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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Tех нич ко-тех но ло шки раз вој и упо тре ба огром них из во ра енер-
ги је и си ро ви на у то ку два де се тог ве ка2) до вео је до то га да су 

чо ве ков рад умно го ме за ме ни ле или упот пу ни ле ма ши на, апа ра ти 
и ра зни дру ги уре ђа ји од ме та ла, пла сти ке или дру гих ма те ри ја ла, 
раз ли чи тих по го на и из во ра енер ги је ко ји су, му исти на олак ша ли, 
обо га ти ли и улеп ша ли жи вље ње, али га исто вре ме но и угро зи ли са 
ра зних стра на3). Ве ли ки број ма ши на чи ји је рад ауто ма ти зо ван и 
ком пју те ри зо ван, упо тре ба раз ли чи тих, чак и опа сних из во ра енер-
ги је и си ро ви на има ју огром ну про из вод ну моћ, али са дру ге стра-
не, и моћ уни шта ва ња или угро жа ва ња жи во та и здра вља љу ди, 
од но сно до во ђе ња у опа сност чо ве ко ве жи вот не и рад не сре ди не, 
па ти ме и осно ве ње го вог по сто ја ња, жи вље ња и оп стан ка4).

Упо тре ба ну кле ар не, тер мо ну кле ар не, елек трич не, сун че-
ве, као и дру гих из во ра енер ги је омо гу ћи ла је чо ве ку да са вла да 
огром на про стран ства на зе мљи и да их учи ни до ступ ним за ве о ма 
крат ко вре ме, да про дре у ду би ну зе мље или у огром на све мир ска 
или оке ан ска про стран ства про ди ру ћи све ви ше у тај не жи во та и 
при ро де, у тај не ма те ри је, али и са мо га се бе. Чо век је та ко от крио 
и пот чи нио се би та кве си ле, ство рио та ква сред ства и про на шао 
та кве тех но ло шке по ступ ке по мо ћу ко јих је у ве ли кој ме ри по стао 
го спо дар при ро де, а ти ме и сво је суд би не. Али те си ле има ју и опа-
сност од не кон тро ли са ног, не струч ног, не хат ног или пак на мер ног 
2) Д. Јо ва ше вић, М. Ра кић, Де мо кра ти ја и жи вот на сре ди на, Бе о град, 2009. го ди не, стр. 

116-121
3) Д. То дић, Са вре ме на по ли ти ка и пра во жи вот не сре ди не, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 

65-73
4) A. S. Bong hey, Man and En vi ron ment, Mac mil lan, 1971. go di ne, str. 89-115
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или дру гог не про ми шље ног по сту па ња и ши ре ња, те исто вре ме ног 
уни шта ва ња и оште ћи ва ња све га пред со бом про у зро ку ју ћи не по-
сред но и опа сност по жи вот ну сре ди ну5).

Ра зор на и уни шта ва ју ћа моћ енер ги је, си ро ви на и сред ста ва 
ко ја се ко ри сте у свим об ли ци ма про из вод ње и ис тра жи ва ња не 
са мо да је пер ма нент но при сут на и увек мо гу ћа, већ је и ре ал но 
оства ри ва. То нам, уоста лом, по ка зу ју број ни при ме ри из да ље, али 
и бли же про шло сти број них ин ду стриј ских, хе миј ских, нафт них и 
дру гих ак ци де на та, што је до ве ло до еко ло шке ка та стро фе не са гле-
ди вих раз ме ра. Се ти мо се са мо слу ча је ва за га ђе ња во де них то ко ва 
у ре ци Ибар услед ис пу шта ња ја ло ви не са те ри то ри је АП Ко со ва и 
Ме то хи је с кра ја 2002. го ди не или пак пре вр та ња же ле знич ких ци-
стер ни са отров ним, кан це ро ге ним и му то ге ним ви нил-хло ри дом у 
цен тру Бе о гра да на же ле знич кој те рет ној ста ни ци или ис пу шта ња 
ма зу та у Ду нав код Но вог Са да  у ав гу сту 2003  го ди не, као и ве-
ли ки по жа ри у  лет њим ме се ци ма го то во сва ке го ди не ко ји су са мо 
по след њи при ме ри ак ци ден тал ног угро жа ва ња жи вот не сре ди не 
са мо гу ћим те шким по сле ди ца ма по жи вот и здра вље љу ди6).

 По жа ри, по пла ве, екс пло зи је, ха ва ри је, тро ва ња, ак ци ден ти 
ра зних вр ста, оби ма и тра ја ња, че сте су по ја ве у ко ји ма ни су рет ке 
ни те шке, па и ка та стро фал не по сле ди це по жи вот ну сре ди ну, са 
ве ли ким бро јем људ ских жр та ва, те ле сних оште ће ња, угро жа ва ња 
или по вре де здра вља, али и огром ним ма те ри јал ним ште та ма по 
ва здух, во ду, зе мљу, фло ру, фа у ну и дру ге сег мен те ко је све у куп но 
чи не еко ло шку сре ди ну7). То је дру га, там на стра на и да нак тех нич-
ком и тех но ло шком про гре су по след њих по ла ве ка.

2.ПРАВНИРЕЖИМУРЕЂИВАЊАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Еко ном ски раз вој по след њих го ди на и убр за на ин ду стри ја-
ли за ци ја као и тех нич ко тех но ло шки на пре дак уз при ме ну но вих 
тех но ло ги ја и по ве зи ва ње на ше зе мље у европ ске и свет ске еко-
ном ске, при вред не, са о бра ћај не и дру ге то ко ве за сно ва ним, у пр-
вом ре ду, на до стиг ну ћи ма тех ни ке и на у ке до вео је до од ре ђе ног 
сте пе на и ни воа за га ђе но сти основ них при род них ре сур са жи вог 
све та. То је на мет ну ло по тре бу да сва ова зби ва ња и про ме не мо ра-
5) Д. Јо ва ше вић, За шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2005. го ди не, стр. 14-21 
6) В. Ни ко лић, Обра зо ва ње и за шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2003. го ди не, стр. 43-58
7) Д. То дић, В. Ву ка со вић, Еко ло шка кри за у све ту и од го вор ност ме ђу на род не за јед ни це, 

Бе о град, 2002. го ди не, стр. 56-72
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ју би ти об у хва ће не и са др жа јем од ре ђе ног си сте ма  прав них нор ми 
као де ла укуп ног дру штве ног си сте ма8).

Тај би си стем прав них нор ми9) утвр дио усло ве, на чин, по ступ-
ке и кри те ри ју ме за ко ри шће ње но вих тех но ло ги ја без че га не ма 
при вред ног и дру штве ног раз во ја зе мље и на прет ка ста нов ни штва, 
али ко ји би до вео до сма ње ња или огра ни че ња об ли ка и ви до ва за-
га ђе ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не у це ли ни или по је ди них 
ње них сег ме на та, од но сно ко ји би до вео до  ‘’одр жи вог раз во ја’’ 
основ них еле ме на та жи вот не сре ди не10). Су шти на је овог зах те ва 
да се из на ђу, уте ме ље и ин сти ту ци о на ли зу ју та ква оп ти мал на ре-
ше ња ко ја ће омо гу ћи ти, с јед не стра не, не сме та ни раз вој про це са 
про из вод ње и ко ри шће ња од ре ђе них ма ши на, уре ђа ја и апа ра та, 
опа сних из во ра енер ги ја и си ро ви на, а с дру ге стра не, ко ји обез бе-
ђу је не сме та ни и не у гро же ни  си стем за шти те жи вот не сре ди не у 
оном сте пе ну ко ји не ће штет но ути ца ти на жи вот и здра вље љу ди, 
од но сно оп ста нак жи вог све та на зе мљи11).

То под ра зу ме ва ускла ђи ва ње еко ном ског раз во ја са ин те ре си-
ма за шти те жи вот не сре ди не12), а што се у ве ли кој ме ри мо же по-
сти ћи про пи си ва њем еко ном ско-еко ло шких кри те ри ју ма13) ко ји би 
би ли пра ће ни од ре ђе ном за кон ском и под за кон ском ре гу ла ти вом, 
аде кват ним спро во ђе њем у жи вот про кла мо ва них и за ко ном за јем-
че них пра ва и оба ве за, од но сно утвр ђи ва ње ефи ка сног и ква ли-
тет ног си сте ма од го вор но сти, утвр ђи ва ње ефи ка сног ин сту ци о на-
ли зо ва ног си сте ма од ре ђе них ор га на и ор га ни за ци ја са по треб ним 
си сте мом овла шће ња на свим дру штве ним ни во и ма од ло кал не са-
мо у пра ве до ре пу блич ких ор га на упра ве уз вид ну по моћ на у ке и 
стру ке. Тек по ди за њем све сти код свих у по гле ду оства ри ва ња и 
ожи во тво ре ња пра ва сва ког чо ве ка на здра ву жи вот ну сре ди ну мо-
гу се оче ки ва ти по чет ни ус пе си у овој бор би чи ји не у спех до во ди 
у пи та ње и оп ста нак људ ског ро да уоп ште14).
8) гру па ауто ра, Еко ло шко пра во, Бе о град, 2004. го ди не, стр. 56-72
9) Г. Пет ко вић, Ре гу ла тор на ре фор ма у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, Прав ни жи вот, 

Бе о град, број 9/2008. го ди не, стр. 427-441 
10) S. Ball, S. Bel, En vi ron men tal Law, Lon don, 1991. go di ne, 189-201
11) В. Јол џић, Еко ло шко пра во др жа ве у тран зи ци ји, Бе о град, 2007. го ди не, стр. 56-82
12) O. Val let, L' ad mi ni stra tion de l' en vi ro ne ment, Pa ris, 1975. go di ne, str. 96-114
13) К. П. Јапп, Од го вор ност за угро жа ва ње око ли ша и иде ја еко ло шке пре вен ти ве, Со ци-

јал на еко ло ги ја, За греб, број 4/1996. го ди не, стр. 477-488
14) F. Van či na, Čovjekovа oko li na, Za greb, 1982. go di ne, str. 76-89
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Сто га ће мо се и ми ба ви ти јед ним сег мен том овог си сте ма 
ефи ка сне, ква ли тет не, бла го вре ме не, за ко ни те и пот пу не за шти те 
и уре ђи ва ња жи вот не сре ди не15). То је си стем прав них про пи са ко-
ји за објект ре гу ла ти ве има жи вот ну сре ди ну у це ло сти или по је-
ди не ње не сег мен те : во ду, ва здух, зе мљи ште, фло ру, фа у ну и сл. 
Но, у прав ној те о ри ји се у по след ње вре ме раз ви ја и схва та ње ко је 
има све ши ри круг за го вор ни ка  пре ма ко ме се ов де ипак ра ди о 
прав ном си сте му ко ји уре ђу је јед но и то бит но  пра во чо ве ка, пра во 
ко је ула зи у кор пус основ них,  фун да мен тал них, оп ште ци ви ли за-
циј ских и уни вер зал них људ ских пра ва  (Hu man Rights) – пра во на 
здра ву жи вот ну сре ди ну. Ово пра во је и у на шим устав ним ак ти ма 
ко ји су до не ти по след њих го ди на про кла мо ва но као основ но људ-
ско пра во чи ја је за шти та до би ла ка рак тер устав ног по сту ла та16).

Та ко је у чла ну 46. ра ни је ва же ће По ве ље о људ ским и ма њин-
ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма Др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра17) (у при ме ни до ју на 2006. го ди не) из ри чи то за јем че но 
пра во чо ве ка на здра ву жи вот ну сре ди ну, као и на бла го вре ме но и 
пот пу но оба ве шта ва ње о ње ном ста њу. У ис тој од ред би сто ји та ко-
ђе да је сва ко, а по себ но др жав на за јед ни ца, као и да су Ре пу бли ка 
Ср би ја, од но сно Ре пу бли ка Цр на Го ра као др жа ве чла ни це од го-
вор не за за шти ту жи вот не сре ди не, или ка ко то сто ји да је  сва ко 
оба ве зан да чу ва и уна пре ђу је жи вот ну сре ди ну.   

И но ви Устав Ре пу бли ке Ср би је18) из 2006. го ди не у чла ну 74. 
под на зи вом ‘’Здра ва жи вот на сре ди на’’  про пи су је да сва ко има 
пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и на бла го вре ме но и пот пу но 
оба ве шта ва ње о ње ном ста њу. Сва ко, а по себ но Ре пу бли ка Ср би ја 
и ауто ном на по кра ји на су од го вор ни за  за шти ту жи вот не сре ди не. 
И ко нач но, истом устав ном од ред бом је у ста ву 3. из ри чи то пред-
ви ђе но да је сва ко ду жан да чу ва и по бољ ша ва жи вот ну сре ди ну. 

Та ко ђе Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 89. под на зи вом:’’Чу-
ва ње на сле ђа’’ про пи су је да је сва ко ду жан да чу ва при род не рет ко-
15) М. Ма стро вић, Ак тив но сти на за шти ти око ли ша у Ре пу бли ци Хр ват ској с по себ ним 

освр том на Ја дран ско под руч је, По мор ски збор ник, Ри је ка, број 37/99. го ди не, стр. 131-
153

16) V. Jold zić, Eco logy law, Ge ne ral part, Bel gra de, 2007. go di ne, str. 19-28
17) Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре број 6/2003 од 28. фе бру а ра 2003. го ди не Ина че 

ова је По ве ља до не та као са став ни део Устав не по ве ље Др жав не за јед ни це Ср би ја и 
Цр на Го ра (Слу жбе ни лист Ср би ја и Цр на Го ра број 1/2003 од 4. фе бру а ра 2003. го ди-
не) ко ја је у чл. 3. као ци ље ве Ср би је и Цр не Го ре из ме ђу оста лог про кла мо ва ла и : 1) 
по што ва ње људ ских пра ва свих ли ца и 2) ускла ђи ва ње про пи са и прак се са европ ским 
и ме ђу на род ним стан дар ди ма.  

18) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 98/2006
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сти и на уч но, кул тур но и исто риј ско на сле ђе, као и дру га до бра од 
оп штег ин те ре са у скла ду са за ко ном По себ на је при то ме утвр ђе на 
од го вор ност за очу ва ње на сле ђа на стра ни Ре пу бли ке Ср би је, ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Ко нач но, при раз ма тра њу над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је у че-
твр том де лу Уста ва из 2006. го ди не у чла ну 97. тач ка 9. је про пи са-
но да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и :

1. обез бе ђу је одр жи ви раз вој, 
2. си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не, 
3. за шти ту и уна пре ђе ње биљ ног и жи во тињ ског све та и 
4. про из вод њу, про мет и пре воз оруж ја, отров них, за па љи вих, 

екс пло зив них, ра ди о ак тив них и дру гих опа сних ма те ри ја.
Та ко се пра во на жи вот ну сре ди ну19) ја вља у са вре ме ном све ту 

као јед но од основ них људ ских пра ва. Оно у свом са ста ву под ра-
зу ме ва20):

1. пра во на жи вот у здра вој жи вот ној сре ди ни,
2. пра во на одр жи ви еко ном ски раз вој у но вим тех но ло шким 

усло ви ма21),
3. пра во на ра ци о нал но ко ри шће ње при род них и енер гет ских 

ре сур са,
4. пра во на спре ча ва ње, сма њи ва ње и пре вен ци ју свих об ли ка 

по вре де, за га ђе ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не,
5. пра во на за шти ту ин те гри те та би ос фе ре укљу чу ју ћи и при-

род не кли мат ске усло ве и би о ло шку ра зно вр сност,
6. пра во на за шти ту од ‘’уво за’’ пр ља вих тех но ло ги ја,
7. пра во на до ступ ност ин фор ма ци ја о ста њу жи вот не сре ди не 

и о ње ној угро же но сти,
8. пра во на уче шће гра ђа на у по ступ ку од лу чи ва ња о раз во ју, 

уна пре ђе њу и за шти ти си сте ма  жи вот не сре ди не и 
9. пра во на од го ва ра ју ће обра зо ва ње и ја ча ње све сти у обла сти 

жи вот не сре ди не. 
19) Е. Па па фе ва, Одр жи ви раз вој и еко ефи ка сност, Го спо дар ство и око лиш, За греб, број 

57/2002. го ди не, стр. 396-399
20) Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 

8-9
21) И. Ци фрић, Одр жи ви раз вој и стра те ги ја за шти те око ли ша, Со ци јал на еко ло ги ја, За-

греб, број 3/2000. го ди не, стр. 233-248
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Под жи вот ном сре ди ном се, у сми слу чла на 3. За ко на о за шти-
ти жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је22), сма тра ју при род не и ра-
дом ство ре не вред но сти, као и уку пан про стор у ко ме чо век жи ви 
и у ко ме су сме ште на на се ља, до бра у оп штој упо тре би, ин ду стриј-
ски и дру ги објек ти. То зна чи да жи вот ну сре ди ну, ко ја пред ста-
вља пред мет уре ђи ва ња, упра вља ња, за шти те и очу ва ња у скло пу 
еко ло шког пра ва23), чи не две гру пе вред но сти24). То су: 1. при род-
не вред но сти и 2. ра дом ство ре не вред но сти. При род не вред но сти 
жи вот не сре ди не чи не: при род на бо гат ства, зе мљи ште, во де, шу-
ме, ва здух, биљ ни и жи во тињ ски свет. Ра дом ство ре не вред но сти 
жи вот не сре ди не су до бра ко ја је чо век ство рио, ко ја слу же за до-
во ља ва њу оп штих, за јед нич ких и по је ди нач них по тре ба чо ве ка, а 
на ме ње на су ста но ва њу, кул тур ним, обра зов ним, со ци јал ним, ре-
ли гиј ским и дру гим по тре ба ма чо ве ка. 

На исти на чин по јам и еле мен те жи вот не сре ди не су од ре ђи-
ва ли и ра ни је ва же ћи : За кон о осно ва ма си сте ма за шти те жи вот не 
сре ди не25) као и Ре зо лу ци ја о по ли ти ци за шти те жи вот не сре ди не 
у СР Ју го сла ви ји26)  као и Ре зо лу ци ја о по ли ти ци очу ва ња би о ди-
вер зи те та у СР Ју го сла ви ји27). За пра во у прав ној те о ри ји28) се мо-
гу раз ли ко ва ти две вр сте де фи ни ци ја ко је од ре ђу ју по јам жи вот не 
сре ди не. На и ме, жи вот на сре ди на се мо же схва ти ти у ши рем сми-
слу и у ужем сми слу. 

У ши рем сми слу жи вот на сре ди на под ра зу ме ва це ло куп но 
окру же ње чо ве чан ства и све со ци јал не, кул тур не и по ли тич ке од-
но се. Она се ис по ља ва и као при род на жи вот на сре ди на ко ју чо век 
ко ри сти као да ту и као ство ре ну (ан тро по ге ну) жи вот ну сре ди ну 
ко ју чо век сво јим ак тив но сти ма то ком вре ме на из гра ђу је и раз ви ја. 
Ова ко схва ће на жи вот на сре ди на у ши рем сми слу се по ду да ра са 
пој мом еко ло шког си сте ма ко ји озна ча ва функ ци о нал но је дин ство 
спољ них усло ва жи во та ко ји се уза јам но пре пли ћу и ко ји сто је у 
по врат ној ве зи са свим жи вим би ћи ма. У ужем сми слу жи вот на 
22)  Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број : 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 43/94 и 53/95
23)  О. Ни ко лић, ИППЦ ди рек ти ве и ње не крат ко роч не и ду го роч не по сље ди це на за шти ту 

око ли ша у зе мља ма ЕУ од но сно зе мља ма тран зи ци је, Го спо дар ство и око лиш, За греб, 
број 56/2002. го ди не, стр. 285-287

24)  С. Ној ко вић, Но ви кон цепт за шти те ва зду ха у Ре пу бли ци Ср би ји, Прав ни жи вот, Бе о-
град, број 9/2008. го ди не, стр. 443-449

25)  Слу жбе ни лист СРЈ број 24/98, 24/99 и 44/99
26)  Слу жбе ни лист СРЈ број 31/93
27)  Слу жбе ни лист СРЈ број 22/94
28)  Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, оп. цит. стр. 7
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сре ди на се од ре ђу је са мо као скуп при род них усло ва жи во та чо-
ве чан ства тј. она об у хва та фло ру, фа у ну и при род не ре сур се (во ду, 
ва здух, зе мљи ште и шу ме). 

Чо век и при ро да су од нај ста ри јих вре ме на би ли ме ђу соб но 
те сно по ве за ни и уза јам но усло вље ни. Они за пра во чи не ди на-
мич ки и је дин стве ни си стем ко ји се на ла зи у не пре ста ном про це су 
кре та ња, раз ви ја ња и уса вр ша ва ња. Ње га у сва ком тре нут ку ка рак-
те ри шу : ком плек сност и ин тер ак ци ја у чи јој се осно ви на ла зи дав-
на шња чо ве ко ва же ља  да оства ри жи вот у хар мо ни ји са при ро дом. 

Упра во из тог раз ло га чо век пред у зи ма раз ли чи те и број не ак-
тив но сти ко ји ма ства ра и ме ња при ро ду, а с дру ге стра не та ко из-
ме ње на при ро да ути че на ква ли тет чо ве ко вог жи во та. Но, у том 
не пре ста ном тра га њу за је дин ством, сто ји као Да ма клов мач, опа-
сност да чо век сво јим ак тив но сти ма угро зи жи вот ну сре ди ну у ве-
ћем или ма њем оби му, од но сно у кра ћем или ду жем тра ја њу. За-
пра во жи вот на сре ди на од ре ђу је у ве ли кој ме ри и ква ли тет жи во та 
чо ве ка, ње го вог здра вља, па и ње го вог ра да.

Прав ни си стем за шти те жи вот не сре ди не29) (или еко ло шко 
пра во)30) као део ин те грал ног дру штве ног, по ли тич ког, еко ном ског 
и со ци јал ног си сте ма са сто ји се од  две ве ли ке обла сти. 

Пр ву област чи не про пи си ко ји ин сти ту ци о на ли зу ју или по-
ста вља ју осно ве уре ђи ва ња, за шти те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре-
ди не31) у це ли ни или по је ди них ње них сег ме на та : во де, ва зду ха, 
зе мљи шта, жи во тињ ског и биљ ног све та. У окви ру ове обла сти 
раз ли ку ју се две вр сте про пи са : 1) про пи си на чел ног, де кла ра тив-
ног ка рак те ра у пр вом ре ду устав но прав ни про пи си32) , ко ји утвр-
ђу ју на че ла за шти те, одр жа ва ња и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не 
и кон сти ту и шу основ но пра во чо ве ка – пра во на здра ву жи вот ну 
29)  Си стем прав них про пи са у обла сти за шти те жи вот не сре ди не је по де љен у шест де-

ло ва. То су: 1) за шти та при ро де, 2) за шти та при род них рет ко сти, 3) за шти та во де и 
зе мљи шта од за га ђи ва ња, 4) за шти та ва зду ха од за га ђи ва ња, 5) за шти та од бу ке и ви-
бра ци је и 6) за шти та од јо ни зу ју ћих и ра ди о ло шких зра че ња

30)  У прав ној те о ри ји се за ову гра ну пра ва упо тре бља ва на зив пра во жи вот не сре ди не 
или еко ло шко пра во – en vi ron men tal law. Но, по ред ових тер ми на, ве ли ки број ауто ра 
при по ку ша ју да об ја сни сло же не прав не од но се  ко је из у ча ва пра во жи вот не сре ди не 
ко ри сти из раз ''еко ло шко прав ни од нос''.

31)  Ј. Оме јец, Управ но прав ни аспект пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За греб, 1996. го ди не, 
стр. 3-35

32)  Ви ди: Р. Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Бе о град, 1995. го ди не; Д. 
Сто ја но вић, Устав но пра во,  Ниш, 2002. го ди не
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сре ди ну33)  и 2) про пи си кон сти ту тив ног ка рак те ра, у пр вом ре ду 
управ но прав ног ка рак те ра ко ји чи не пра во жи вот не сре ди не или 
еко ло шко пра во у нај ши рем сми слу ре чи. Овим се про пи си ма 
утвр ђу ју осно ве си сте ма за шти те, уна пре ђе ња и одр жа ва ња жи-
вот не сре ди не, оба ве зе и од го вор но сти по је ди них су бје ка та, на чин 
и по сту пак пред у зи ма ња од ре ђе них де лат но сти ових су бје ка та из 
окви ра сво јих овла шће ња34). 

Ме ђу овим про пи си ма по себ но се ис ти чу они ко ји у пр ви план 
ефи ка сне за шти те жи вот не сре ди не ста вља ју чо ве ка - по је дин ца и 
гра ђа не у це ли ни35). Док је ра ни је у на шој др жа ви био вла да ју ћи 
прин цип у обла сти уре ђе ња и за шти те жи вот не сре ди не - си стем 
по де ље не за ко но дав не над ле жно сти (из ме ђу са ве зних и ре пу блич-
ких про пи са) да нас Ре пу бли ка Ср би ја сход но устав ним ре ше њи-
ма пре у зи ма оба ве зу и од го вор ност за уре ђе ње и за шти ту жи вот не 
сре ди не. 

Та ко су се у окви ру ра ни је ва же ћих про пи са раз ли ко ва ли са ве-
зни (про пи си до не ти од стра не ор га на СФРЈ, од но сно СРЈ) и ре пу-
блич ки про пи си. Ме ђу са ве зним про пи си ма по себ но су се ис ти ца-
ли: 1) За кон о осно ва ма си сте ма за шти те жи вот не сре ди не, 2) За кон 
о за бра ни из град њи ну кле ар них елек тра на у СР Ју го сла ви ји36) и 
3) За кон о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња37) . Ме ђу ре пу блич ким 
про пи си ма у прет ход ном пе ри о ду по себ но су се ис ти ца ли сле де ћи 
про пи си ко ји су би ли на сна зи до 2005. го ди не: 1) За кон о за шти ти 
жи вот не сре ди не, 2) За кон о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ма38), 
3) За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма39)  и 4) За кон о за бра ни пу ше ња 
у за тво ре ним про сто ри ја ма40).

Дру гу област чи не про пи си ко ји ма се утвр ђу је од го вор ност 
по је ди на ца и прав них ли ца за про пу сте (не чи ње ње) или де лат но-
сти ко ји ма се кр ше про пи си из обла сти за шти те, очу ва ња и уна-
33)  Ј. Пи хлер, Д. Пран чић, За кон о вар ству око ља с ко мен тар јем, Љу бља на, 1994. го ди не, 

14-26
34)  Т. Стро јин, Увод в пра во око ља, Љу бља на, 1987. го ди не, стр. 89-97
35)  Р. Ми ли са вље вић, При род на сре ди на, иде о ло ги ја и на у ка, Бе о град, 1988. го ди не, стр. 

67-83
36)  Слу жбе ни лист СРЈ број 12/95
37)  Слу жбе ни лист СРЈ број 46/96
38)  Слу жбе ни гла сник број 25/96 и 26/96
39)  Слу жбе ни гла сник број : 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 и 48/94
40)  Слу жбе ни гла сник број 16/95
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пре ђи ва ња жи вот не сре ди не. То су ка зне но прав ни про пи си41). У 
окви ру ове обла сти се раз ли ку ју три вр сте про пи са42) : 

1) кри вич но прав ни про пи си43)  ко ји пред ви ђа ју еко ло шка кри-
вич на де ла или нај те же об ли ке про тив прав ног по на ша ња 
по је ди на ца (фи зич ких ли ца)  ко ји ма се те шко, ду го трај но и 
у ве ли кој ме ри на но си ште та или се  по вре ђу је жи вот на сре-
ди на или по је ди не ње не вред но сти44), 

2) при вред но пре ступ ни про пи си45)  ко ји пред ви ђа ју еко ло шке 
при вред не пре сту пе као об лик дру штве но штет ног по на-
ша ња прав них ли ца, од го вор них ли ца у прав ним ли ци ма и 
пред у зет ни ка за кр ше ње про пи са из ове обла сти и 

3) пре кр шај ни или ад ми ни стра тив но ка зне ни про пи си46) ко ји 
пред ви ђа ју еко ло шке пре кр ша је по је ди на ца, пред у зет ни ка, 
прав них ли ца и од го вор них ли ца у прав ним ли ци ма за нај-
бла же вр сте про тив прав них по на ша ња ко ји ма се про у зро ку-
ју нај бла же вр сте по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну.

Сви ови про пи си без об зи ра да ли при па да ју пр вој или дру-
гој обла сти мо гу се по де ли ти пре ма из во ру на две вр сте. То су : 1) 
про пи си ме ђу на род ног ка рак те ра47) и  2) про пи си на ци о нал ног ка-
рак те ра. Са мо ови по след њи има ју оба ве зу ју ћу сна гу и не по сред ну 
при ме њи вост на кон крет не слу ча је ве у прак си на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је. Ме ђу про пи си ма на ци о нал ног ка рак те ра без об зи-
ра да ли при па да ју пр вој или дру гој гру пи, раз ли ку ју се про пи си 
41)  Д.  Јо ва ше вић, Лек си кон кри вич ног пра ва, Бе о град, 2006. го ди не, стр. 389
42)  В. Јол џић, Кри вич на, ди сци плин ска и ма те ри јал на од го вор ност за за га ђи ва ње жи вот не 

сре ди не, ка зне на по ли ти ка у обла сти за шти те жи вот не сре ди не у све ту и код нас, Бе о-
град, 2007. го ди не, стр. 21-38 

43)  Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 2002. го ди не ; З. 
Сто ја но вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 2002. го ди не ; гру па 
ауто ра, Ко мен тар Кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 1995. го ди не

44)  В. Јол џић, Еко ло шки кри ми на ли тет у пра ву и ствар но сти, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 
134-149

45)  Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар За ко на о при вред ним пре сту пи ма са суд ском прак сом,  Бе о-
град, 2001. го ди не; Д. Јо ва ше вић, При вред ни пре сту пи у суд ској прак си – Прак ти кум, 
Бе о град, 2001. го ди не; Љ. Јо ва но вић, М. Је ла чић, Пре кр ша ји и при вред ни пре сту пи, 
Бе о град, 1997. го ди не; О. Пе рић, С. Пи хлер, М. Гру бач, Осно ви пра ва о при вред ним 
пре сту пи ма, Но ви Сад, 1981. го ди не

46)  П. Ди ми три је вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град, 2001. го ди не; С. Пи хлер, Пре кр шај но 
пра во, Но ви Сад, 2000. го ди не; Д. Јо ва ше вић, Збир ка за ко на о пре кр ша ји ма са ко мен та-
ром и прак сом, Бе о град, 2000. го ди не; Ђ. Ђор ђе вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град, 2004. 
го ди не; М. Је ла чић, Пре кр шај но пра во – те о ри ја и прак са, Бе о град, 2004. го ди не; П. 
Ди ми три је вић, Д. Јо ва ше вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град, 2005. го ди не  

47)  Д. То дић, В. Ву ка со вић, Ме ђу на род не ор га ни за ци је и ме ђу на род на са рад ња у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не, Бе о град, 1999. го ди не, стр. 121-134
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пре ма до но си о цу, прав ном зна ча ју и ва жно сти. Та ко се они де ле 
у две гру пе: 1) за кон ске про пи се (ко је до но си На род на скуп шти-
на Ре пу бли ке Ср би је) и 2) под за кон ски про пи си (уред бе, на ред бе, 
пра вил ни ци, по слов ни ци, од лу ке, ре ше ња  и сл.).   

3.МЕЂУНАРОДНОПРАВНИАСПЕКТИУРЕЂИВАЊА
ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Бу ду ћи да ри зик ак ци ден тал ног угро жа ва ња жи вот не сре ди-
не пред ста вља екс пан зив ну по ја ву ко ја не по зна је гра ни це из ме ђу 
на ро да, др жа ва, па и кон ти не на та, то је ло гич но да је ме ђу на род на 
за јед ни ца ра но уочи ла по тре бу је дин стве ног са гле да ва ња на чи на, 
по сту па ка и усло ва за по ста вља ње си сте ма све о бу хват не, пот пу не, 
ефи ка сне и ква ли тет не за шти те, уре ђи ва ња и уна пре ђи ва ња жи-
вот не сре ди не у це ли ни или по је ди них ње них сег ме на та48). С дру ге 
стра не, та ме ђу на род на за јед ни ца49) је пра вил но уочи ла опа сност 
од раз ли чи тих об ли ка и ви до ва по вре ђи ва ња или угро жа ва ња жи-
вот не сре ди не50). 

По ла зе ћи од то га да нас је у ме ђу на род ним окви ри ма51) по-
ста вље на је дин стве на осно ва у прав цу ус по ста вља ња ‘’одр жи вог 
раз во ја’’ жи вот не сре ди не у скла ду са еко ном ским и дру штве ним 
по тре ба ма52). На и ме, то је но ви дру штве ни од нос пре ма жи вот ној 
сре ди ни, про сто ру и при род ним ре сур си ма са пу ном све шћу по-
сто ја ња од го вор но сти пред бу ду ћим ге не ра ци ја ма53). Ти ме су по-
ста вље ни осно ви но ве гра не пра ва – ме ђу на род ног пра ва жи вот не 
сре ди не ко ја утвр ђу је си стем ре ле вант них ме ђу на род них стан дар-
да ина у гу ри са них у ак ти ма уни вер зал них (ОУН)54) и ре ги о нал них 
(Са вет Евро пе, Европ ска уни ја и др.) ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
48)  М. Нин ко вић, За шти та жи вот не сре ди не и еко ло шке пар ни це у САД, Бе о град, 2004. 

го ди не, стр. 112-123
49)  P. W. Bir nie, In ter na ti o nal Law ad the En vi ron men tal, Ox ford, 2002. go di ne, str. 153-168
50)  П. Ко ма ди нић, М. Мар ков чић, Ж. Ки пе рош, При мје на ме ђу на род них стан дар да си гур-

но сти на мо ру и за шти те око ли ша у Ре пу бли ци Хр ват ској, По мор ски збор ник, Ри је ка, 
2002. го ди не, стр. 23-34

51)  In ter na ti o nal En vi ron men tal Law, Ha gue, 1995. go di ne, str. 89-121
52)  М. Црб но бр ња, Чо век, жи вот на сре ди на и еко ном ски раз вој, Бе о град, 1984. го ди не, 

стр. 113-132
53)  А. Шун да лић, Еко ло шка сви јест мла дих из ме ђу одр жи вог раз во ја о тех но цен три зма, 

Со ци јал на еко ло ги ја, Зaгреб, број 4/2007. го ди не, стр. 279-296
54)  М. Сер шић, Ује ди ње ни на ро ди и за шти та око ли ша, Хр ват ска и Европ ска уни ја, За-

греб, 1996. го ди не, стр. 321-333
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за ко је по сто ји оба ве за по је ди них др жа ва да их ин пле мен ти ра ју у 
сво је на ци о нал но за ко но дав ство.

Та ко је, у окви ру и под по кро ви тељ ством ОУН, одр жа но ви-
ше ме ђу на род них на уч них и струч них ску по ва55) ме ђу ко ји ма се, 
по свом зна ча ју, из два ја ју сле де ћи: Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о 
чо ве ко вој сре ди ни одр жа на у Сток хол му 1972. го ди не, Кон фе рен-
ци ја о људ ским на се љи ма одр жа на у Ван ку ве ру 1976. го ди не, XII 
Ме ђу на род ни кон грес за кри вич но пра во одр жан у Хам бур гу 1979. 
го ди не, За се да ње Управ ног са ве та Про гра ма УН за чо ве ко ву око-
ли ну одр жа но у Нај ро би ју 1976. го ди не56) итд.

У пе ри о ду од 1992. до 1998. го ди не у све ту је, та ко ђе, одр жа но 
ви ше ме ђу на род них ску по ва на ко ји ма су раз ма тра на број на пи-
та ња одр жи вог раз во ја жи вот не сре ди не57) на Зе мљи ној ку гли као 
што су58): 

1. Свет ска кон фе рен ци ја о људ ским пра ви ма одр жа на у Бе чу 
1993. го ди не, 

2. Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ста нов ни штву и раз во ју одр-
жа на у Ка и ру 1994. го ди не, 

3. Свет ски са мит о со ци јал ном раз во ју одр жан у Ко пен ха ге ну 
1995. го ди не, 

4. Че твр та свет ска кон фе рен ци ја о же на ма одр жа на у Пе кин гу 
1995. го ди не, 

5. Дру га кон фе рен ци ја УН о људ ским на се љи ма одр жа на у 
Истам бу лу 1996. го ди не и 

6. Свет ски са мит о хра ни одр жан у Ри му 1996. го ди не итд.
И мно ге ме ђу на род не ор га ни за ци је и ор га ни су, та ко ђе, по-

след њих го ди на два де се тог ве ка уоча ва ју ћи опа сност од да љег 
угро жа ва ња, уни шта ва ња, па и упро па шћи ва ња жи вот не сре ди не, 
пред у зи ма ле број не ме ре, ор га ни зо ва ле са ве то ва ња и ску по ве са 
ци љем про мо ци је кон цеп та одр жи вог раз во ја жи вот не сре ди не59) 

55)  В. Ву ка со вић, За шти та и уна пре ђе ње чо ве ко ве сре ди не – ме ђу на род но прав но ре гу ли-
са ње, Бе о град, 1980. го ди не, стр. 56-68

56)  На по ри Ује ди ње них на ци ја за бо љу жи вот ну сре ди ну, Са ве зно ми ни стар ство за раз вој, 
на у ку и жи вот ну сре ди ну, Бе о град, 1997. го ди не

57)  S. Ci goj, Law and En vi ron ment, Be o grad, 1971. go di ne, str. 43-49
58)  В. Јол џић, Кон вен ци је од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не и ин те ре са Ре пу бли ке 

Ср би је, Бе о град, 2006. го ди не, стр. 24-52
59)  Ж. Ка лу ђе ро вић, Ге нет ски мо ди фи ко ва на хра на – пр вих два на ест го ди на – ста ње и 

пер спек ти ве, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, број 2/2008. го ди не, стр. 167-181
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на ло кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном и уни вер зал ном (гло бал-
ном) ни воу60). Ме ђу овим ин сти ту ци ја ма се по свом зна ча ју и де-
лат но сти по себ но ис ти чу: 

1. Ко ми си ја УН за одр жи ви раз вој,  
2. Про грам УН за жи вот ну сре ди ну,  
3. Про грам УН за раз вој,  
4. Свет ска ме те о ро ло шка ор га ни за ци ја, 
5. Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја и 
6. Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз вој. 
У овом по гле ду је та ко ђе ве ли ки зна чај и ни за не вла ди них ор-

га ни за ци ја ши ром све та. 
У обла сти еко ло шког пра ва у зна чај ној ме ри се ис ти чу про пи-

си ме ђу на род ног ка рак те ра. Они мо гу би ти уни вер зал ног ка рак-
те ра (до не ти у окви ру и под окри љем Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја или ње них по је ди них ор га на) или ре ги о нал ног ка рак те ра 
(до не ти од стра не ре ги о нал них ор га ни за ци ја као што су : Са вет 
Евро пе, Европ ска уни ја, АСЕ АН, Африч ка уни ја, Уни ја ју жно а ме-
рич ких и ка риб ских зе ма ља и сл.) не ма ју не по сред ну при ме њи вост 
у кон крет ним слу ча је ви ма, већ тек ка да и уко ли ко их по је ди на зе-
мља при хва ти, пот пи ше и по том ра ти фи ку је у на ци о нал ном пар-
ла мен ту чи ме та кав про пис по ста је ин те грал ни део на ци о нал ног 
за ко но дав ства61).

Но, зна чај и сна га ових ме ђу на род них про пи са62) чак и ка да 
ни су фор мал но из вор пра ва и оба ве за из ове обла сти је у то ме што 
стан дар де и нор ма ти ве ко је са др же ови про пи се упра во због ка-
рак те ра ак ци ден тал ног угро жа ва ња жи вот не сре ди не ко је че сто не 
по зна је гра ни це из ме ђу зе ма ља че сто др жа ве при ме њу ју и уно се 
у свој прав ни и дру штве ни жи вот че сто и пре фор мал ног при сту-
па ња од ре ђе ним ор га ни за ци ја ма, од но сно ме ђу на род но прав ним 
ак ти ма63).

По ред кон вен ци ја, спо ра зу ма, ре зо лу ци ја, ди рек ти ва и пре-
по ру ка као из во ра ме ђу на род ног еко ло шког пра ва, као из во ри ове 

60)  С. Ку шлер, Еко ло ги ја и ка пи та ли зам, Со фиа, 1985. го ди не, стр. 43-57
61)  Do cu ments in Euro pean Com mu nity En vi ron men tal Law, Lon don, 2005. go di ne, str. 115-

132
62)  J. Eb bes son, Ac cess to ju sti ce in en vi ron men tal mat ters in the EU, Ha gue, Lon don, New 

York, 2002. go di ne, str. 137-152
63)  J. Ro bin son, J. Bar ton, C. Dod well, M. Heydon, L. Mit ton, Cli ma te chan ge law: emis si ons 

tra ding in the EU, Lon don, 2007. go di ne, str. 215-232



- 180 -

УЛОГАСТАНДАРДАМЕЂУНАРОДНЕЗАЈЕДНИЦЕ...ДраганЈовашевић

мла де гра не пра ва у сва ком слу ча ју пред ста вља ју и за кљу че ни ме-
ђу на род ни уго во ри из ме ђу две или ви ше др жа ва. Ра ди се о уго-
во ри ма ко је за кљу чу ју над ле жни др жав ни ор га ни (ми ни стар ство 
спољ них по сло ва) ко ји по том би ва ју ра ти фи ко ва ни у на ци о нал ном 
пар ла мен ту. Ови уго во ри мо гу да уре ђу ју од но се у обла сти жи-
вот не сре ди не у це ло сти или по је ди них ње них сег ме на та (во де, 
ва зду ха, зе мљи шта, фло ре или фа у не) из ме ђу две др жа ве – па се 
на зи ва ју би ла те рал ни уго во ри, или да уре ђу ју од но се из ме ђу три 
др жа ве (три ла те рал ни уго во ри) или из ме ђу ви ше др жа ва (ре ги о-
нал ни или уни вер зал ни уго во ри). Пре ма про стор ном до ме ту ова ко 
за кљу че них уго во ра, раз ли ку ју се :а)  оп шти, б) ре ги о нал ни и в) 
су бре ги о нал ни уго во ри64).

Ме ђу ме ђу на род ним про пи си ма ко ји уре ђу ју област за шти те 
жи вот не сре ди не65), а ко је је на ша зе мља пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла 
и ко је су та ко по ста ле део ин те грал ног на ци о нал ног прав ног си сте-
ма на ла зе се сле де ћи про пи си66) : 

1. Европ ска кон вен ци ја о за шти ти жи во ти ња у ме ђу на род ном 
пре во зу67),  

2. Кон вен ци ја о мо чвар ним под руч ји ма ко ја су од ме ђу на род-
ног зна ча ја по себ но као пре би ва ли ште пти ца мо чва ри ца – 
Рам сар ска кон вен ци ја68), 

3. Ме ђу на род на кон вен ци ја за за шти ту пти ца69), 
4. Оквир на кон вен ци ја УН о про ме ни кли ме са анек си ма70), 
5. Ба зел ска кон вен ци ја о кон тро ли пре ко гра нич ног пре ла за 

опа сних от па да и њи хо вом од ла га њу71), 
6. Кон вен ци ја о ме ђу на род ном про ме ту угро же них вр ста ди-

вље фа у не и фло ре72), 
7. Кон вен ци ја о би о ло шкој ра зно вр сно сти73), 
8. Кон вен ци ја о спре ча ва њу за га ђи ва ња мо ра от па ци ма и дру-

гим ма те ри ја ма74), 
64)  В. Јол џић, Кон вен ци је од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не и ин те ре са Ре пу бли ке 

Ср би је, Бе о град, 2006. го ди не, стр. 32-33
65)  J. Thor nton, S. Bec kwith, En vi ron men tal Law, Lon don, 1997. go di ne, str. 89-116
66)  Vi še: H. Ha ša ni, Čo vje ko va sre di na i UN, Be o grad, 1980. go di ne, str. 57-82
67)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/92
68)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 9/77
69)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 6/73
70)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/97
71)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/99
72)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 11/2001
73)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 11/2001
74)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 13/77
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9.   Кон вен ци ја о за шти ти Сре до зем ног мо ра од за га ђи ва ња75), 
10. Ме ђу на род на кон вен ци ја о ин тер вен ци ји на отво ре ном мо-

ру за слу чај не сре ће ко ја про у зро ку је или мо же да про у зро-
ку је за га ђи ва ње наф том76), 

11. Ме ђу на род на кон вен ци ја о осни ва њу Ме ђу на род ног фон да 
за на кна ду ште те услед за га ђи ва ња наф том77), 

12. Ме ђу на род на кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но сти за 
ште ту про у зро ко ва ну за га ђи ва њем наф те78),

13. Про то кол о са рад њи про тив за га ђи ва ња Сре до зем ног мо ра 
наф том и дру гим штет ним ма те ри ја ли ма у слу ча ју уде са79), 

14. Про то кол о по себ но за шти ће ним под руч ји ма Сре до зем ног 
мо ра80), 

15. Про то кол о спре ча ва њу за га ђи ва ња Сре до зем ног мо ра 
услед по та па ња отров них и дру гих ма те ри ја ла са бро до ва и 
ва зду хо пло ва81), 

16. Про то кол о за шти ти Сре до зем ног мо ра од за га ђи ва ња са 
анек си ма82), 

17. Ме ђу на род на кон вен ци ја о спре ча ва њу за га ђи ва ња мо ра са 
бро до ва са про то ко лом83), 

18. Ме ђу на род на кон вен ци ја о спре ча ва њу за га ђи ва ња мо ра 
уљем84), 

19. Спо ра зум о за шти ти во да ре ке Ти се и ње них при то ка од 
за га ђе ња85), 

20. Беч ка кон вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча са два при-
ло га86), 

21. Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли-
ким уда ље но сти ма – ЕМЕР87), 

22. Мон тре ал ски про то кол о суп стан ци ја ма ко је оште ћу ју 
озон ски омо тач88), 

75)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 12/77 
76)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/77
77)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 3/77
78)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 7/77
79)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 12/77
80)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 9/85
81)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 12/77
82)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/90
83)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 2/85
84)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 60/73
85)  Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/90
86)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 1/90
87)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 11/86 и 2/87
88)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 16/90



- 182 -

УЛОГАСТАНДАРДАМЕЂУНАРОДНЕЗАЈЕДНИЦЕ...ДраганЈовашевић

23. Беч ка кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но сти за ну кле ар не 
ште те89), 

24. Кон вен ци ја о ра ном оба ве шта ва њу о ну кле ар ним не сре ћа-
ма90), 

25. Кон вен ци ја о фи зич кој за шти ти од ну кле ар них ма те ри ја91), 
26. Кон вен ци ја о пру жа њу по мо ћи у слу ча ју ну кле ар них не-

сре ћа или ра ди о ло шке опа сно сти92), 
27. Кон вен ци ја о за шти ти свет ске кул тур не и при род не ба шти-

не93),
28. Ме ђу на род на кон вен ци ја за за шти ту би ља94),
29. Мон тре ал ски про то кол о суп стан ци ја ма ко је оште ћу ју 

озон ски омо тач95) и
30. Кон вен ци ја о са рад њи и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду-

нав96),
Због по себ ног зна ча ја за област уре ђе ња, уна пре ђе ња и ква-

ли тет не, ефи ка сне и бла го вре ме не за шти те жи вот не сре ди не  је сте 
и по тре ба да се у на ред ном пе ри о ду од стра не над ле жних ор га на 
пот пи шу, од но сно од стра не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би-
је ра ти фи ку ју и дру ги, у ме ђу вре ме ну до не ти ме ђу на род ни ак ти из 
ове обла сти. То су на ро чи то сле де ћи ак ти :

1. Кон вен ци ја о очу ва њу ми гра тор них вр ста ди вљих жи во ти ња 
– Бон ска кон вен ци ја из 1979. го ди не,

2. Кон вен ци ја о очу ва њу ди вљег биљ ног и жи во тињ ског све-
та и при род них ста ни шта Евро пе – Берн ска кон вен ци ја из 
1979. го ди не,

3. Кон вен ци ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко-
гра нич ном кон тек сту – Же нев ска кон вен ци ја из 1991. го ди-
не,

4. Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде-
са – Хел син шка кон вен ци ја из 1992. го ди не,

5. Кон вен ци ја о за шти ти и ис ко ри шћа ва њу тран сгра нич них во-
до то ко ва и ме ђу на род них је зе ра – Хел син шка кон вен ци ја из 
1992. го ди не,

6. Кон вен ци ја о спре ча ва њу ве ћих ин ду стриј ских ак ци де на та – 
Же нев ска кон вен ци ја из 1993. го ди не,

89)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 5/77
90)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 15/89
91)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 9/85
92)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 4/91
93)  Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 8/74
94)  Слу жбе ни лист ФНРЈ Ме ђу на род ни уго во ри број 7/55
95)  Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре Ме ђу на род ни уго во ри број 2/2004
96)  Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре Ме ђу на род ни уго во ри број 4/2003
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7. Кон вен ци ја о про це ду ри прет ход ног до би ја ња са гла сно сти 
за из ве сне опа сне хе ми ка ли је и пе сти ци де у ме ђу на род ној 
тр го ви ни – Ро тер дам ска кон вен ци ја из 1998. го ди не и 

8. Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном пре во зу опа сних те ре та 
уну тра шњим плов ним пу те ви ма из 2000. го ди не97).

4.САВЕТЕВРОПЕИЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Тех нич ко-тех но ло шки раз вој по след њих де це ни ја про шлог 
ве ка ство рио је мно ге и ра зно вр сне из во ре опа сно сти за жи вот-
ну сре ди ну. Та кво угро жа ва ње чо ве ко ве жи вот не и рад не сре ди не 
про из во ди ве ли ку ште ту љу ди ма, њи хо вом жи во ту, те ле сном ин-
те гри те ту, здра вљу, имо ви ни али и дру гим вред но сти ма угро жа-
ва ју ћи исто вре ме но и осно ве оп стан ка са мог људ ског ро да. За то је 
ме ђу на род на за јед ни ца утвр ди ла низ ме ра, по сту па ка и сред ста ва 
са ци љем да се от кло не, спре че или ума ње из во ри угро жа ва ња жи-
вот не сре ди не98). По што се ра ди о гло бал ном про бле му ко ји угро-
жа ва ве ли ке про сто ре, то је ло гич на и за бри ну тост ме ђу на род не за-
јед ни це за очу ва ње жи вот не сре ди не. За на шу зе мљу ко ја се на ла зи 
у фа зи те ме љи те ре фор ме, не са мо дру штве ног, по ли тич ког, већ 
и прав ног си сте ма, од по себ ног је зна ча ја пи та ње хар мо ни за ци-
је про пи са на ци о нал ног до ма ћег за ко но дав ства са ме ђу на род ним 
про пи си ма, у пр вом ре ду са европ ским про пи си ма и европ ским 
прав ним стан дар ди ма99). 

У том сми слу са аспек та за шти те жи вот не сре ди не и от кла-
ња ња ште те ко ја је иза зва на мо гу ћим из во ри ма угро жа ва ња ове 
сре ди не од по себ ног су зна ча ја сле де ће кон вен ци је Са ве та Евро-
пе100) (као нај ста ри је европ ске ин те гра тив не ор га ни за ци је чи ји је 
као пе де се ти члан по ста ла на ша др жа ва 2002. го ди не). То су101): 1) 
Кон вен ци ја о за шти ти (очу ва њу) европ ске ди вља чи и при род них 
ста ни шта из 1979. го ди не, 2) Кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но-
сти за ште те на ста ле услед ак тив но сти ко је су опа сне за жи вот ну 
сре ди ну из 1993. го ди не, 3) Кон вен ци ја о за шти ти жи вот не сре ди не 

97) В. Јол џић, Кон вен ци је од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не и ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је, оп. цит. стр. 154-180

98) M. He de mann Ro bin son, En for ce ment of Euro pean Union Еnvironmental Law, Lon don, 
New York, 2007. go di ne, str. 216-231

99) Д. То дић, В. Ву ка со вић, Еко ло шка кри за у све ту и од го вор ме ђу на род не за јед ни це, Бе-
о град, 2002. го ди не, стр. 118-134 

100)  М. Сер шић, Ме ђу на род но прав ни аспек ти пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За греб, 
1995. го ди не, стр. 75-89 

101)  Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, оп. цит. стр. 26-34
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пу тем кри вич ног пра ва из 1998. го ди не и 4) Европ ска кон вен ци ја о 
пеј за жу из 2000. го ди не.

Још од свог осни ва ња 1949. го ди не, Са вет Евро пе је као основ-
не ци ље ве свог  де ло ва ња од ре дио102): 1) за шти ту људ ских пра ва, 
де мо кра ти је и вла да ви не пра ва, 2) уна пре ђе ње све сти и под сти ца-
ње раз во ја кул тур ног иден ти те та и раз ли чи то сти европ ских зе ма-
ља, 3) тра же ње ре ше ња за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва европ ско 
дру штво (нпр. оште ће ње жи вот не сре ди не, кло ни ра ње, итд) и 4) 
пру жа ње по мо ћи у учвр шћи ва њу од но сно кон со ли да ци ји ста бил-
но сти де мо кра ти је кроз им пле мен та ци ју по ли тич ких, за ко но дав-
них и устав них ре фор ми.

Из ова ко по ста вље них ци ље ва, про из и ла зи да је Са вет Евро-
пе  као ре ги о нал на по ли тич ка ор га ни за ци ја овла шћен да пред у-
зи ма раз ли чи те ак тив но сти у сле де ћим обла сти ма:  људ ска пра ва, 
прав на са рад ња, со ци јал на ко хе зи ја, здра вље, обра зо ва ње, кул ту ра, 
на у ка, ме ди ји, спорт, омла ди на, ло кал на де мо кра ти ја, жи вот на сре-
ди на и ре ги о нал но пла ни ра ње103).

Са вет Евро пе је свој еко ло шки про грам по кре нуо још да ле ке 
1961. го ди не104) у ко ме је сле дио по ли ти ку за шти те и обез бе ђе ња 
при род ног на сле ђа и жи вот не сре ди не105). При то ме је жи вот на сре-
ди на схва ће на као за јед нич ка ба шти на чо ве чан ства ко ју тре ба за-
шти ти ти од свих об ли ка  на ру ша ва ња ње ног ква ли те та уз исто вре-
ме но обез бе ђе ње ње ног одр жи вог раз во ја. Сто га је Са вет Евро пе 
до нео ве ћи број ин стру ме на та106) у на ме ри да: 1) за шти ти и упра-
вља при род ним окру же њем у Евро пи, 2) са чу ва и оја ча при род ну 
жи вот ну сре ди ну и ста ни шта, 3) ус по ста ви аде кват не раз вој не кон-
цеп те и 4) раз ви је ре ги о нал но пла ни ра ње.

Ми ни стри за за шти ту жи вот не сре ди не европ ских др жа ва ко-
је су чла ни це ове ре ги о нал не ор га ни за ци је су сло жни да се кроз 
раз ви ја ње за јед нич ке Па не вроп ске стра те ги је о би о ло шкој ра зно-
вр сно сти и ра зно ли ко сти пеј за жа из 1995. го ди не  обез бе ди: 1) 

102)  Д. Јо ва ше вић, Од го вор ност за угро жа ва ње жи вот не сре ди не по европ ским кон вен ци-
ја ма, Збор ник ра до ва, Си стем ска ана ли за ште та у при вре ди, оси гу ра ње и пре вен тив но 
ин же њер ство, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 201-204

103)  Са вет Евро пе 1949-1996. го ди не, Бе о град, 1996. го ди не, стр. 7-8
104)  У Ту ри ну је 18. ок то бра 1961. го ди не усво је на Европ ска со ци јал на по ве ља ко ја у чла ну 

3. про кла му је пра во на без бед не и здра ве усло ве ра да.  
105)  J. L. Har gro ve, Law in sti tu ti ons and the glo bal en vi ron ment, Dobbs Fe rry, 1972. go di ne, 

89-112
106)  S. W. Wolf, N.An na Stan ley, Prin ci ples of En vi ron men tal Law, Be o grad, 2002. go di ne, str. 

89-112
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зна чај но сма ње ње де гра да ци је европ ске би о ло шке ра зно вр сно сти 
и раз ли чи то сти пеј за жа, 2) да се оја ча еко ло шка ко хе рент ност у 
Евро пи и 3) да се јав ност у пот пу но сти оба ве же да ће чу ва ти и 
шти ти ти би о ло шку ра зно вр сност и ра зно ли кост зе мљи шта.

Као  члан Са ве та Евро пе у крат ком вре мен ском пе ри о ду ће мо 
мо ра ти при хва ти ти мно га ме ђу на род на прав на ак та ове европ ске 
ор га ни за ци је, а ме ђу њи ма и ове две кон вен ци је ко је се од но се на 
ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма за шти те жи вот не сре ди не на пу-
ту ста би ли за ци је и асо ци ја ци је са европ ским и ме ђу на род ним пра-
вом и стан дар ди ма107).          

У скла ду са прин ци пом 13. Де кла ра ци је о жи вот ној сре ди ни и 
раз во ју из Рио де Жа не и ра ко ја је до не та 1992. го ди не, Са вет Евро-
пе је, у ци љу обез бе ђи ва ња аде кват не ком пен за ци је за ште те108) ко-
је су про у зро ко ва не ак тив но сти ма ко је су опа сне за жи вот ну сре-
ди ну, у Лу га ну 21. ју на 1993. го ди не до нео Кон вен ци ју о гра ђан ској 
од го вор но сти за ште те на ста ле услед ак тив но сти ко је су опа сне за 
жи вот ну сре ди ну (по зна та и као Лу га но кон вен ци ја)109). 

У по чет ним од ред ба ма Кон вен ци ја је утвр ди ла основ не пој мо-
ве и њи хо ву са др жи ну ко ја ће се је дин стве но ту ма чи ти од чла ни ца 
ове нај ста ри је европ ске ор га ни за ци је. Та ко се као жи вот на сре ди на 
сма тра ју: жи вот ни из во ри ка ко аби от ски та ко и би от ски као што 
су ва здух, во да, зе мљи ште, фло ра, фа у на и ин тер ак ци ја ме ђу овим 
фак то ри ма; сво ји на ко ја пред ста вља део кул тур ног на сле ђа као и 
ка рак те ри стич ни аспек ти пеј за жа. 

Основ ни ци ље ви ко је је тра ба ло да оства ри Лу га но кон вен ци ја 
је су сле де ћи110):

1. оства ри ва ње ве ћег је дин ства из ме ђу др жа ва чла ни ца Са ве та 
Евро пе,

2. по бољ ша ње ква ли те та жи во та љу ди, по себ но про мо ви са ње 
здра ве и угод не жи вот не сре ди не,

3. нео п ход ност да се уста но ви гра ђан ска од го вор ност и обез-
бе ди од го ва ра ју ћа на кна да за ште те ко је су про у зро ко ва не 
ак тив но сти ма ко је су опа сне за жи вот ну сре ди ну,

4. усва ја ње прин ци па ‘’за га ђи вач пла ћа’’ као осно ва за објек-
тив ну од го вор ност и

107)  J. Mo rand De vil ler, Le dro it de l' en vi ron ne ment, Pa ris, 1987. go di ne, str. 129-141 
108)  Д. На пи ја ло, Еко ло шке ште те – пра во на на док на ду и увје ти од го вор но сти, Од вјет ник, 

За греб, број 5-6/2006. го ди не, стр. 38-43 
109)  Са вет Евро пе, Збир ка до ку ме на та, Бе о град, 1996. год. стр. 169-189.
110)  Г. Илић По пов, Са вет Евро пе и за шти та жи вот не сре ди не, оп. цит. стр. 27
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5. по тре ба да се пред ви де од ре ђе на сред ства и ме ре ко ји ма ће 
се спре чи ти ак тив но сти ко је су опа сне за жи вот ну сре ди ну и 
ко ја ће обез бе ди ти да се жи вот на сре ди на вра ти у прет ход но 
ста ње.

5.ЗАКЉУЧАК

Низ ме ђу на род них прав них ака та уни вер зал ног и ре ги о нал ног 
ка рак те ра ко ји су до не ти по след њих де це ни ја два де се тог ве ка ус-
по ста ви ли су си стем прав них стан дар да ко ји тре ба да омо гу ћи, с 
јед не стра не, при хва тљив ни во прав не уре ђи ва ња и за шти те жи-
вот не сре ди не у це ло сти или по је ди них ње них ви до ва, а с дру ге 
стра не, да ус по ста ви ефи ка сан си стем од го вор но сти фи зич ких и 
прав них ли ца (пред у зе ћа, уста но ва или дру гих ор га ни за ци ја на ци-
о нал ног или ин тер на ци о нал ног ка рак те ра) за раз ли чи те об ли ке и 
ви до ве по вре де, на ру ша ва ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

На и ме, жи вот на сре ди на мо же би ти угро же на ра зним из во ри-
ма опа сно сти111). То су: 1) опа сна ак тив ност, 2) опа сна суп стан ца и 
3) ин ци дент. 

Као опа сна ак тив ност112) у сми слу ме ђу на род них ака та сма тра 
се: 

1) про из вод ња, ру ко ва ње, скла ди ште ње, упо тре ба или ис то вар 
јед не или ве ћег бро ја опа сних суп стан ци или сва ка де лат-
ност ко ја је слич не вр сте у ве зи са овим суп стан ца ма, 

2) про из вод ња, уз га ја ње, ру ко ва ње, скла ди ште ње, ко ри шће ње, 
уни шта ва ње, ба ца ње, осло ба ђа ње или сва ка дру га де лат-
ност у ве зи са јед ним или ви ше ге нет ски мо ди фи ко ва них 
ор га ни за ма или ми кро ор га ни за ма ко ји пред ста вља ју зна ча-
јан ри зик за чо ве ка, при род ну сре ди ну или имо ви ну, 

3) рад ин ста ла ци ја или по стро је ња за спа љи ва ње, об ра ду, ру-
ко ва ње или ре ци кла жу от па да ка под усло вом да пред ста-
вља ју зна ча јан ри зик за чо ве ка и при род ну сре ди ну и 

4) рад по стро је ња за стал но од ла га ње от па да113) .
Као опа сна суп стан ца сма тра се сва ка суп стан ца или пре па-

рат ко ји има осо би ну да пред ста вља зна ча јан ри зик за чо ве ка, при-
род ну сре ди ну или имо ви ну (екс пло зив не, ок си да тив не, за па љи-

111)  Do cu ments in Euro pean Com mu nity En vi ron men tal Law, Lon don, 2005. go di ne, str. 238-
269

112)  L. Kra e mer, EC En vi ron men tal Law, Lon don, 2007. go di ne, str. 167-193
113)  Б. Га шпар, Иден ти фи ка ци ја и си сте ма ти за ци ја те мељ них чим бе ни ка у еко ло шкој де-

гра да ци ји при ро де и људ ског око ли ша, Збор ник Прав ног фа кул те та у Ри је ци, Ри је ка, 
број 2/2005. го ди не, стр. 707-732
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ве, ток сич не, штет не, ко ро зив не, ири ти ра ју ће и сл.). Ин ци дент у 
сми слу про у зро ко ва ча ште те у жи вот ној сре ди ни пред ста вља сва ко 
из не над но до га ђа ње или стал но до га ђа ње у се ри ји ко ја има исто 
по ре кло, а ко је до во ди до оште ће ња или ства ра озбиљ ну и пер ма-
нент ну опа сност од ства ра ња ште те. Услед деј ства опа сних ак тив-
но сти, опа сних суп стан ци или пре па ра та као и ин ци ден та, мо же 
до ћи до оште ће ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не. Она се ис по-
ља ва у на сту па њу од ре ђе не ште те114). Као ште та ко ја под ле же ком-
пен за ци ји пре ма овим пра ви ли ма (чл. 2. ст. 7. Кон вен ци је Са ве та 
Евро пе) сма тра ју се115) : 

1) гу би так жи во та или лич на по вре да, од но сно по вре да те ле-
сног ин те гри те та или здра вља, 

2) гу би так или оште ће ње имо ви не сем оног ко ји се од но си на 
са ме ин ста ла ци је или има ње ко ји су под кон тро лом ру ко ва-
о ца на ме сту опа сне ак тив но сти, 

3) гу би так или ште та ко ји су на сту пи ли оште ће њем жи вот не 
сре ди не и 

4)  тро шко ви пре вен тив них ме ра као и сва ка ште та на ста ла 
при ме ном ових ме ра.

Од го вор ност за ова ко про у зро ко ва ну ште ту116) се утвр ђу је по 
од ред ба ма европ ске кон вен ци је под сле де ћим усло ви ма: 1) ако је 
иста на ста ла по сле сту па ња на сна гу овог ме ђу на род ног прав ног 
ак та и 2) ако се ин ци дент до го дио на те ри то ри ји не ке од зе ма ља 
уго вор них стра на без об зи ра где се осе ћа ју по сле ди це ште те. Та 
се од го вор ност за про у зро ко ва ну ште ту117)  мо же ја ви ти у два ви да 
и то као: 1) од го вор но сти у по гле ду суп стан ци, ор га ни за ма и од-
ре ђе них от пад них ин ста ла ци ја или ло ка ци ја и 2) од го вор но сти у 
по гле ду ло ка ци ја за стал но де по но ва ње от па да118).

114)  Ј. Гли ха, Т. Јо си по вић, Гра ђан ско прав ни аспек ти пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За-
греб, 1996. го ди не, стр. 55-69

115)  Д. Јо ва ше вић, Од го вор ност за угро жа ва ње жи вот не сре ди не по европ ским кон вен ци-
ја ма, Збор ник ра до ва, Си стем ска ана ли за ште та у при вре ди, оси гу ра ње и пре вен тив но 
ин же њер ство, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 201-204

116)  S. Ball, S. Bel, En vi ron men tal Law, Lon don, 1991. go di ne, sr. 89-113
117)  И. Гли ха, За шти та око ли ша са гра ђан ско прав ног ста ја ли шта, Осно ви пра ва око ли ша, 

За греб, 1997. го ди не, стр. 151-173
118)  В. Ву ка со вић, Уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја у до ме ну прав ног ре гу ли са ња  за шти-

те чо ве ко ве сре ди не с по себ ним освр том на Европ ску уни ју, Пра во и жи вот на сре ди на, 
Бе о град, 1997. го ди не, стр. 193-202
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ROLEOFSTANDARDIZATIONOFINTERNATIONALCOM-
MUNITYINTHEFIELDOFMANAGEMENTANDPROTEC-

TIONOFENVIRONMENT
Summary

Economic and industry development of last several de
cades,inparallelwithrapidindustrializationandtechni
calprogressderivingfromimplementationofnewtechnol
ogiesandconnectingofEuropeanandworldseconomic,
industry, traffic and other technological and scientific
achievementshasledtoacertainlevelanddegreeofpol
lutionofbasic livingnaturalresources.Thishascaused
the need and search for synthesis of all these processes
andchangesintoacertainsystemoflegalregulationsas
thepastofwholesocialsystem.
Thissystemoflegalregulationsshouldprovideconditions,
methods,measuresandcriteria for theuseofnew tech
nologies.Withoutsuchsystemtherecouldnotbeindustry
andsocialdevelopmentofeachstate,northeprogressof
wholehumankind.,anditwouldleadtoweakeningorlimi
tationofthepatternsandmodelsofpollutionandimperil
mentoflifeenvironmentgenerallyorinsomeofitsseg
ments,or,inotherwords,itwouldprovidefor“substantial
development”.
Due to thegreat significanceofmanagine, improvement
andprotectionofwhole life environment,or someof its
segmentsseparately,suchas:thewater,air,soil,floraand
fauna,internationalcommunity,throughuniversal(under
theOUN)or regional legalacts (theCouncilofEurope
and theEuropeanUnion) sat up legal standards in this
fieldthatcertainstates,ourstateincluded,shouldimple
mentintotheirnationallegislationsasoneoftheattributes
oflegalstate.Itisthebasisfordetermination(orassess
ment?)Serbiaasastatethatisstronglyorientedtoprotect
theprincipleofsubstantialdevelopment.Inthetextauthor
wroteabouttheabovementionedstandardsthatourstate
hadimplementedduring2005throughenacting(passing)
anew“ecological”legislation.
KeyWords:lifeenvironment,protection,managing,inter
nationalcommunity,OUN,legalstandards
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