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Oквир без бед но сне по ли ти ке др жа ве чи ни по тре ба ор га ни за ци је 
и функ ци о ни са ња уну тра шње и спољ не без бед но сти др жа ве и 

дру штва, од но сно  на ци о нал не без бед но сти. Из град ња на ци о нал-
не без бед но сти и ње но функ ци о ни са ње у сва ко днев ним усло ви ма 
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је пред у слов за функ ци о ни са ње без бед но сти у усло ви ма на стан-
ка ван ред не си ту а ци је.У том сми слу, од ре ђе ње пој ма на ци о нал не 
без бед но сти услов њен је по сто је ћим ста њем  ка ко уну тар  та ко и 
ван гра ни ца на ше зе мље. По јам без бед но сти од ре ђу је се на осно ву 
све у куп не по ли тич ке, вој не и без бед но сне си ту а ци је и по сто ја ња 
прет њи и опа сно сти по без бед ност др жа ве и дру штва у це ли ни. Са-
вре ме но до ба до не ло је еру тех но ло шко-тех нич ког на прет ка услед 
че га су на ста ли са вре ме ни об ли ци прет њи и опа сно сти по без бед-
ност на свим ни во и ма.Чи ње ни ца је да због то га   мно ге др жа ве, ме-
ђу ко ји ма и оне при вред но нај ра зви је ни је, ни су у ста њу обез бе ди-
ти ап со лут но ста бил ну без бед ност што у но ви је вре ме пред ста вља 
све ве ћу про бле ма ти ку на гло бал ном ни воу.

Под ста бил ном без бед носшћу да нас се сма тра од сут ност или 
не по сто ја ње стра ха од на стан ка прет њи и опа сно сти по си гур ност 
др жа ве и угро жа ва ње ње них на ци о нал них ин те ре са. „Ме ђу на род-
на ен ци кло пе ди ја дру штве них зна но сти де фи ни ше на ци о нал ну 
си гур ност као спо соб ност др жа ве (на ци је) да сво је уну тра шње 
вред но сти за шти ти од спољ них опа сно сти.“1) Сва ка мо гу ћа прет-
ња и опа сност или на ста нак тих прет њи усло вља ва ју угро жа ва ње 
др жа ве и дру штва, а на ро чи то на ста нак ван ред не си ту а ци је у ко јој 
је нео п ход но спро ве сти ме ре за шти те и спа ша ва ња у нај че шће оте-
жа ним усло ви ма.

У сва ком ор га ни зо ва ном дру штву (др жа ви) цен трал но ме сто 
за у зи ма по ли тич ка власт. Сви дру ги об ли ци ор га ни за ци је вла сти у 
окви ру под си сте ма јед не др жа ве су, у су шти ни,  за ви сни од по ли-
тич ке вла сти. У том сми слу  „фе но мен по ли ти ке не об у хва та са мо 
др жа ву, ни ти се по кла па ис кљу чи во са по ли ти ком вла шћу у ње ном 
уну тра шњем и спољ нем аспек ту.Ме ђу тим,ве о ма је ва жно да по ли-
ти ка у де мо крат ском и ци вил ном дру штву не тре ба да има ди рек тан 
ути цај на без бед но сну струк ту ру и спро во ђе ње за ко на, осим у слу-
ча ју ка да се у Пар ла мен ту до но си за кон. На тај на чин они од пар-
ла мен та до би ја ју де мо крат ску ле ги ти ма ци ју за при ме ну др жав не 
си ле у очу ва њу без бед но сти дру штва у слу ча ју ње го ве угро же но-
сти. Основ ни пред у слов за на ве де но је сте об ли ко ва ње и спро во ђе-
ње оп ти мал не без бед но сне по ли ти ке. По ли ти ка у ши рем зна че њу 
под ра зу ме ва усме ра ва ње људ ске де лат но сти у од ре ђе ном прав цу 
ра ди оства ре ња оп ти мал них ци ље ва. Усме ра ва ње дру штва по ли ти-
ка вр ши уз по моћ ус по ста вља ња др жав не вла сти. Мо же се ка за ти 

1) С. Та та ло вић А., Гри золд В. Цвр ти ла, Сувременасигурноснаполитика, Гол ден мар ке-
тинг-Тех нич ка књи га, За греб, 2008, стр. 19.
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да је по ли ти ка умет ност вла да ња, а ако је то та ко без бед но сна по-
ли ти ка им пли ци ра по тре бу да на кон зи сте нан на чин се осла ња ња 
на на уч на ис тра жи ва ња ко ја се од но се без бед ност.2)Ме ђу на род на 
по ли ти ка без бед но сти за сни ва се на ме ђу на род ним кон вен ци ја ма 
о по што ва њу људ ских пра ва, пра ва на без бед ност и си гур ност по 
је ди стве ним кри те ри ји ма у окви ру пла ни ра них и усво је них до ку-
ме на та и ме ђу на род ног пра ва. У том сми слу је нео п ход на ме ђу-
на род на ко лек тив на по ли ти ка у ци љу ели ми ни са ња свих об ли ка 
прет њи и угро жа ва ња, као и усва ја ње и спро во ђе ње нео п ход них 
ме ра и ак тив но сти у ци љу спре ча ва њу и су зби ја њу свих об ли ка 
угро жа ва ња без бед но сти.Ко лек тив ном по ли ти ком без бед но сти 
обез бе ђу ју се пра ва и оба ве зе свих чла ни ца ме ђу на род не за јед ни-
це да  обез бе ђу ју нео п хо дан раз вој де мо кра ти је, људ ска пра ва и 
сло бо да, га ран ци ју за без бед ност дру штве ног и прав ног уре ђе ња, 
као и си гур ност љу ди и њи хо ве имо ви не.Циљ ме ра, рад њи и ак тив-
ност без бед но сти про из и ла зе из ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род-
них кон вен ци ја, као и спо ра зу ма и ме ђу др жав них до го во ра ко ји за 
циљ има ју обез бе ђе ње без бед но сти и  си гур ност сва ком гра ђа ни ну 
и ње го вој имо ви ни, као и не по вре ди вост др жав них гра ни ца.

OЖИВОТНOJСРЕДИНИ

Сва ки но ви си стем у фа зи кон сти ту и са ња и раз во ја оби лу је 
број ним те о рет ским по став ка ма и де фи ни ци ја ма раз ли чи тих ауто-
ра. Та ко је и у сфе ри де фи ни са ња жи вот не сре ди не уоп ште и по-
себ но у за шти ти и упра вља њу тим си сте мом. Жи вот на сре ди на је 
по јам ко ји се ве зу је за XX век.Она и про бле ма ти ка ве за на за њу 
по ста ли су пре о ку па ци ја це лог чо ве чан ства и на уч ни ка.Жи вот-
на сре ди на пред ста вља је дин стве ну це ли ну ме ђу соб но по ве за них 
фак то ра, чи ни ла ца (при род них, ве штач ких, хе миј ских,фи зич ких, 
би о ло шких) ко ји окру жу ју чо ве ка, у ко ме он жи ви, ства ра усло ве 
жи вље ња се би и дру ги ма. Жи вот ну сре ди ну чи не три под си сте-
ма: при род ни (на стао без уче шћа људ ског ра да), дру штве ни (чи не 
га од но си ме ђу љу ди ма) и тех но ло шки (рад на) сре ди на. Жи вот на 
сре ди на је вр хов на син те за при ро де и ма те ри јал ног окру же ња, с 
јед не стра не, и ци ви ли за ци је, од но сно чо ве ка, с дру ге. Пре ма реч-
ни ку аме рич ке Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, по јам жи-
вот на сре ди на (en vi ron ment) се од ре ђу је као збир екс тер них усло ва 

2) Ра мо Ма сле ша, Теорије и систем сигурности, ма ги страт-Са ра је во,  Са ра је во, 2001,  
стр. 137.
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ко ји ути чу на жи вот, раз вој и пре жи вља ва ње ор га ни за ма. Слич не 
де фи ни ци је по сто је у окви ру Европ ске уни је. Јед на од њих ка же: 
“Жи вот на сре ди на је скуп еле ме на та ко ји у сло же но сти сво јих од-
но са чи не окви ре, сре ди ну и усло ве чо ве ка и дру штва”. Жи вот на 
сре ди не је, да кле, вр ло ши рок и све о бу хва тан по јам ко ји об у хва та 
сву жи ву и не жи ву при ро ду, ан тро по ге не тво ре ви не чо ве ка и њи хо-
ве од но се. Исто вре ме но по јам “ецо логy” се ко ри сти да би озна чио 
“од нос жи вих би ћа ме ђу соб но и пре ма окру же њу или про у ча ва ње 
та квих од но са”. Пре ма ISO 14001 и ISO 14004 жи вот на сре ди на је 
де фи ни са на као “окру же ње у ко јем од ре ђе на ор га ни за ци ја ра ди, 
укљу чу ју ћи и њи хо ве уза јам не од но се”. 

У срп ском за ко но дав ству ко ри сти се по јам жи вот на сре ди на, 
ма да у ли те ра ту ри и го вор ном је зи ку су сре ће мо и тер мин “чо ве-
ко ва сре ди на”. Ме ђу тим, ис прав ни је је и бо ље да се ко ри сти из раз 
“жи вот на сре ди на” јер, иако је чо ве ков ути цај на пла не ти огро ман, 
ни је сва ка сре ди на са мо чо ве ко ва  На про сто ру пла не те Зе мље по-
сто је ра зни ви до ви жи во та и жи вих ор га ни за ма ко ји на ста њу ју 
сва ки про стор, а у сва ком про сто ру ни је чо век. У за ко но дав ству 
Ср би је, по јам жи вот не сре ди не је од ре ђен крај ње ши ро ко и ре ла-
тив но уни форм но. За кон о за шти ти жи вот не сре ди не жи вот ну сре-
ди ну де фи ни ше као скуп при род них и ство ре них вред но сти чи ји 
ком плек сни ме ђу соб ни од но си чи не окру же ње, од но сно про сто ре 
и усло ве за жи вот.

ЖИВОТНАСРЕДИНАУАКТИМА
МЕЂУНАРОДНИХОРГАНИЗАЦИЈА

ОрганизацијаУједињенихнација (ОУН) је свет ска ор га ни за ци-
ја др жа ва, на ста ла на осно ву По ве ље ује ди ње них на ци ја усво је не 
у Сан Фран ци ску, 26.06.1945. го ди не с глав ним ор га ни ма, а то су: 
Ге не рал на скуп шти на, Са вет без бед но сти, Еко ном ски и Со ци јал ни 
са вет, Ста ра тељ ски са вет, Ме ђу на род ни суд прав де и Се кре те ри јат.

Универзална организација о пра ви ма чо ве ка усво је на 
10.12.1948. са кор пу сом људ ских пра ва, из ме ђу ко јих ни је ре гу ли-
са но пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну.

Међународни пакт о економским, социјалним и културним
правима, усво јен  1966. го ди не ко ји та ко ђе не ре гу ли ше пра во на 
здра ву жи вот ну сре ди ну. 
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Европска конвенција за заштиту људских права и основних
слобода усво је на 1950. го ди не. Из ме ђу мно го број них до ку ме на та 
о пра ву на рад ни у овој кон вен ци ји пра во на здра ву жи вот ну сре-
ди ну ни је ни спо ме ну то.

Европскасоцијалнаповеља из 1961, до пу ње на 1988., 1991., и 
1995. го ди не, са мно штвом до ку ме на та о пра ву на рад, ко ји ма је, 
из ме ђу оста лог,  ре гу ли са но пра во на без бед не и  здра ве усло ве жи-
во та љу ди.. Овим до ку мен том ис пра вље на је не прав да из дру гих 
до ку ме на та, да за по сле ни има пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну.“3)

ПротоколизКјота- При хва та ње и ра ти фи ка ци ја Про то ко ла 
пре ма обра зло же њу на Скуп шти ни пред ста вља до ку мент од по ли-
тич ког, еко ном ског и прав ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Ње хов 
је ве ли ки до при нос (зна чај) од но си се на за шти ту жи вот не сре ди не 
и раз вој (при ме ну) чи стих тех но ло ги ја у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не. Усва ја њем за ко на на осно ву Про то ко ла и пред у зи ма њем 
аде кват них ме ра ко је су пред ви ђе не, по сти гло би се сма ње ње ко-
ли чи не из дув них га со ва у са о бра ћа ју а на ро чи то у ур ба ним сре-
ди на ма.Про то ко лом се ука зу је на утвр ђе не оба ве зе ин ду стриј ско 
раз ви је них зе ма ља о сма ње њу еми си је штет них га со ва  са ефек том 
ста кле не ба ште, док за зе мље у раз во ју, ме ђу ко ји ма је и Ре пу бли ка 
Ср би ја, овим про то ко лом се не уво де но ве оба ве зе.

Оквир на Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја (УН)  о про ме ни кли-
ме  (Kyuto Pro to col to the Uni ted Na ti ons Fra me work Con ven tion on 
Cli ma te Chan ge), је до да так ме ђу на род ном  спо ра зу му о кли мат-
ским про ме на ма,  пот пи са них са ци љем сма ње ња еми си је угљен 
ди ок си да  и дру гих га со ва ко ји иза зи ва ју ефе кат ста кле не ба ште. 
Про то кол је пот пи са ло 170 др жа ва де цен бра 2006. го ди не. Про то-
ко лом се сма њу је ис пу шта ње га со ва ко ји иза зи ва ју ефек те ста кле не 
ба ште (угљен ди ок сид, ме тан, азот,-ди ок сид, флу о ро у гљо во до ник, 
пер флу о ро у гљо во до ник и хек са фло ри да). Сви ови га со ви, по ред 
оста лих, су ве о ма до при не ли гло бал ном за гре ва њу и кли мат ским 
про ме на ма. САД и не ке ма ње др жа ве су ипак од би ле ра ти фи ко ва-
ње про то ко ла из Кјо та, што по твр ђу је да ће исте и у бу ду ће из бе-
га ва ти при ме ну  про пи са пред ви ђе них При то ко лом као и у про те-
клом пе ри о ду.

Чи ње ни ца је да су еко ном ски раз ви је не др жа ве упра во те ко је 
су нај ви ше угро жа ва ле жи вот ну сре ди ну до са да због че га је до-

3) Радноправо, Фа кул тет за прав не и по слов не сту ди је, Но ви Сад, 2007. (Прак ти кум рад-
ног пра ва) стр. 23.
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шло до сма ње ња де бљи не озон ског омо та ча и прет ње по здра вља 
жи вих би ћа као и до уни ште ња де ла биљ ног све та. 4)

ЖИВОТНАСРЕДИНА
УЗАКОНОДАВСТВУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (Сл. гл. РС 1/90), про кла му је се јед-
на кост гра ђа на у пра ви ма и ду жно сти ма без об зи ра на рад, пол, ро-
ђе ње, је зик, на ци о нал ност, при пад ност, ве ро и спо вест, по ли тич ка и 
дру га уве ре ња, обра зо ва ње, со ци јал но по ре кло и дру го. Ме ђу тим, 
од по себ ног је зна ча ја у на шем слу ча ју што је Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је ре гу ли са но пра во на без бед ност здра вља на ра ду (за шти та 
на ра ду)5), што је је дан од основ них пра ва на здра ву жи вот ну сре-
ди ну. Уста вом Ре пу бли ке Ср би је ни је по себ но раз ма тра но пра во 
на здра ву жи вот ну сре ди ну, већ је то пра во пре не то на за кон ска 
до ку мен та. Без об зи ра на ре ше ње прав ним ак ти ма, здра ва жи вот на 
сре ди на је пра во сва ког гра ђа ни на и исто је мо ра ло би ти раз ма тра-
но и устав ним ак ти ма. 

Прет ход ни Уста ви СФРЈ, СРЈ и Ре пу бли ке Ср би је у са др жај-
ним осно ва ма увек су има ли у уре ђе ну за шти ту жи вот не сре ди не. 
У Уста ву  бив цше Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је чла ном 97. ре гу ли са но је пи та ње пра ва на за шти ту жи вот-
не сре ди не. „По ме ну тим Уста вом рад нии љу ди, гра ђа ни, ор га ни-
за ци је удру же ног ра да и по ли тич ке ор га ни за ци ја, има ле су пра во 
и ду жност да обез бе ђу ју усло ве  за очу ва ње и раз вој при род них и 
ра дом ство ре них вред но сти чо ве ко ве сре ди не, као и да спре ча ва ју 
и от кла ња ју штет не по сле ди це ко је за га ђи ва њем ва зду ха, тла, во де, 
во до то ка или до во де у опа сност жи вот и здра вље љу ди.“Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је из 2007. го ди не у чл. 74, та ко ђе је ре гу ли са но 
пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и на бла го вре ме но пот пу но оба-
ве шта ва ње о ње ном ста њу. За тим сва ко, а по себ но Ауто ном не по-
кра ји не (Ко со во и Ме то хи ја и Вој во ди на), од го ва ра ју за за шти ту 
жи вот не сре ди не. Сва ко је ду жан да чу ва и по бољ ша ва жи вот ну 
сре ди ну.

Што се ти че де ла Ре пу бли ке Ср би је тј. Ко со ва и Ме то хи је, 
жи вот на сре ди на ни је у пот пу но сти очу ва на већ је на ру ше на иза-
зи ва њем рат них деј ста ва у ко ји ма је агре си јом НА ТО-а и уз не-

4) fi le/ F /23.01.2008/ Kjo to %201.htm
5) Исто, стр. 31.
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при ја тељ ску де лат ност де ла ал бан ског ста нов ни штва на ру ше ни 
жи вот на сре ди на, а на ро чи то при ме ном му ни ци је обо га ће ном ра-
ди о ак тив ним ма те ри ја лом. Ме ђу тим, ору жа не сна ге НА ТО пак та 
су агре си јом на СРЈ на ру ши ле жи вот ну сре ди ну на це лом ње ном 
про сто ру упо тре бом авио  бом би и са би о ло шко-хе миј ским ма те-
ри ја ма. Овим ни чим иза зва ним ак том и без од лу ке Са ве те без бед-
но сти Ује ди ње них на ци ја по вре ђен је Устав бив ше СРЈ, у чи јем 
са ста ву су би ле Ре пу бли ка Ср би ја,  и Ре пу бли ка Цр на Го ра. Од тих 
по сле ди ца ве ћи део гра ђа на из гу био је жи вот, док је ве ли ки број 
ли ца обо лео од раз ли чи тих  бо ле сти, а ма те ри јал на и при род на  бо-
га ства су уни ште на и за тро ва на, док је жи во тињ ски свет стра дао у 
ни до да нас тач но утвр ђе ним про цен ти ма.

Еколошко право  „Сва ко људ ско дру штво, ко ри сте ћи при-
род не ре сур се, пре у ре ђу ју ћи при ро ду, раз ви ја ју ћи се, вре ме ном је 
уочи ло да у тим про це си ма мо ра ју би ти по што ва на од ре ђе на пра-
ви ла при ро де, а исто вре ме но, да због њих мо ра ју би ти до не ше на 
све пре ци зни ја дру штве на пра ви ла по на ша ња, да би се ови про-
це си не сме та но од ви ја ли. У та квој си ту а ци ји прав ни ци су по че ли 
да раз ми шља ју о то ме да, кад се го во ри о: про из вод њи енер ги је, 
ко ри шће њу во де и во до то ка, шу ма или об ра ди вог зе мљи шта, исте 
про це се ва ља што пре ци зни је ре гу ли са ти.6)“ Са гле да ва ју ћи  све на-
ве де не аспек те, упра во да би што ефи ка сни је ре а го ва ли на рас ту ће 
про бле ме угро жа ва ња и по вре де жи вот не сре ди не, нео п ход но нам 
је по треб но и ре а го ва ње и прав ним сред стви ма.7) 

Еко ло шко пра во као ин те грал ни део прав не на у ке, за слу жу је 
озбиљ ни ја ис тра жи ва ња и на став но из у ча ва ње, а са мим тим фор-
ми ра ње пред мет не це ли не. Еко ло ги ју као мул ти ди сци пли нар ну на-
у ку не из у ча ва са мо прав на на у ка, већ и со ци о ло ги ја као ху ма ну 
на у ку, ме ди ци на и на у ке без бед но сти. По је ди ни прав ни ци у прав-
ној на у ци (еcos), схва та ју ис кљу чи во као жи вот ну сре ди ну у ње ном 
ужем зна че њу. Ако ана ли зи ра мо екос мо же мо га схва ти ти као по-
јам ко ји озна ча ва жи вот ну сре ди ну , а ана ли зом ње го ве де фи ни ци је 
мо гли би га озна чи ти као на уч ном ди сци пли ном. Та де фи ни ци ја 
би, пре сва га, би ла усме ре на на од ре ђе ни  ло ка ли тет, као ужи део 
еко ло ги је. Еко ло ги ја је на у ка ко ја об у хва та це ло куп ну ат мо све ру 
у сми слу здра ве сре ди не, сто га за слу жу је јед ну пра вил ни ју и ком-

6) Вла дан Јол џић, ЕколошкоправоутранзицијипримерСрбије, Ин сти тут за кри ми но-
ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2007,  стр. 27.

7) Исто, стр. 9.
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плет ни ју де фи ни ци ју ко ја би оправ да ла ње ну це ло ви тост. Уоста-
лом сам тер мин  „еcоs“ или ста ро грч ким је зи ком „oicos“ у пре во ду 
озна ча ва ку ћа, ста ни ште.... Због то га се мо же по ста ви ти пи та ње да 
ли еко ло ги ја под ра зу ме ва са мо „ку ћа“ или не чи је ста ни ште ко је 
под ра зу ме ва огра ни че ни про стор. Пре ма то ме, еко ло ги ју као на у ку 
нео п ход но је по сма тра ти кроз ви ше на уч них ди сци пли на због че га 
се из у ча ва њу исте мо ра при сту пи ти знат но озбиљ ни је.

Законоосновамазаштитеживотнесредине - Овим за ко ном 
уре ђе ни су прин ци пи, кри те ри ју ми и ме ре ко ји ма се обез бе ђу је 
здра ва жи вот на сре ди на у Ре пу бли ци Ср би ји.У оства ре њу за шти те 
жи вот не сре ди не уче ству ју гра ђа ни, пред у зе ћа, уста но ве, др жав ни 
ор га ни и дру га прав на ли ца. За шти та жи вот не сре ди не под ра зу ме-
ва низ ме ра ра ди спре ча ва ња  угро жа ва ња жи вот не сре ди не, очу ва-
ња  при род не рав но те же и ра ци о нал ног ко ри шће ња при род них бо-
га ста ва. При род не вред но сти или бо га ства под ра зу ме ва ју ва здух, 
во ду, мо ре, зе мљи ште, шу ме и би о ди вер зи тет.

За га ђи ва ње жи вот не сре ди не под ра зу ме ва уно ше ње, оста вља-
ње и про из вод њу за га ђу ју ћих ма те ри ја ко ји ма се угро жа ва жи вот на 
сре ди на. За га ђе ње се оства ру је људ ским де лат но сти ма (про из вод-
ња, от пад, ис па ра ва ња, и ква ро ви на по стро је њи ма) и при род ним 
про це си ма (вул ка ни, зе мљо тре си, ве тро ви, олу је, по пла ве, ве ли ке 
па да ви не и сл.), ко ји оста вља ју  по сле ди це по жи ви и биљ ни свет.

Да кле, ра ди се о об ли ци ма и узро ци ма за га ђе ња жи вот не сре-
ди не, услед ко јих до ла зи до по ја ве за ра зних бо ле сти, обо ље ња, по-
вре да и тро ва ња жи вог све та, као и оште ће ња и уни шта ва ње биљ-
ног све та.8)

ЖИВОТНАСРЕДИНА
УПРОГРАМИМАПОЛИТИЧКИХСТРАНАКА

Не сум њи во је да је де мо кра ти ја за сва ки на род ве о ма по се бан 
и раз ли чит за да так. При па да гру пи зна чај них по ли тич ких пој мо ва 
ко ји се нај че шће не мо гу са же то и јед но став но де фи ни са ти. Ети-
мо ло шки, де мо кра ти ја је из ве де на од грч ких ре чи де мос (на род) и 
кра тос (сна га). Не до ре че но сти у схва та њу и ту ма че њу де мо кра ти је 
на ста ју због раз ли ке из ме ђу са ме иде је и об ли ка ко ји де мо кра ти ја 
по при ма ка да се ин сти ту ци о на ли зу је, од но сно ре ал но при ме ни као 
кон цепт дру штве ног уре ђе ња. Про бле ми схва та ња де мо кра ти је ле-

8)  За кон о осно ва ма за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је.
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же и у раз ли чи тим ни во и ма на ко ји ин ди ви дуе, по је дин ци схва та ју, 
до жи вља ва ју сво ја ин ди ви ду ал на пра ва одн. да ли су, и на ко ји на-
чин, упо зна ти са сво јим пра ви ма.Де мо кра ти ја је по ли тич ка ори јен-
та ци ја ко ја фа во ри зу је вла ду на ро да одн. иза бра них пред став ни ка 
на ро да. Де мо кра ти ја је по ли тич ки си стем ба зи ран на мо гућ но сти 
да на род (гра ђа ни) мо же да би ра сво је пред став ни ке. Пра во на би-
ра ње пред став ни ка је основ ни и су штин ски кон цепт де мо кра ти је, 
ко ји мо же да се при ме њу је раз ли чи тим ме то да ма и да по при ма раз-
ли чи те об ли ке. Де мо кра ти ја мо же да се схва ти и као си стем вла да-
ви не ве ћи не. То зна чи да нај ја ча ор га ни зо ва на гру па мо же да дик-
ти ра, у ре ал ним усло ви ма не рет ко и на ме ће сво ју во љу оста ли ма 
(ма њи ни).Да нас, да би се у не кој др жа ви уну тра шње уре ђе ње,од-
но сно др жав ни си стем, мо гао на зва ти де мо крат ским,под ра зу ме ва 
се да сва ки гра ђа нин мо ра има ти иста пра ва и сло бо де (све док 
ту ђа пра ва и сло бо де не пре кр ши). Пра ва и сло бо де по ли тич ка на-
у ка раз вр ста ва у 4 ге не ра ци је: гра ђан ска, по ли тич ка, еко ном ска и 
со ци јал на. Ов де би смо мо гли им пле мен ти ра ти и она ве за на за жи-
вот ну сре ди ну.Она под ра зу ме ва ју сло бо ду ве ро и спо ви е сти, на ци-
о нал ног и ет нич ког опре де ље ња, упо тре бе је зи ка, сло бо ду ме ди ја 
и штам пе, сло бо ду гра ђа на да се оку пља ју и раз ме њу ју ми шље ња. 
Ме ђу тим, ве о ма рет ко се го во ри или ста вља ак це нат на мо гућ ност 
и уче шће, од но сно мо гућ ност од лу чи ва ња гра ђа на о соп стве ној 
жи вот ној сре ди ни. Сва ки гра ђа нин (пу но лет ни) мо ра има ти пра-
во, ка ко да би ра сво га пред став ни ка у пар ла мен ту или вла ди, та-
ко да ди рект но или пре ко сво јих предствни ка од лу чу је и уре ђу је 
и жи вот ну сре ди ну. Ипак, и у де мо крат ски раз ви је ним зе мља ма 
на и ла зи се на о дре ђе ну про бле ма ти ку, а на ро чи то ка да се ра ди о 
не ким кон крет ним пи та њи ма као нпр. о од но су пре ма жи вот ној 
сре ди ни. Та ко се по пи та њу жи вот не сре ди не мо гу на ћи, не са мо у 
на шој зе мљи, ве ли ке де ви ја ци је у од но су на во љу и же љу на ро да у 
од но су на њи хо ве де мо крат ски иза бра не по ли тич ке пред став ни ке. 
Нај че шћа де ви јант ност се огле да у иг но ри са њу или не мо гућ но сти 
оства ре ња соп стве них“стра нач ких про гра ма”, а на осно ву ко јих су 
стран ке и до шле на власт. Због то га ка да се ра ди о ва жним пи та њи-
ма као нпр. о жи вот ној сре ди ни ко ја у но ви је вре ме до би ја све ве ће 
па чак и огром но зна че ње, че сто се мо же го во ри ти и о угро же но сти 
де мо кра ти је.Да кле, ста бил ност др жа ве и ње ног де мо крат ског уре-
ђе ња у мно го ме за ви си од ре а ли за ци је тј. оства ре ња или нео ства-
ре ња про грам ских ци ље ва де мо крат ски иза бра них пред став ни ка 
на ро да (по ли тич ких стра на ка) и де мо крат ске вла сти. Овај ути цај 
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је у ди рект ној ве зи са ва жно шћу по ста вље них ци ље ва по ли тич ке 
стран ке, од но сно од ути ца ја не ких еле ме на та из тог “про гра ма” на 
жи вот ста нов ни штва у др жа ви.

Капацитетиполитичкихстранака

Ви ше пар тиј ски из бо ри у бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ су по ка-
за ли да еко ло шке – Зе ле не стран ке (пар ти је) не ма ју ве ли ке шан се 
да по ста ну и пар ла мен тар не стран ке. Из бо ри у Ср би ји и бив шим 
ре пу бли ка ма су пред ста вља ли об ра чун из ме ђу ко му ни стич ких 
пар ти ја, са да тран сфор ми са них у со ци ја ли стич ке или со ци јал де-
мо крат ске пар ти је и тра ди ци о нал них кон зер ва тив них (ан ти ко му-
ни стич ких) пар ти ја гра ђан ске ори јен та ци је. У том су ко бу ме ста 
ни је би ло за иде је еко ло шких пар ти ја. Ме ђу пр вим по ли тич ким 
стран ка ма у Ср би ји, би ла је Зе ле на стран ка Ср би је осно ва на фе-
бру а ра 1990. го ди не и упи са на је у ре ги стар под ред ним бро јем 23. 
Ова стран ка је ство ре на од стра не на уч ни ка, уни вер зи тет ских про-
фе со ра, еко ло шких и ан ти ну кле ар них ак ти ви ста и до жи ве ла је не у-
спех на пр вим ви ше пар тиј ским пар ла мен тар ним и пред сед нич ким 
из бо ри ма 1990. го ди не, не осва ја ју ћи ни јед но ме сто у пар ла мен ту. 
У уза вре лој си ту а ци ји где је глав но пи та ње би ло оп ста нак Ју го сла-
ви је, иде ја еко ло ги је би ла је на мар ги ни иако су све стран ке у сво-
јим на сту пи ма на на ци о нал ној те ле ви зи ји мо ра ле да об ја сне, сво је 
ста во ве о за шти ти жи вот не сре ди не. На сле де ћим пар ла мен тар ним 
из бо ри ма 1991. го ди не, Зе ле на стран ка у Ср би ји иза шла је са тзв. 
Ма ни фе стом ко ји се раз ли ко вао од кла сич них пар тиј ских про гра-
ма. Ма ни фест је по ста вио се би циљ да мо би ли ше по ли тич ки нео-
пре де ље не гра ђа не као и оне ко ји су про е ко ло шки ори јен ти са ни. 
И јед на и дру га гру па на ко ју су зе ле ни ра чу на ли би ли су ма њи на 
што је до ве ло жи вот ну сре ди ну на мар ги ну по ли тич ке сце не у Ср-
би ји у вре ме кад се др жа ва рас па да и по чи ње рат. Ма ни фест Зе ле не 
стран ке са сто јао се из де сет Це ли на у ко јој су из ло же ни основ ни 
ста во ви ове пар ти је. Мо то ове пар ти је био је – Без де мо кра ти је 
не ма еко ло ги је! Без еко ло ги је не ма де мо кра ти је! Што да ље зна чи 
оп ста нак при ро де и људ ске вр сте пред у слов је људ ским пра ви ма и 
де мо крат ским сло бо да ма. Са мо сло бод но и де мо крат ско дру штво 
мо же би ти у еко ло шкој рав но те жи са при ро дом. 

Про грам Зе ле не стран ке Ср би је био је за сно ван на иде ја ма 
не мач ких зе ле них, ко је су би ле при ла го ђе не еко ло шкој све сти на-
ших гра ђа на и ду ху вре ме на. Мо же мо ре ћи да ни је би ла де фи ни са-
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на по ли тич ка уло га Зе ле не стран ке, ко ја је у по ку ша ју по сти за ња 
пар ла мен тар ног ста ту са за у зе ла став о се би као по ла пар ти ја-по ла 
по крет. Та ква иде ја се прав да ла же љом ру ко вод ства пар ти је да се 
ства ра њем пр ве (еко ло шке) пар ти је не раз би ја и не у тра ли ше еко-
ло шки,по себ но ан ти ну кле ар ни по крет.

Ме ђу тим, по ли тич ки уто пи зам је пра тио и еко ло шки уто пи-
зам.У Ср би ји да нас по сто ји осам ре ги стро ва них зе ле них по ли тич-
ких стра на ка. Све ове по ли тич ке пар ти је има ју ми нор ну уло гу у 
по ли тич ком жи во ту Ср би је. Узро ци мар ги на ли за ци је ових по ли-
тич ких пар ти ја су исти као и у дру гим зе мља ма тран зи ци је, а спе-
ци фич ни у Ср би ји по ко ји ма се раз ли ку ју су: пер ма нент на со ци-
јал на, еко ном ска и по ли тич ка кри за од на стан ка ви ше пар ти зма па 
до да нас, ме ђу на род не еко ном ске санк ци је, агре си ја НА ТО пак та 
итд. Уко ли ко по гле да мо њи хо ву ак тив ност, мо же мо ре ћи да су са-
ме се бе до ве ле у аути стич но по ли тич ко по на ша ње. Због то га чуд но 
зву чи да „је дан део гра ђа на Ср би је још увек емо ци о нал но ра су ђу је 
о мно гим пи та њи ма ко ја се ти чу њи хо вог до са да шњег и бу ду ћег 
жи во та, и ве зан је на овај или онај на чин, изо вих или оних раз ло га, 
за од ре ђе не по ли тич ке стран ке или лич но сти“.9) У по ли тич ком жи-
во ту Ср би је ак тив но уче ству ју две еко ло шке пар ти је. То су Зе ле на 
стран ка – ЕКО, са се ди штем у Вр шцу и Зе ле ни Ср би је, са се ди-
штем у Но вом Са ду.Еко ло шке пар ти је у Ср би ји, као и исте пар ти је 
у зе мља ма бив шег со ци ја ли зма, ни су ус пе ле да у кри зним и пре-
лом ним вре ме ни ма ис ко ри сте по ли тич ку си ту а ци јуи свој ен ту зи ја-
зам, енер ги ју и иде је пре тво ре у по ли тич ку сна гу у пе ри о ду тран-
зи ци је. Де си ло се да су мно ге не ста ле са по ли тич ке сце не а раз ло га 
је би ло ви ше. Пр ви узрок пред ста вља ју уну тра шњи кон флик ти из-
ра же ни у лич ним не су гла си ци ма, раз ми мо и ла же њи ма, не до вољ но 
раз ви је ним стра те ги ја ма и на рав но у из бо ри ма лич но сти ко је ће 
во ди ти пар ти ју. Ру ко вод ства еко ло шких пар ти ја у Ср би ји за др жа ли 
су “ста ри” на чин раз ми шља ња, ко ји је пре у зет из јед но пар тиј ског 
си сте ма, ко ји се из ра жа вао у не по зна ва њу ло ги ке ви ше пар тиј ског 
по ли тич ког си сте ма. Еко ло шке пар ти је ни су би ле ма сов не пар ти је, 
а ве ћи ном су би ле са “без и ме ним ли де ром”, па је и то био раз лог за 
не у спех. Ни су ума ле сво ју од ре ђе ну со ци јал ну осно ву, спе ци фич-
не дру штве не гру пе на ко је су мо гли да ра чу на ју.Та ко ђе, еко ло шке 
пар ти је у Ср би ји су пре ди мен зи о ни ра ле еко ло ги ју а са мим тим су 
пот це ни ле и ин те ре се би рач ког те ла. Пи та ња ко ја су ин те ре со ва ла 

9) Ми ле Ра кић, „Про дук ци ја кри зе у Ср би ји“, Политичкаревија, бр. 2/2011,  ИПС, стр. 
241. 
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би ра че: за по сле ност, над ни це, со ци јал на за шти та, од но сно фак то-
ре ко ји ути чу на ква ли тет еко ном ског жи во та. Еко ло шке пар ти је 
из За пад не Евро пе су се ба ви ле и дру гим пи та њи ма по пут пра ва 
хо мо сек су а ла ца, ле га ли за ци је про сти ту ци је итд, а на ше због оп-
штег кон зер ва ти ви зма, и по ли тич ког и кул тур ног, то ни су мо гле да 
учи не.

ИЗВОРИУГРОЖАВАЊАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

За шти та жи вот не сре ди не је свет ски - пла не тар ни про блем. 
Ипак, ре ше ње то га про бле ма об у хва та ан га жо ва ње про стор но оме-
ђе них те ри то ри ја - др жа ва. Сва ка од њих има соп стве не за ко не ко ји 
се ти чу за шти те жи вот не сре ди не и сва ка тај про блем ре ша ва на 
свој на чин. Но, ши ре по сма тра но, оно што ван сва ке сум ње до при-
но си ре ше њу тог гло бал ног про бле ма је сте са рад ња на гло бал ном 
ни воу. На рав но, упра во због чи ње ни це да сва ка др жа ва има соп-
стве не за ко не, сва ка од њих би тре ба ло да о том про бле му раз ми-
шља гло бал но, а да га ре ша ва ло кал но, у окви ру сво јих гра ни ца.

Загађењевода - Од свих при род них ре сур са во да је на по вр ши-
ни зе мље за сту пље ни ја у нај ве ћој ме ри и по кри ва око 70% зе мље не 
по вр ши не, док од укуп не за пре ни не во де при бли жно је 80-90% под 
мор ским во да ма. Ко ли чи на во де ко ја је не по сред но рас по ло жи ва за 
људ ске ак тив но сти пред ста вља са мо 0,002% укуп не ко ли чи не во-
де. Ко ли чи на слат ке во де ко ја се мо же ко ри сти ти је 96-97 % а то су 
под зем не во де, око 2% су је зер ске во де, а са мо 1%  су во до то ци.10) 
Ани ли зи ра ју ћи ко ли чи ну пит ке во де и во де ко ју је мо гу ће ко ри сти-
ти, ко ли чи не су ве о ма ма ле у од но су на ко ли чи ну от пад них ма те-
ри ја ко је се ме ша ју са овим во да ма чи ме се угро жа ва еко си стем и 
еко ло ги ја уоп ште. Нај че шће те во де ни су упо тре бљи ве за али ни 
за ши ру упо тре бу. Да кле, ка да је да нас та кво ста ње са во дом у бу-
дућ но сти во да и жи вот без чи стр во де би ће не мо гућ. Ове чи ње ни-
це већ пред ста вља ју алар мант но ста ње и упу ћу ју на по тре бу бр зог 
ре а го ва ња у за шти ти во да и еко си сте ма.

Загађењеваздуха - Из во ре у за га ђе њу ва зду ха мо же мо свр ста-
ти у три гру пе, а ко је под ра зу ме ва ју:

1.Са го ре ва ње као нај ра спо ро стра ње ни у ји из вор за гађ ња ва-
зду ха, ко ја на ста ју из кућ них и ин ду стриј ских ло жи шта. Из дим-
ња ка или ло жи шта ис ти чу не пот пу но са го ре ли ди мо ви и га со ви у-

10)  Ван чи на Фра њо, Човековаоколина, За греб, 1998, стр. 45.
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гљен во до ник, угљен мо нок сид и сл. ко ји ок си ди ра ју у сум пор не ок-
си де. Ова вр ста за га ђе не ма те ри је је је дан од угро жи ва ча чо ве ко ве 
око ли не. Што се ти че ин ду стриј ских по стро је ња до да тан про блем 
пре ста вља ју гру пи са ни ин ду стриј ски објек ти на ма лом про сто ру, а 
ко ји из ба цу ју из сво јих ло жи шта огром не ко ли чи не га со ва  на ма-
лом про сто ру, ко ји се за др жа ва ју у ва зду ху и вре ме ном па да ју на 
зе мљи шни про стор чи ме у пот пу но сти за га ђу ју це лок пну око ли ну 
на јед ном од ре ђе ном про сто ру.

2. Ве ли ки за га ђи ва чи ва зду шног про сто ра тј чо ве ко ве сре ди-
не су и вој ни и ци вил ни ва зду хо пло ви, као и дру ги ле те ћи објек ти 
са по гон ским мо то ри ма и ко ји ко ри сте раз ли чи та по гон ска го ри ва. 
Је дан ави он са мла зним мо то ри ма да би пре ле тео Ан тла тик по трп-
ши 35 то на ки се о ни ка при че му из ба ци 40 то на угљен ди ок си да, а 
то ука зу је да је са мо овај по да так алар ман тан, а кло ли ко још има 
та квих угро жи ва ча мо же мо са мо пред по ста вља ти. Пре ма не ким 
по да ци ма у ва здух се ис пу сти 26 ано ор ган ских и 208 ор ган ских 
пли но ва и па ра и 104 вр сте че сти ца. Га со ви или пли но ви ко ји се 
ис пу шта ју у ва здух из раз ли чи тих мо то ра су: угљен мо нок сид, оло-
во, угљен во до ник и ки се о нич ни ок си ди.11) 

Загађивање природе отпадом - „Под от па дом се под ра зу ме-
ва ју све вре сте ма те ри ја ла ко ји не ма ју упо треб ну вред ност, а ко-
ји на ста ју у про це су про из вод ње, ра да, ко ри шће ња, са о бра ћа ја и 
дру гим де лат но сти ма. Чврст от пад је сло жен и хе те ро ген ма те ри-
јал ко ји на ста је чо ве ко вим ак тив но сти ма у ста ну, на по слу,  јав-
ном ме сту, ин ду стри ји, по љо при вре ди и дру гим ме сти ма. Нај ве ћи 
про из во ђа чи от па да у гра до ви ма су до ма ћин ства и јав не град ске 
по вр ши не (ули це, тр го ви, пар ко ви). Ур ба ни за ци ја и ин ду стра ли за-
ци ја ути ца ли су на по ве ћа ње от па да, ко ји по ста је свет ски про блем, 
а у на ред ном пе ри о ду би ће је дан од при о ри тет них за ре ша ва ње. 
По јед ном ста нов ни ку у ве ћим сват ским гра до ви ма има три и ви-
ше ки ло гра ма от па да днев но. Чи ње ни ца је да се по ве ћа њем бро ја 
ста нов ни ка и стан дар да жи во та по ва ћа ва и ко ли чи на от па да ко ји 
се не рет ко сма тра ре сур си ма.“12) От пад је људ ски про из вод у нај-
ве ћим слу ча је ви ма, а на ру чи то у ин ду стриј ски раз ви је ним зе мља-
ма, ко је су кон ту и ни ра ни за га ђи ва чи жи вот не сре ди не. Иако су сви 
про из во ђа чи пре ма на ци о нал ном за ко но дав ству оба ве зни са ни ра ти 
от пад не ма те ри је ипак мно ги то не чи не услед че га до ла зи до за га-

11)  Исто,  стр. 69.
12)  Јол џић В., Еколошкоправо, Бе о град, 1998, стр. 125.
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ђе ња жи вот не сре ди не са ве о ма ви со ким про цен том опа сно сти по 
жи вот љу ди и биљ ни свет. Не са мо да од ба че ни от пад у при ро ди 
пред ста вља прет њу ве ли ким за га ђе њем и тро ва њем не го се исти 
че сто на ла зи на тр жи шту као ви со ко це ње на ро ба, на ру чи то ну-
кле ар ни от па ди. Да нас је упра вља ње от па дом ве о ма про фа ти бил на 
де лат ност иако исти су штин ски пред ста вља ве о ма ве ли ку прет њу 
жи вот ној сре ди ни.Дру гим ре чи ма от пад пред ста вља ве ли ку прет-
њу у све ту са раз ли чи тим по сле ди ца ма. На ро чи то пред ста вља ју 
прет њу ну кле ар ни, хе миј ски и би о ло шки от пад ко ји се све че шће 
от кри ва ју на мно гим де по ни ја ма по зна те и не по зна те ло ка ци је,а 
ко ји се иле гал но уво зи из дру гих др жа ва у ци љу про из вод ње ну-
кле ра ног и би о ло шког оруж ја.13) По ве ћа ња и скла ди ште ње опа сног 
от па да у ин ду стриј ски раз ви је ним зе мља ма, а ра ди сти ца ња про-
фи та са ве ли ким ри зи ци ма од ви ја се из ван за кон ских про пи са, на-
шта  упу ћу је ита ли јан ска сту ди ја у де лу би зни са у ор га ни за ци ји 
„ма фи је“ ко ја по ка зу је на гло ин те ре со ва ње  за по сло ве у ве зи са 
от па дом.14) У Ре пу бли ци Ср би ји про блем од ла га ња от пад ног ма те-
ри ја ла у пот пу но сти ни је ре гу ли сан чи ме је омо гу ће но да се за га-
ђу је жи вот на сре ди на. У су шти ни де по ни ја је „ме сто на по вр ши ни 
или ис под по вр ши не зе мљи шта где се от пад од ла же укљу чу ју ћи:  
ин тер на ме ста, стал на ме ста (ко ја се ко ри сте за од ла га ње от па да 
ду же од го ди ну да на), осим тран сфер ста ни ца и скла ди шта.“15) 

*
Об зи ром на до са да шњи де мо крат ски раз вој Ср би је, а на ро чи-

то пе ри од по сле дру гог свет ског ра та као и због, објек тив но го во-
ре ћи, по вољ ног ге о граф ског по ло жа ја на Бал кан ском по лу о стр ву, 
Ре пу бли ка Ср би ја има сво је за ко не и на чи не да се су о чи са ра сту-
ћим еко ло шким про бле ми ма. Ме ђу тим, ти за ко ни мо ра ју би ти у 
са гла сно сти са за ко ни ма ве ћих те ри то ри јал них је ди ни ца. У са став 
не ких од њих Ср би ја већ ула зи, док у не ке још ни је ушла. Ово због 
чи ње ни це да знат но ве ћа фор ма ци ја, Европ ска Уни ја има стан дард 
за све др жа ве-чла ни це, па и ускла ђе ње њи хо вих за ко на по пи та-
њу еко ло шких про бле ма. По ред мно гих дру гих ускла ђи ва ња ко-
ја Ср би ја мо ра да из вр ши да би по ста ла чла ни ца Европ ске Уни-

13)  Са ну кле ар ним от па дом пу тем оруж ја су о чи ла се Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка Срп-
ска то ком НА ТО бом бар до ва ња из ва зду ха, чи је ну кле ар не бом бе у свом са др жа ју су 
по се до ва ле от пад ура ни ју ма.

14)  Мар ко вић С., Моћотпадаувреметранзиције, За шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке 
Ср би је, Но ви Сад, 2008,  стр. 103.

15) Мар ко вић С.,Моћотпадауцивилномдруштву, Гра фи ка Ша бац, Ша бац, 2006, стр. 39.
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је, она мо ра да по бољ ша и свој стан дард, ка ко еко ном ски, та ко и 
еко ло шки. Оно што на ма не до ста је је еко ло шка свест по је дин ца, 
ин ди ви дуе, гра ђа ни на Ср би је, по ли тич ких пар ти ја. Је дан од узро-
ка не у спе ха еко ло шких пар ти ја у Ср би ји ле жи у исто ри ји њи хо вог 
на стан ка. Ове пар ти је ни су на ста ле у цен тру по ли тич ких зби ва ња, 
од но сно не у Бе о гра ду, већ у дру гим гра до ви ма у Ср би ји, као што 
су Вр шац, Но ви Сад, Ниш, То по ла. Ове пар ти је су се углав ном по-
на ша ле као еко ло шки по кре ти. Уме сто да уче ству ју по сва ку це ну 
на на ци о нал ним и ло кал ним из бо ри ма, и да на тај на чин про це не 
сво ју ре ал ну сна гу и моћ, еко ло шке пар ти је у Ср би ји су иза бра-
ле пут са мо и зо ла ци је, кон цен три шу ћи се на обра зов но-еко ло шке 
ак тив но сти, еко ло шко ори јен ти са не ту ри стич ке ор га ни за ци је, ко-
је у ви ду из ле та и екс кур зи ја про ши ру ју еко ло шку свест љу ди. 
Уоп ште но го во ре ћи „Кри за ко ја је на сту пи ла,да кле, го во ри да 
је кри за ин сти ту ци ја ду бља од свих до са да шњих и да ре ше ње 
тре ба тра жи ти не са мо у ре фор ми ин сти ту ци ја, већ и у сфе ри 
ду ха – ду хов ној об но ви, што би, по том, да ло прин ци пе и вред-
но сти за ре фор му и по нов но да ва ње сми сла ра ду др жав них ин-
сти ту ци ја“.16) Свест о гло бал ном за га ђе њу мо ра би ти при сут на од 
са мог по чет ка шко ло ва ња, не да за пла ши већ да упо зо ри на мо гу ће 
опа сно сти, пред у пре ди но ва за га ђе ња и омо гу ћи ду го роч ност свих 
ак ци ја. Је ди но све сне је дин ке и дру штва у це ли ни мо гу пред у зе-
ти и успе шно оства ри ти ак тив но сти на очу ва њу, ис тра жи ва њу и 
кре и ра њу но вих,ху ма них, еко ло шких вред но сти.Да би се раз ви ла 
“еко ло шка ди сци пли на” код љу ди, гра ђа ни на Ср би је по треб не су 
де мо крат ске сна ге и де мо крат ске (др жав не) ин сти ту ци је. Сна ге 
ко је то мо ра ју да обез бе де је су за ко но дав на власт, из вр шна власт, 
са сво јим пре вен тив ним и ре пре сив ним ме ра ма, ма ње по ли тич ке 
гру пе, не вла ди не ор га ни за ци је и по је дин ци. Сви они мо ра ју би ти 
при мер гра ђа ни ну(уз о ран при мер де мо кра ти је) ка ко тре бе раз ми-
шља ти и ра ди ти да би смо жи ве ли чи сти је, опу ште ни је и здра ви је.

У су шти ни пред у слов за аде кват но ста ње и очу ва ње не по сред-
ног и оп штег жи вот ног окру же ња је сте да чо век и дру штво, ко јем 
при па да, бу ду за сно ва ни на пра ву, јед на ко сти ма,сло бо да ма, то ле-
ран ци ји и свим де мо крат ским прин ци пи ма. По треб но је да по сто ји 
уре ђе но де мо крат ско дру штво, истин ске де мо крат ске по ли тич ке 
пар ти је чи је се ак тив но сти сво де на ис пу ње ње обе ћа ња гра ђа ни ма.

16) Зоран Милошевић, Демократија и капацитети политичких институција, Политичка
ревија, бр. 1, ИПС,  Београд, 2011, стр. 42.
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MileRakic
CONSTITUTIONALBASISINTHEPROTECTION

OFTHEENVIRONMENT
Summary

Abasicobjectiveofeachstatepolitics issurvivalof the
stateandsocietyingeneral.Nowadaysoneofmostimpor
tantpreconditionsforthesurvivalofthesocietyandstate,
inadditiontoanecessityofdevelopmentofdemocracyand
democraticinstitutions,hasturnedouttobeanincreasing
needforcreationofhealthynaturalsurrounding(natural
environment)asoneofthemostsignificantcapacitiesof
developmentinmodernSerbia.Inthissense,theobjective
ofallactivitiesof thestate institutions,politicalparties,
etc. in Serbia must be directed toward accomplishment
ofthisplan.Inthistextauthorunderlinedstandpointsof
the political parties towards natural environmentwhich
ismostoftenintheirpreelectioncampaignsstronglyac
centuated as one of their great activityoriented points.
However, reality shows thatmanypoliticalparties,even
somestateinstitutionswhichoftenhaverepresentativesof
politicalpartiesintheirmanagingpositions,greatlydiffer
from theirdeclaredobjectives in theirpreelectioncam
paigns.
KeyWords:institutions,politics,democracy,naturalenvi
ronment,politicalparties,capacities
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Resume
Consideringhitherto democratic development of Serbia,
inparticularaperiodaftertheSecondWorldWarandits
advantageousgeographicpositionintheBalkanpeninsu
la,RepublicofSerbiahasitslawsandwaystocopewith
increasingecologicalproblems.However,theselawsmust
bestandardizedinaccordwiththelawsofgreatterritorial
units.InthatsenseSerbiahasalreadybecomethepartof
someofthemandincaseofsomeothersstillhasnotdone
it.Thisisrelevanttoafactthatafargreaterunit,theEu
ropeanUnit,hasonestandard forall itsmemberstates,
including the standardization of its laws regarding eco
logicalproblems.Inadditiontomanyotherstandardiza
tionsthatSerbiayethastoaccomplishinordertobecome
thememberstateoftheEuropeanUnion,itneedstoim
proveitsownstandardsregardingeconomyandecology.
What is missing is ecological awareness of individuals,
citizensofSerbiaandmembersofpoliticalpartiesalike.
OneofcausesoffailureofecologicalpartiesinSerbiais
relatedtothehistoryoftheirbeginnings.Theseparties
werenotestablished in thecenterof thestate’spolitical
activities, that is, theywerenotestablished inBelgrade,
butinothercitiesthroughoutSerbiasuchasVrsac,Novi
Sad,NisorTopola.Thesepartieshavemainly taken the
roleofecologicalmovements.Insteadofparticipatingby
all means in national and local elections, which would



- 262 -

УСТАВНИОСНОВИУЗАШТИТИЖИВОТНЕСРЕДИНЕМилеРакић

provide them the opportunity of estimation of their real
powerandinfluence,theecologicalpartiesinSerbiatook
directionofselfisolation,focusingoneducationalactivi
tiesandcooperationwithecologicallyorientedtouristor
ganizationwhichspreadecologicalawareness inpeople
through their organization of school journeys andother
typeofjourneys.Generallyspeaking,“Thisrecentcrisis
isaproofthatthecrisisofinstitutionshasbeenfardeeper
fromallpreviouscrisis so farand that solution is tobe
searchedfornotonlyininstitutionalreformsbutalsoin
thefieldofspirituality–insenseofspiritualreformation,
whichwouldconsequentlyprovidedprinciplesandvalues
forareformandrevivalofmeaningfulnessofactivitiesof
thestateinstitutions.”Thereshouldbepresentedalayout
forgainingawarenessonglobalpollution fromthevery
beginning of education, not for purpose of frightening
people,butforpurposeofwarningthemonpossibledan
gersandprovidingthemwithopportunitytopreventnew
pollutionsandprovideforlongevityofallactions.Onlyin
dividualsandsocietieswithsuchawarenesscansuccess
fully undergo activities for preservations, research and
creation of new human and ecological values. For pur
poseofdevelopmentof“ecologicaldiscipline”ofpeople,
citizensofSerbia,democraticforcesanddemocratic(the
state) institutions are needed. These forces that have to
providetheecologicaldisciplinearelegislativepowerand
executivepowerwiththeirpreventiveandrepressionmea
sures,smallerpoliticalgroups,nongovernmentorganiza
tionsandindividuals.Theyallhavetobeanexamplefor
thecitizens(anexemplarymodelofdemocracy)onhowit
isnecessarytothinkandactinordertolivepurer,more
relaxedandhealthylife.
In fact a precondition for accomplishment of a normal
stateofaffairsandpreservationofgeneralnaturalenvi
ronmentisthatbothamanandsocietytowhichshe/he
belongsarebasedontheright,equalities,freedoms,tol
eranceandall democraticprinciples.There is necessity
foraccomplishmentofdemocraticsocietywithtruedemo
craticpoliticalpartieswhoseactivitiesarenotlimitedto
fulfillmentofpromisestocitizens.

 Овај рад је примљен 20. маја 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
јуна 2012. године.
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