the 

Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Charter in accordance 

with the provisions of the preceding paragraph.  

 

3. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound 

by it, the Charter 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 the instrument of 

ratification, acceptance or approval.  

 

 

Article 16 - Territorial clause 

 

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which 

this Charter shall apply.  

 

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of 

the Council of Europe, extend the application of this Charter to any other territory 

specified in the declaration. In respect of such territory the Charter 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 six months after the date of receipt of such 

notification by the Secretary General.  

 

 

Article 17 - Denunciation 

 



1. Any Party may denounce this Charter at any time after the expiration of a period of 

five years from the date on which the Charter entered into force for it. Six months' notice 

shall be given to the Secretary General of the Council of Europe. Such denunciation shall 

not affect the validity of the Charter in respect of the other Parties provided that at all 

times there are not less than four such Parties.  

 

2. Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph, 

denounce any paragraph of Part I of the Charter accepted by it provided that the Party 

remains bound by the number and type of paragraphs stipulated in Article 12, paragraph 

1. Any Party which, upon denouncing a paragraph, no longer meets the requirements of 

Article 12, paragraph 1, shall be considered as also having denounced the Charter itself.  

 

 

Article 18 - Notifications 

 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 

Council of Europe of:  

 

a. any signature;  

 

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

 

c. any date of entry into force of this Charter in accordance with Article 15;  

 

d. any notification received in application of the provisions of Article 12, paragraphs 2 

and 3;  

 

e. any notification received in application of the provisions of Article 13;  

 

f. any other act, notification or communication relating to this Charter.  

 

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

Charter. 

 

Done at Strasbourg, this 15th day of October 1985, in English and 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. 

 

 
 
 
 
 
 



ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ1 

 

(Стразбур, 15. октобар 1985.) 

 

 

 

Државе чланице Савета Европе, потписнице овог документа, 

 

Сматрајући да је циљ Савета Европе да постигне веће јединство својих чланица у 

очувању и остварењу идеала и принципа који представљају њихово заједничко 

наслеђе; 

 

Верујући да је један од метода којим се овај циљ може остварити постизање 

споразума на административном плану; 

 

Имајући у виду да су локалне власти једна од главних основа сваког демократског 

система; 

 

Сматрајући да је право грађана да обављају јавне послове један од основних 

демократских принципа заједничких свим државама чланицама Савета Европе; 

 

Уверене да се ова права најнепосредније могу остварити на локалном нивоу; 

 

Уверене да се кроз локалне органе власти са стварним одговорностима може 

обезбедити администрација која је и ефикасна и блиска грађанима; 

 

Знајући да је очување и унапређивање локалне самоуправе у различитим 

европским земљама важан допринос изградњи Европе засноване на принципима 

демократије и децентрализације власти; 

 

Сматрајући да је за ово неопходно постојање локалних органа власти који имају 

демократски конституисана тела за одлучивање и широк степен аутономије у 

погледу својих одговорности, а такође и путеве и начине за остваривање тих 

одговорности и средстава која су неопходна за њихово остварење, 

 

Сложиле су се о следећем: 

 

 

Члан 1. 

 

Државе уговорнице ће себе сматрати обавезним према следећим члановима у 

складу са начином и у обиму наведеном у члану 12. ове повеље. 

 

__________________________ 
1 Овај акт Савета Европе (ETC No. 122) усвојен је и отворен за потписивање 15. октобра 1985. 

године, а ступио је на снагу 1. септембра 1988. године. 

 



    Повељу је прихватио (ратификација, приступање) највећи део земаља - чланица 

Савета Европе: Аустрија (1987), Бугарска (1995), Чешка (1999), Данска (1988), 

Естонија (1994), Финска (1991), Грчка (1989), Холандија (1991), Хрватска 

(1997), Исланд (1991), Италија (1990), Кипар (1988), Летонија (1996), 

Лихтенштајн (1988), Литванија (22. јуна 1999), Луксембург (1987), Мађарска 

(1994), Македонија (1997), Малта (1993), Молдавија (1997), СР Немачка (1988), 

Норвешка (1989), Пољска (1993), Португал (1990), Румунија (1998), Русија 

(1998), Словенија (1996), Шпанија (1988), Шведска (1989), Турска (1992), 

Украјина (1997) и Велика Британија (1998). 

 

 

ДЕО I 

 

Члан 2. 

 

Уставни и правни основ локалне самоуправе. 

 

Принцип локалне самоуправе биће признат у домаћем законодавству и, ако је 

могуће, у уставу. 

 

 

Члан 3. 

 

Концепт локалне самоуправе 

 

1. Локална самоуправа означава право и способност локалних власти да, у оквиру 

законских ограничења, уређују послове и управљају битним делом јавних послова 

под својом одговорношћу и у интересу локалног становништва.  

 

2. Ово право ће вршити савети или скупштине, састављене од чланова који су 

слободно изабрани тајним гласањем на основу непосредног, равноправног и 

општег права гласа, који могу имати извршне органе који су њима одговорни. 

Овом одредбом ни на који начин се не отклања могућност скупштине, референдума 

или било ког другог облика непосредног учешћа тамо где су они статутом 

дозвољени. 

 

 

Члан 4. 

 

Обим локалне самоуправе 

 

1. Основна овлашћења и одговорност локалних органа власти треба да буду 

предвиђени уставом или статутом. Међутим, ова одредба не спречава давање 

овлашћења и одговорности локалним властима за специфичне сврхе, у складу са 

законом. 

 



2. Локалне власти, у оквиру законских ограничења, имају пуну слободу 

одлучивања о иницијативама у вези са било којим питањем које није искључено из 

њихове надлежности или додељено некој другој инстанци. 

 

3. Јавне послове ће првенствено обављати они органи власти који су најближи 

грађанима. Уступање послова другом органу власти требало би да се заснива на 

процени обима и природе задатка и захтева у погледу ефикасности управе и 

функционисања привреде. 

 

4. Овлашћења дата локалној власти ће по правилу бити потпуна и ексклузивна. Она 

не смеју бити нарушавана или ограничена другом, централном или регионалном 

влашћу, осим у складу са законом. 

 

5. Тамо где су им овлашћења додељена од стране централне или регионалне 

власти, локалним органима власти ће, у мери у којој је то могућно, бити дата пуна 

слобода одлучивања у прилагођавању својих активности локалним условима. 

 

6. Локални органи власти ће бити консултовани, у мери у којој је то могућно, и у 

право време и на одговарајући начин приликом планирања и одлучивања о свим 

питањима која их се директно тичу. 

 

 

Члан 5. 

 

Заштита граница локалне власти 

 

Промене у разграничењу локалних органа власти неће бити вршене без претходне 

консултације локалне заједнице о којој је реч, по могућности путем референдума, 

тамо где је то омогућено статутом. 

 

 

Члан 6. 

 

Административна структура и средства за обављање задатака локалних органа 

власти: 

 

1. Не доводећи у питање општије статутарне одредбе, локалне власти могу да 

одреде сопствену унутрашњу административну структуру како би је прилагодили 

локалним потребама и обезбедиле ефикасну управу. 

 

2. Услови службовања запослених у локалним органима власти биће такви да 

омогуће ангажовање особља високог квалитета на основу вредности и 

компетентности; у ту сврху треба створити адекватне могућности за образовање, 

накнаде и изгледе за напредовање у каријери. 

 

 



Члан 7. 

 

Услови вршења овлашћења на локалном нивоу 

 

1. Услови под којим раде представници изабрани на локалном нивоу треба да су 

такви да обезбеђују слободно обављање њихових функција. 

 

2. Они треба да обухвате одговарајућу финансијску надокнаду трошкова који 

настану у току обављања посла о коме је реч, као и надокнаду, тамо где је то 

могућно, за губитак зараде или плате за посао који је обављен и одговарајућу 

заштиту социјалног осигурања. 

 

3. Све функције и активности за које се сматра да су неспојиве са заузимањем 

локалног изборног положаја биће одређене статутом или основним правним 

принципима. 

 

 

Члан 8. 

 

Административни надзор над активностима локалних органа власти 

 

1. Било какав административни надзор над локалним органима власти може бити 

остварен само у складу са процедурама и у случајевима који су предвиђени 

уставом или статутом. 

 

2. Сваки административни надзор над активностима локалних органа власти по 

правилу ће имати за циљ само да обезбеди усаглашеност са законом и уставним 

начелима. Међутим, више инстанце власти могу обавити административни надзор 

у вези са целисходношћу у погледу задатака чије извршавање је поверено локалним 

органима власти. 

 

3. Административни надзор над локалним органима власти вршиће се тако да 

обезбеди да интервенција контролне власти буде у сразмери са значајем интереса 

који треба да штити. 

 

 

Члан 9. 

 

Финансијска средства локалних органа власти 

 

1. Локални органи власти имају право, у оквиру националне економске политике, 

на адекватна сопствена финансијска средства којима могу слободно да располажу у 

оквиру својих овлашћења. 

 

2. Финансијска средства локалних органа власти биће одређена у складу са 

овлашћењима која су предвиђена уставом и законом. 



 

3. Део, а ако је могуће и сва финансијска средства локалних органа власти, треба да 

потичу од локалних пореза и такса чију висину они могу да одреде у оквиру 

ограничења датих статутом. 

 

4. Финансијски системи на којима почивају извори који припадају локалним 

властима биће у довољној мери широки и адаптибилни како би им се омогућило да 

у мери у којој је то практично могуће држе корак са стварним растом трошкова 

везаних за обављање њихових обавеза. 

 

5. Заштита финансијски слабијих локалних органа власти захтева институцију 

финансијског изједначавања процедура или сличне мере које треба да коригују 

ефекте неједнаке расподеле потенцијалних извора финансирања и финансијског 

терета коме треба да пруже подршку. Такве процедуре или мере неће умањити 

слободу одлучивања локалних органа власти коју они имају у оквиру сопствених 

сфера одговорности. 

 

6. Локални органи власти биће консултовани на одговарајући начин о томе како да 

им се додељују прераспоређена средства. 

 

7. Субвенције локалним органима власти неће бити, колико год је то могућно, 

намењене финансирању одређених пројеката. Провизија од субвенција неће 

уклонити основно право локалних органа власти да у оквиру своје надлежности 

имају слободу политичког одлучивања. 

 

8. У сврху позајмљивања ради капиталног инвестирања, локални органи власти 

имаће приступ националном тржишту капитала у оквиру законских могућности. 

 

 

Члан 10. 

 

Право локалних органа власти на удруживање 

 

1. Локални органи власти имају право да у вршењу својих дужности сарађују и у 

оквиру закона стварају конзорцијуме са другим локалним органима власти у циљу 

остварења задатака од заједничког интереса. 

 

2. Право локалних органа власти да припадају асоцијацији ради заштите и 

промоције њихових заједничких интереса и да припадају међународној асоцијацији 

локалних органа власти биће признато у свакој држави. 

 

3. Локални органи власти имају право да, под условима предвиђеним законом, 

сарађују са одговарајућим локалним органима власти у другим државама. 

 

 

 



Члан 11. 

 

Правна заштита органа локалне самоуправе 

 

Локални органи власти имаће право да прибегну жалби код суда како би 

обезбедили слободно спровођење својих овлашћења и поштовање принципа 

локалне самоуправе који су уграђени у устав или домаће законодавство. 

 

 

ДЕО II 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

Обавезе 

 

1. Свака држава уговорница сагласна је да се сматра везаном прихватање одредаба 

најмање двадесет ставова првог дела ове повеље, од којих ће бар десет бити 

одабрано међу следећим ставовима: 

 

- члан 2, 

 

- члан 3, ставови 1. и 2, 

 

- члан 4, ставови, 1, 2. и 4, 

 

- члан 5, 

 

- члан 7, став 1, 

 

- члан 8, став 2, 

 

- члан 9, ставови 1, 2. и 3, 

 

- члан 10, став 1, 

 

- члан 11. 

 

2. Свака држава уговорница приликом депоновања инструмената ратификације, 

приступања или прихватања, обавестиће генералног секретара Савета Европе о 

ставовима које је одабрала у складу са одредбама става 1. овог члана. 

 

3. Свака страна може, у било које време касније, да обавести генералног секретара 

да се сматра везаном било којим ставом ове повеље који још није прихватила у 

складу са ставом 1. овог члана. Овакве обавезе дате накнадно сматраће се 



интегралним делом ратификације, приступања или прихватања стране која даје 

нотификацију и имаће исто дејство са првим даном месеца који следи по истеку 

периода од три месеца након датума када је генерални секретар примио 

нотификацију. 

 

 

Члан 13. 

 

Власт на коју се ова повеља односи 

 

Принципи локалне самоуправе садржани у овој повељи примењују се на све 

категорије локалних власти које постоје у оквиру територије државе уговорнице. 

Међутим, свака страна уговорница може, приликом депоновања инструмената 

ратификације, приступања или прихватања да одреди категорије локалних или 

регионалних власти на које намерава да ограничи дејство ове повеље или које 

намерава да искључи из њеног дејства. Она такође може да укључи нове категорије 

локалних или регионалних власти у оквиру повеље каснијом нотификацијом 

генералном секретару Савета Европе. 

 

 

Члан 14. 

 

Одредба о обавештавању 

 

Свака страна потписница проследиће генералном секретару Савета Европе све 

релевантне информације у вези са законским одредбама и другим мерама које 

предузима у сврху усклађивања са одредбама ове повеље.  

 

 

ДЕО III 

 

Члан 15. 

 

Потпис, ратификација и ступање на снагу 

 

1. Ова повеља је отворена за потписивање свакој држави чланици Савета Европе. 

Она подлеже ратификацији, приступању или прихватању. Инструменти 

ратификације, приступања или прихватања биће депоновани код генералног 

секретара Савета Европе. 

 

2. Ова повеља ступиће на снагу првог дана месеца који следи по истеку 

тромесечног периода након датума када су четири државе чланице Савета Европе 

изразиле своју спремност да буду везане повељом у складу са одредбама 

претходног става. 

 



3. У погледу сваке државе чланице која касније изрази своју сагласност да буде 

везана повељом, ова повеља ступиће на снагу првог дана месеца који следи по 

истеку тромесечног периода након дана депоновања инструмената ратификације, 

приступања или прихватања. 

 

 

Члан 16. 

 

Територијална клаузула 

 

1. Свака држава може у време потписивања или приликом депоновања 

инструмената ратификације, приступања или прихватања да специфицира 

територију или територије на које се ова повеља односи. 

 

2. Свака држава може касније, декларацијом упућеном генералном секретару 

Савета Европе, да прошири примену ове повеље на сваку територију наведену у 

декларацији. У погледу такве територије повеља ће ступити на снагу првог дана 

месеца који следи по истеку тромесечног периода након датума пријема такве 

декларације од стране генералног секретара. 

 

3. Свака декларација у вези са претходним параграфима може, у погледу сваке 

територије назначене у таквој декларацији, бити повучена нотификацијом 

упућеном генералном секретару. Повлачење ће ступити на снагу првог дана месеца 

који следи по истеку шестомесечног периода након датума пријема такве 

нотификације од стране генералног секретара. 

 

 

Члан 17. 

 

Отказивање 

 

1. Свака страна уговорница може да откаже ову повељу у било које време након 

истека периода од пет година од датума када је повеља за њу ступила на снагу. 

Шест месеци унапред даће се обавештење генералном секретару Савета Европе. 

Такво отказивање неће утицати на важење повеље у односу на друге стране 

уговорнице под условом да у сваком таквом тренутку нема мање од четири такве 

стране уговорнице. 

 

2. Свака страна уговорница може, у складу са одредбама изнетим у претходном 

параграфу, да откаже било који параграф дела I ове повеље који је усвојила, под 

условом да остане везана бројем и врстом ставова наведених у члану 12, став 1. За 

сваку страну која, након отказивања неког става, више не испуњава захтеве 

садржане у члану 12, став 1, сматраће се да је отказала и саму повељу. 

 

 

 



Члан 18. 

 

Нотификације 

 

Генерални секретар Савета Европе обавестиће сваку државу чланицу Савета 

Европе о: 

 

а) сваком потпису; 

 

б) депоновању сваког инструмента ратификације, усвајања или сагласности; 

 

в) сваком датуму ступања на снагу ове повеље у складу са чланом 15; 

 

г) свакој нотификацији коју прими у оквиру примене одредаба члана 12, ст. 2. и 

3; 

 

д) свакој нотификацији коју прими у оквиру примене одредаба члана 13; 

 

ђ) сваком другом акту, нотификацији или комуникацији који се односе на ову 

повељу. 

 

У потврду тога долепотписани, прописно овлашћени за то, потписали су ову 

повељу. 

 

Сачињено у Стразбуру, 15. октобра 1985. године на енглеском и француском 

језику, од којих су оба текста подједнако меродавна, у једном примерку који ће 

бити депонован у архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе шаље 

оверене копије свакој држави чланици Савета Европе.ˮ 

 

 

Члан   3. 

 

Приликом предаје ратификационог инструмента за Европску повељу о локалној 

самоуправи, Република Србија ће дати изјаву следеће садржине: „Република Србија 

у складу са чланом 12. Европске повеље о локалној самоуправи сматраће се 

обавезном да прихвати следеће одредбе: 

 

- члан 2; 

 

- члан 3. ст. 1. и 2; 

 

- члан 4. ст. 1, 2, 4. и 6; 

 

- члан 5;  

 

- члан 7. ст. 1. и 3; 



 

- члан 8. ст. 1. и 2; 

 

- члан 9. ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8; 

 

- члан 10. ст. 1, 2. и 3; 

 

- члан 11.” 

 

Члан   4. 

 

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

Републике Србије - Међународни уговориˮ. 

 


