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Услов: 

Циљ предмета 

Курс представља комбинацију изучавања домаћих прописа области животне средине, као и 

мађународног еколошког права и еколошког права у ЕУ. Овај програм пружа студентима сазнања о 

значају еколошког законодавства, проблемима правног регулисања заштите животне средине и 

примене еколошког законодавства. У том смислу изучавају се прописи у области животне средине 

(Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицају на животну и стратешкој процени 

утицаја на животну средину), одговорност за еколошку штету у домаћем и међународном праву и 

заштиту посебних медија (земљишта, тла, воде, ваздуха). Посебан акценат се ставља на потребу 

усклађивања нашег еколошког права са прописима у ЕУ и СЕ и иницијативама у оквиру 

Уједињених нација.  

Исход предмета  

Основни циљ је да студенти стекну основно теоријско знање о концепцији права заштите човекове 

животне средине и његовог историјског развоја преко конвенција међународног права  до прописа  

у овој области у нашој земљи и Европској Унији. На овај начин, студенти ће бити у стању да јасно 

препознају када и како универзалне и регионалне организације делују као трансмисиони механизам 

еколошке политике и законодавства у овој облати на национални оквир. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Еколошко право и теоријски концепти права заштите човекове средине; Историјски развој права 

заштите човекове средине; Однос еколошког права са другим правним гранама (грађанско, 

облигационо, управно); Уједињене Нације и животна средина. Савет Европе и заштита животне 

средине; Примарни и секундарни извори права у материји животне средине Европској унији; 

Унутрашњи и спољашњи систем заштите; Подсистем мера и услова заштите животне средине; 

Спољашњи систем заштите -  праћење стања животне средине и информисање јавности; Стратешка 

процена утицаја на животну средину; Одговорност за еколошку штету у међународном праву и 

домаћем праву; Европски стандарди у заштити животне средине и разлози за настајање ове области 

деловања у ЕУ;  Хармионизација националног законодавства са законодавством ЕУ 

Практична настава:вежбе, пренетације студије случаја, тестови знања и ситуациони тестови 

Литература  

Дејан Миленковић, Право заштите животне средине (са елементима увода у право), ВПШ; Београд, 

2006; Група аутора, Надлежности и капацитети локалне самоуправе и организација цивилног 

друштва за примену европских стандарда у области заштите животне средине, Европски покрет у 

Србији, Београд, 2012; Дејан Миленковић, Збирка прописа из области заштите животне средине, 

Службени гласник, Београд, 2006, Група аутора: Међународно право животне средине, 

Организација за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији, Београд, 2010; 

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:1 

Методе извођења наставе 

предавања, презентације, студија случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Семинари   усмени испт 50 

колоквијум-и 15   

Тестови знања/ситуациони 

тестови 

25   

 

 


