
На основу Уставног амандмана XXXVII тачка 4 под 1, издајем

Указ о проглашењу Закона о ратификацији Међународне конвенције за заштиту птица

Проглашава се Закон о ратификацији Међународне конвенције за заштиту птица, који је усвојила Савезна скупштина, на седници
Већа народа од 30 јануара 1973 године и на седници Друштвено-политичког већа од 30 јануара 1973 године.
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Београд

Председник Републике,
Јосип Броз Тито, с.р.

Председник
Савезне скупштине,
Мијалко Тодоровић, с.р.

Закон о ратификацији Међународне конвенције за заштиту птица

Закон је објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 6/73 од 8.2.1973. године.

Члан 1
Ратификује се Међународна конвенција за заштиту птица, закључена 18 октобра 1950 године у

Паризу, у оригиналу на француском језику.
Члан 2

Текст Међународне конвенције за заштиту птица на француском језику и у преводу гласи:

М Е Ђ У Н А Р О Д Н А  К О Н В Е Н Ц И Ј А  З А  З А Ш Т И Т У  П Т И Ц А
Владе потписници ове конвенције,
свесне опасности од истребљења које прети извесним врстама птица, забринуте с друге стране, због бројног смањења других

врста, а посебно птица селица,
сматрајући да са гледишта науке, заштите природе и властите привреде сваког народа, све птице, у принципу, треба да буду

заштићене,
прихватиле су потребу о измени Међународне конвенције о заштити птица корисних за пољопривреду, потписану 19 марта 1902

године и споразумеле се о следећим одредбама:
Члан 1

Ова конвенција се односи на заштиту живих дивљих птица.
Члан 2

Осим изузетака предвиђених у чл. 6 и 7 ове конвенције, треба заштитити:
а - бар у време размножавања све птице, а осим тога и селице за време њиховог повратка на места где праве гнезда, посебно у

марту, априлу, мају, јуну и јулу;
б - у току целе године врсте које су угрожене и које нестају или које су интересантне за науку.

Члан 3
Осим изузетака предвиђених у чл. 6 и 7 ове конвенције, забрањено је увозити, извозити, преносити, продавати, излагати продаји,

куповати, давати или држати у време заштите врста, сваку птицу, живу или мртву, или неки део убијене или ухваћене птице,
противно одредбама ове конвенције.

Члан 4
Осим изузетака предвиђених у чл. 6 и 7 ове конвенције, забрањено је у периоду заштите одређене врсте, посебно у периоду

њеног размножавања, скидати или уништавати гнезда чије је савијање у току или су настањена, узимати или наносити штету,
преносити, увозити или извозити, продавати, излагати продаји, куповати или уништавати јаја или њихову љуску или гнезда младих
дивљих птица.

Ове забране се не односе, с једне стране, на јаја чије је сакупљање дозвољено уз уверење да су намењена размножавању или у
научне сврхе или да потичу од птица које се држе затворене и, с друге стране, на јаја од вивка, и то само за Холандију, имајући у
виду посебне локалне разлоге који су раније прихваћени.

Члан 5
Осим изузетака предвиђених у чл. 6 и 7 ове конвенције, високе стране уговорнице обавезују се да забране ниже наведене

поступке који могу да доведу до уништења или масовног заробљавања птица или њиховог непотребног мучења.
Међутим, високе стране уговорнице се обавезују да ће постепено уводити у законодавство земаља у којима су слични поступци

законом дозвољени погодне мере којима би њихова употреба била забрањена или ограничена:
а) замке, лепци, мамци, мреже, мамци са отровом, дроге, заслепљујући вабци;
б) мале кућице са мрежом;
в) огледала, бакље и друга вештачка светла;
г) мреже или оружје за риболов за хватање водених птица;
д) ловачке пушке, са репетирањем или аутоматске, које могу да садрже више од два метка;
ђ) уопште сва ватрена оружја која се не могу носити преко рамена;
е) терање птица и пуцање на њих помоћу моторних бродова на унутрашњим водама и од 1 марта до 1 октобра на територијалним

и обалним водама;
ж) коришћење моторних возила или астронаутичких машина које омогућавају пуцање или обарање птица;
з) успостављање награда за хватање или уништавање птица;
и) право лова ватреним оружјем и мрежом који се врши без ограничења, биће регулисано у току целе године и забрањено у

периоду размножавања на мору, приобалним областима и обалама;
ј) све друге методе намењене масовном хватању и уништавању птица.

Члан 6
Ако у одређеној области нека врста случајно угрози извесне пољопривредне производе или будућност животиња наносећи штету

њивама, виноградима, вртовима, воћњацима, шумама, дивљачи и рибама, или запрети истребљењем или просто смањењем једне
или више врста чије би очување било пожељно, надлежне власти могу посебним дозволама да укину забрану која је предвиђена у
чл. 2 до 5 у вези са овим врстама. Недозвољено је, међутим, куповати или продавати тако убијене птице и преносити их изван
области у којој су убијене.



Ако у националном законодавству постоје друге одредбе које дозвољавају да се ограниче штете које чине извесне врсте птица у
условима који гарантују настављање врсте, високе стране уговорнице могу задржати ове одредбе.

Економски услови Шведске, Норвешке, Финске и острва Ферче имају посебан значај и надлежне власти ових земаља могу да
направе изузетак и да дозволе извесна одступања од одредаба ове конвенције. У случају да Исланд приступи овој конвенцији,
могао би, на свој захтев, да примењује наведена одступања.

Ни у једној одређеној земљи не могу се предузети никакве мере које би могле да доведу до потпуног уништавања домаћих врста
птица или птица селица о којима је реч у овом члану.

Члан 7
Надлежне власти могу да одобре изузетке у односу на одредбе ове конвенције, у интересу науке, просвете, као и у интересу

птица за лов и лова са соколовима, према приликама и уз резерву предузимања свих предострожности како би се избегла
злоупотреба. Одредбе у вези са транспортом, предвиђене у чл. 3 и 4, не примењују се на Уједињено Краљевство.

Ни у једној земљи наведене забране у члану 3. не односе се на перја птица чије је убијање дозвољено.
Члан 8

Свака земља уговорница се обавезује да састави списак птица чије је убијање и хватање дозвољено на њеној властитој
територији, уз поштовање услова које предвиђа ова конвенција.

Члан 9
Свака страна уговорница има право да изради списак врста домаћих птица и птица селица које појединци могу држати затворене и

треба да одреди методе њиховог хватања које се могу одобрити, као и услове у којима се птице могу транспортовати или држати
затворене.

Свака страна уговорница треба да регулише тржиште птица заштићених овом конвенцијом и предузме све потребне мере да би га
ограничила.

Члан 10
Високе стране уговорнице се обавезују да проуче и прихвате средства која могу да спрече уништење птица угљоводоницима и

загађивањем вода, фаровима, електричним кабловима, инсектицидима, отровима и свим другим начинима. Оне ће настојати да
васпитавају децу и јавно мнење како би их убедили у потребу очувања и заштите птица.

Члан 11
Да би ублажиле последице наглог ишчезавања, путем људске делатности, повољних места за размножавање птица, високе

стране уговорнице обавезују се да подстичу и омогуће одмах, на све могуће начине, стварање резервата на води и копну,
одговарајућих величина и положаја, где би птице могле да се легу и одгајају своје младе у безбедности и где би птице селице
такође могле да се одмарају и да налазе храну и потпуни мир.

Ова конвенција ће бити ратификована и ратификациони инструменти депоновани код француског Министарства иностраних
послова које ће обавестити о овом депозиту све државе потписнице и оне које су јој приступиле.

Свака држава која није потписница ове конвенције моћи ће да јој приступи. Приступање ће бити саопштено Министарству
иностраних послова Републике Француске које ће о томе обавестити све државе потписнице и оне које су јој приступиле.

Ова конвенција ће ступити на снагу деведесетог дана од дана депоновања шестог ратификационог или приступног инструмента.
За сваку државу која буде ратификовала ову конвенцију или јој буде приступила после тог дана, она ће ступити на снагу
деведесетог дана од дана кад та држава депонује свој ратификациони или приступни инструмент.

Ова конвенција је закључена на неограничено време, али свака страна уговорница ће моћи да је откаже у сваком тренутку, пет
година после њеног ступања на снагу, као што је одређено у овом члану. Ово отказивање ће ступити у дејство по истеку једне
године од дана кад Министарство иностраних послова Републике Француске буде о томе обавештено.

Ова конвенција замењује одредбе Међународне конвенције из 1902 године за све земље које је буду ратификовале или јој буду
приступиле.

У потврду чега су доле потписани, прописно овлашћени од стране својих влада, потписали ову конвенцију.
Сачињено у Паризу, 18 октобра 1950 године

Члан 3
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".
 


