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Сажетак
Економски и привредни развој последњих деценија
каоиубрзанаиндустријализацијаитехничкотехно
лошкинапредакузприменуновихтехнологијаипове
зивање свих земаља у европске и светске економске,
привредне,саобраћајнеидругетоковезаснованим,у
првом реду, на достигнућиматехнике и науке довео
је до одређеног степена и нивоа загађеностиоснов
них природних ресурсаживог света. То је наметну
лопотребудасваовазбивањаипроменеморајубити
обухваћенеисадржајемодређеногсистема правних
норми каодела укупног друштвеног система.Тај би
системправнихнормиутврдиоуслове,начин,поступ
кеикритеријумезакоришћењеновихтехнологијабез
чеганемапривредногидруштвеногразвојасвакепо
јединеземље,каоинапреткацелогчовечанства,али
којибидовеодосмањењаилиограничењаобликаиви
довазагађењаилиугрожавањаживотнесрединеуце
линиилипојединихњенихсегмената,односнокојиби
довеодо“одрживогразвоја’’.

Uпра во због ве ли ког зна ча ја уре ђи ва ња, уна пре ђе ња и за шти те 
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 и фа у не и ме ђу на род на за јед ни ца 

* Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу.
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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је пу тем ви ше уни вер зал них (под окри љем ОУН) или ре ги о нал них 
(Са вет Евро пе и Европ ска уни ја) прав них ака та по ста ви ла прав не 
стан дар де у овој обла сти ко је су по је ди не зе мље, па та ко и на ша зе-
мља, ду жне да ин пле мен ти ра ју у сво је на ци о нал но за ко но дав ство 
као је дан од атри бу та прав не др жа ве. То је осно ва за од ре ђе ње Ср-
би је као др жа ве у ко јој се чвр сто шти ти прин цип одр жи вог раз во ја. 
Упра во о овим прав ним стан дар ди ма ко је је и на ша др жа ва ин пле-
мен ти ра ла то ком 2005. го ди не до но ше њем но вог ''еко ло шког'' за-
ко но дав ства.

Кључ не ре чи: за кон, жи вот на сре ди на, уре ђе ње, за шти та, др-
жав ни ор га ни, по сту пак

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ло ви ном пр ве де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма спро во де ћи све о-
бу хват ну дру штве ну, по ли тич ку, еко ном ску и прав ну ре фор му, 

у Ре пу бли ци Ср би ји се при сту пи ло и до но ше њу но вог еко ло шког 
за ко но дав ства1). На и ме, кра јем 2004. го ди не  до не то је ви ше за ко на 
из ове обла сти ко ји ма је си стем уре ђи ва ња, уна пре ђе ња  и за шти те 
жи вот не сре ди не у це ло сти и по је ди них ње них сег ме на та по ста-
вљен на ква ли тет но ви ши и ра ди кал но дру га чи ји ни во не го што је 
то до та да био слу чај2). На и ме, те је го ди не до не то ви ше за ко на из 
обла сти жи вот не сре ди не. Сви ти за ко ни су обе ле жи ли но ву еру у 
обла сти  еко ло шког за ко но дав ства3) чи ме се на ша зе мља при бли-
жи ла ве ли ком бро ју зе ма ља ко је су сво је еко ло шке про пи се ускла-
ди ле на ни зом ре ле вант них ме ђу на род но прав них ака та, у пр вом 
ре ду уни вер зал ног ка рак те ра чи ме се ства ра ју осно ве за одр жи-
ви раз вој свих би о ло шких ре сур са у функ ци ји еко ном ског раз во ја 
дру штва. То су сле де ћи за ко ни : 1. За кон о за шти ти жи вот не сре ди-
не4), 2. За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 3. 
За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и 4.  За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
1) М. Ра кић, М. Ђор ђе вић, Д. Јо ва ше вић, Де мо кра ти ја и жи вот на сре ди на, Бе о град, 2008, 

стр. 197-211.
2) В. Бе за ре вић, Ре струк ту ри ра ње упра вља ча за шти ће них при род них до ба ра и на ци о нал-

не стра те ги је, Прав ни жи вот, Бе о град, бр. 9/2008, стр. 485-497.
3) Д. Јо ва ше вић, За шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2005, стр. 78-92.
4) Сви но ви еко ло шки за ко ни су об ја вље ни у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је бр.  

135/2004.



стр:87110.

- 89 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21


2.КАРАКТЕРИСТИКЕСИСТЕМА
ЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

За кон о за шти ти жи вот не сре ди не уре ђу је ин те грал ни си стем 
за шти те жи вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва 
чо ве ка на жи вот и раз вој у здра вој жи вот ној сре ди ни и урав но те-
жен од нос при вред ног раз во ја и жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср-
би ји5). При то ме је од ре ђе но да си стем за шти те жи вот не сре ди не 
чи не ме ре, усло ви и ин стру мен ти6) ко ји су нео п ход но по треб ни за: 
1) одр жи во упра вља ње и очу ва ње при род не рав но те же, це ло ви то-
сти, ра зно вр сно сти и ква ли те та при род них вред но сти и усло ва за 
оп ста нак свих жи вих би ћа и 2) спре ча ва ње, кон тро лу, сма њи ва ње 
и са на ци ју свих об ли ка за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. 

Сам је за кон ски текст као основ ни еко ло шки за кон у на шој 
зе мљи од ре дио по јам и са др жи ну нај зна чај ни јих ин сти ту та и пој-
мо ва ко ји пред ста вља ју област пра ва о жи вот ној сре ди ни. На и ме, 
жи вот на сре ди на7) је де фи ни са на 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 стор и усло ве за жи вот8). Она се нај че шће из ра жа ва 
пу тем сво га ква ли те та. То зна чи да је ква ли тет жи вот не сре ди не 
за пра во ста ње жи вот не сре ди не ко је се ис ка зу је фи зич ким, хе миј-
ским, би о ло шким, естет ским и дру гим ин ди ка то ри ма. Као основ ни 
кон сти ту тив ни еле мен ти жи вот не сре ди не сма тра ју се : 1. при род-
не вред но сти, 2. за шти ће но при род но до бро, 3. јав но при род но до-
бро, 4. ге о ди вер зи тет и 5. би о ди вер зи тет.

При род не вред но сти је су при род на бо гат ства ко ја чи не: ва-
здух, во да, зе мљи ште, шу ме, ге о ло шки ре сур си, биљ ни и жи во-
тињ ски свет. Нај че шће се као збир на име ни ца за ове вред но сти 
упо тре бља ва и по јам жи вот на сре ди на у сво јој све у куп но сти. За-
шти ће но при род но до бро је сте очу ва ни део при ро де по себ них 
вред но сти и од ли ка (ге о ди вер зи те та, би о ди вер зи те та, пре де ла, пеј-
за жа и др), ко ји има трај ни еко ло шки, на уч ни, кул тур ни, обра зов-
ни, здрав стве но-ре кре а тив ни, ту ри стич ки и дру ги зна чај, због че га 
5) Збор ник ра до ва, Чо век и жи вот на сре ди на у СР Ср би ји, СА НУ, Бе о град, 1977, стр. 136-

173.
6) A.S. Bo ug htley, Man and En vi ron ment, New York, Lon don, 1971, str. 78-92.
7) Ф. Ван чи на, Чо вје ко ва око ли на, За греб, 1982, стр. 76-82.
8) С. Про шић, Без бед ност и жи вот на сре ди на, Прав ни жи вот, Бе о град, бр. 9/2008, стр. 

499-505.
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као до бро од оп штег ин те ре са ужи ва по себ ну за шти ту9). Као јав но 
при род но до бро сма тра се уре ђе ни или не у ре ђе ни део при род ног 
бо гат ства, од но сно ва зду ха, вод них до ба ра, при о ба ља, под зем них 
до ба ра, шум ских до ба ра, пре де ла или про сто ра, јед на ко до сту пан 
сви ма.

За раз ли ку од при род не вред но сти и при род ног до бра,  ге о-
ди вер зи тет (ге о ло шка ра зно вр сност) је сте при су ство или рас про-
стра ње ност ра зно вр сних еле ме на та и об ли ка ге о ло шке гра ђе, ге о-
ло шких струк ту ра и про це са, ге о хро но ло шких је ди ни ца, сте на и 
ми не ра ла раз ли чи тог са ста ва и на чи на по стан ка и ра зно вр сних па-
ле о е ко си сте ма ме ња них у про сто ру под ути ца ји ма уну тра шњих и 
спо ља шњих ге о ди на мич ких чи ни ла ца то ком ге о ло шког вре ме на10). 
Та ко ђе и  би о ди вер зи тет (би о ло шка ра зно вр сност) об у хва та ра зно-
вр сност ор га ни за ма у окви ру вр сте, ме ђу вр ста ма и ме ђу еко си сте-
ми ма и об у хва та укуп ну ра зно вр сност ге на, вр ста и еко си сте ма на 
ло кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу11). 

1.Субјектисистемазаштитеживотнесредине

Као су бјек ти си сте ма за шти те жи вот не сре ди не ко ји су ду жни 
да чу ва ју и уна пре ђу ју жи вот ну сре ди ну  у Ре пу бли ци Ср би је од ре-
ђе ни су: 1. Ре пу бли ка; 2. ауто ном на по кра ји на; 3. оп шти на, од но сно 
град (је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве); 4. пред у зе ћа, дру га до ма ћа и 
стра на прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји у оба вља њу при вред не и 
дру ге де лат но сти ко ри сте при род не вред но сти, угро жа ва ју или за-
га ђу ју жи вот ну сре ди ну; 5. на уч не и струч не ор га ни за ци је и дру ге 
јав не слу жбе и 6. гра ђа нин, гру пе гра ђа на, њи хо ва удру же ња, про-
фе си о нал не или дру ге ор га ни за ци је. 

У оства ри ва њу си сте ма за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли-
ка, ауто ном на по кра ји на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, прав на и 
фи зич ка ли ца од го вор на су за сва ку ак тив ност ко јом ме ња ју или 
мо гу про ме ни ти ста ње и усло ве у жи вот ној сре ди ни, од но сно за 
не пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, у скла ду са за ко-
ном12). И прав на и фи зич ка ли ца та ко ђе су ду жна  да у оба вља њу 
9) Ј. Кла рер, М. Па па фа ра, Бо љи око лиш и бо ље го спо дар ство, Szen ten dre, 1999, стр. 112-

132.
10)  B. Glu šče vić, S. Ma ri čić, B. Pe ro vić, Sci en ce, man and his Envirоnment, Be o grad, 1971, str. 

278-371.
11)  О. Лон ча рић Хор ват, Бу дућ ност еко ло шких да ва ња, зна ност и дру штве не про мје не, 

За греб, 2000, стр. 305-314.
12)  Б. Јел чић, Ко ли ко су еко ло шки по ре зи еко ло шки, Збор ник ра до ва, Тен ден ци је у раз во-

ју фи нан циј ских ак тив но сти др жа ве, За греб, 2000, стр. 193-205.
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сво јих де лат но сти обез бе де13): 1. ра ци о нал но ко ри шће ње при род-
них бо гат ста ва, 2. ура чу на ва ње тро шко ва за шти те жи вот не сре ди-
не у окви ру ин ве сти ци о них и про из вод них тро шко ва и 3. при ме ну 
про пи са, од но сно пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, у 
скла ду са за ко ном. 

Та ко ђе су др жав ни ор га ни, на уч не уста но ве, уста но ве у обла-
сти обра зо ва ња, здрав ства, ин фор ми са ња, кул ту ре и дру ге уста но-
ве, као и дру ги об ли ци удру жи ва ња, у окви ру сво јих де лат но сти 
оба ве за ни да пер ма нент но пред у зи ма ју раз ли чи те ме ре, рад ње и 
по ступ ке ко ји има ју за циљ да под сти чу, усме ра ва ју и обез бе ђу ју 
ја ча ње све сти о зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не14). Ја ча ње све-
сти о зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не обез бе ђу је се кроз си стем 
обра зо ва ња15) и вас пи та ња, на уч но-ис тра жи вач ког и тех но ло шког 
раз во ја, уса вр ша ва ња у про це су ра да, јав ног ин фор ми са ња и по пу-
ла ри за ци је за шти те жи вот не сре ди не16). 

Удру же ња гра ђа на у обла сти за шти те жи вот не сре ди не при-
пре ма ју, про па ги ра ју и ре а ли зу ју сво је про гра ме за шти те, шти те 
сво ја пра ва и ин те ре се у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, пред-
ла жу ак тив но сти и ме ре за шти те, уче ству ју у по ступ ку до но ше-
ња од лу ка у скла ду са за ко ном, до при но се или не по сред но ра де 
на ин фор ми са њу о жи вот ној сре ди ни17). Су бјек ти си сте ма за шти-
те жи вот не сре ди не ду жни су да ме ђу соб но са ра ђу ју, обез бе ђу ју 
ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка,  
док Ре пу бли ка Ср би ја , од но сно ње ни ор га ни оства ру је са рад њу у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не са дру гим др жа ва ма и ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма. 

2.Начелаеколошкогправа

Као што и у обла сти ме ђу на род ног еко ло шког пра ва, од но сно 
европ ског еко ло шког пра ва мо же мо уочи ти ви ше ру ко вод них прин-
ци па18) или на че ла на ко ји ма се оно за сни ва, та ко и но ви си стем еко-
13)  A.H. Es ser, Be ha vi or and En vi ron ment, New York, Lon don, 1971, str. 351-395.
14)  А. Де ка но вић, Не ка но ва еко ло шка сви јест, Збор ник ра до ва, Зна ност и дру штве не про-

мје не, За греб, 2000, стр. 407-411.
15)  Д. Га ра шић, Од гој и обра зо ва ње за око лиш и одр жи ви раз вој у сви је ту, Го спо дар ство и 

око лиш, За греб, бр. 52/2001, стр. 435-436.
16)  П. Ста и нов, За шчи та на при ро да та, Со фиа, 1970, стр. 218-241.
17)  А. Кирн, Не ко ли ко те мељ них ди ле ма еко ло шке ети ке, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 

3/1998, стр. 157-170.
18)  А. Ча во шки, Осно ви еко ло шког пра ва Европ ске уни је, Бе о град, 2007, стр. 13-21.
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ло шког пра ва Ре пу бли ке Ср би је ја сно ина у гу ри ше ви ше на че ла19). 
Ме ђу тим еко ло шким на че ли ма по себ но се ис ти чу сле де ћи20): 1.на-
че ло ин те грал но сти, 2. на че ло пре вен ци је и пре до стро жно сти, 3. 
на че ло очу ва ња при род них вред но сти, 4. на че ло одр жи вог раз во ја, 
5. на че ло од го вор но сти за га ђи ва ча и ње го вог прав ног след бе ни ка, 
6. на че ло “за га ђи вач пла ћа”, 7. на че ло “ко ри сник пла ћа”, 8. на че ло 
суп си ди јар не од го вор но сти, 9. на че ло при ме не под сти цај них ме ра, 
10. на че ло ин фор ми са ња и уче шћа јав но сти и 11.  на че ло за шти те 
пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при сту па пра во су ђу 

На че ло ин те грал но сти21) зна чи да над ле жни др жав ни ор га ни, 
ор га ни ауто ном не по кра ји не и ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве обез бе ђу ју ин те гра ци ју за шти те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре-
ди не22) у све сек тор ске по ли ти ке и то на сле де ћи на чин : а) спро во-
ђе њем ме ђу соб но уса гла ше них пла но ва и про гра ма и б) при ме ном 
про пи са кроз си стем до зво ла, тех нич ких и дру гих стан дар да и нор-
ма ти ва, в) фи нан си ра њем и  г) под сти цај ним и дру гим ме ра ма за-
шти те жи вот не сре ди не. 

На че ло пре вен ци је и пре до стро жно сти23) под ра зу ме ва да сва ка 
ак тив ност мо ра би ти пла ни ра на и спро ве де на на на чин да: а) про-
у зро ку је нај ма њу мо гу ћу про ме ну у жи вот ној сре ди ни; б) пред ста-
вља нај ма њи ри зик по жи вот ну сре ди ну и здра вље љу ди; в) сма њи 
оп те ре ће ње про сто ра и по тро шњу си ро ви на и енер ги је у из град њи, 
про из вод њи, ди стри бу ци ји и упо тре би; г) укљу чи мо гућ ност ре-
ци кла же и д) спре чи или огра ни чи ути цај на жи вот ну сре ди ну на 
са мом из во ру за га ђи ва ња. 

На че ло пре до стро жно сти оства ру је се про це ном ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и ко ри шће њем нај бо љих рас по ло жи вих и до-
ступ них тех но ло ги ја, тех ни ка и опре ме. Не по сто ја ње пу не на уч не 
по у зда но сти, пре ма са да шњим про пи си ма, не мо же да пред ста вља 
раз лог за не пред у зи ма ње ме ра спре ча ва ња де гра да ци је жи вот не 
сре ди не у слу ча ју мо гу ћих или по сто је ћих зна чај них ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну24). 
19) Ф. Кри то вац, Из ме ђу еко ло шких на че ла и зби ље, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 

2/1996, стр. 229-242.
20) S. Wolf, A. Whi te, N. Stan ley, Prin ci ples of En vi ron men tal Law, Lon don, 2002, str. 421-442
21) M.F. Strong, De ve lop ment and En vi ron ment, Pa ris, 1972, str. 167-192.
22) И. Ци фрић, Би ос и етос – око лиш у би о е тич кој па ра диг ми, Фи ло зоф ска ис тра жи ва ња, 

За греб, бр. 4/1998, стр. 763-774.
23) S. Ball, S. Bell, En vi ron men tal Law, Lon don, 1991, str. 321-354.
24) С. По по вић, За шти та во де и ва зду ха од за га ђи ва ња, Бе о град, 1975, стр. 178-192. 
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На че ло очу ва ња при род них вред но сти под ра зу ме ва да  се при-
род не вред но сти (об но вљи ве или нео б но вљи ве) ко ри сте под усло-
ви ма и на на чин ко ји ма се обез бе ђу је очу ва ње вред но сти ге о ди вер-
зи те та, би о ди вер зи те та, за шти ће них при род них до ба ра и пре де ла. 
Об но вљи ви при род ни ре сур си ко ри сте се та ко ђе под усло ви ма ко ји 
обез бе ђу ју њи хо ву трај ну и ефи ка сну об но ву и стал но уна пре ђи-
ва ње ква ли те та. Нео б но вљи ви при род ни ре сур си ко ри сте се под 
усло ви ма ко ји обез бе ђу ју њи хо во ду го роч но еко но мич но и ра зум-
но ко ри шће ње, укљу чу ју ћи огра ни ча ва ње ко ри шће ња стра те шких 
или рет ких при род них ре сур са и суп сти ту ци ју дру гим рас по ло жи-
вим ре сур си ма, ком по зит ним или ве штач ким ма те ри ја ли ма25). 

На че ло одр жи вог раз во ја зна чи да је одр жи ви раз вој  за пра во 
ускла ђе ни си стем тех нич ко-тех но ло шких, еко ном ских и дру штве-
них ак тив но сти у укуп ном раз во ју у ко јем се на прин ци пи ма еко-
но мич но сти и ра зум но сти ко ри сте при род не и ство ре не вред но сти 
Ре пу бли ке Ср би је са ци љем да се са чу ва и уна пре ди ква ли тет жи-
вот не сре ди не за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је. Одр жи ви раз вој 
оства ру је се до но ше њем и спро во ђе њем од лу ка ко ји ма се обез бе-
ђу је ускла ђе ност ин те ре са за шти те жи вот не сре ди не и ин те ре са 
еко ном ског раз во ја. 

На че ло од го вор но сти за га ђи ва ча и ње го вог прав ног след бе-
ни ка озна ча ва да прав но или фи зич ко ли це ко је сво јим не за ко ни-
тим или не ис прав ним ак тив но сти ма до во ди до за га ђе ња жи вот не 
сре ди не у сва ком кон крет ном слу ча ју од го ва ра за про у зро ко ва ну 
ште ту у скла ду са за ко ном26). За га ђи вач је од го во ран за за га ђи ва ње 
жи вот не сре ди не и у слу ча ју ли кви да ци је или сте ча ја пред у зе ћа 
или дру гих прав них ли ца, у скла ду са за ко ном27). То зна чи да су 
за га ђи вач или ње гов прав ни след бе ник оба ве зни да от кло не узро-
ке за га ђе ња и по сле ди це ди рект ног или ин ди рект ног за га ђе ња жи-
вот не сре ди не. Про ме не вла сни штва пред у зе ћа и дру гих прав них 
ли ца или дру ги об ли ци про ме не сво ји не оба ве зно укљу чу ју про це-
ну ста ња жи вот не сре ди не и од ре ђи ва ње од го вор но сти за за га ђе ње 
жи вот не сре ди не, као и на ми ре ње ду го ва (те ре та) прет ход ног вла-
25) Ј. Оме јац, Увод на и основ на пи та ња пра ва око ли ша, Осно ве пра ва око ли ша, За греб, 

1997, стр. 78-91.
26) B. Bax ter, A the ory of eco lo gi cal ju sti ce, Lon don, 2005, str. 148-217.
27) М. Па тер наи, Прав ни аспек ти за шти те би о ло шке ра зно вр сно сти, Прав ни вје сник, Оси-

јек, бр. 1-2/2000, стр. 185-204.
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сни ка за из вр ше но за га ђи ва ње и/или ште ту на не ту жи вот ној сре-
ди ни28). 

На че ло “за га ђи вач пла ћа” озна ча ва да  за га ђи вач пла ћа на кна-
ду за за га ђи ва ње жи вот не сре ди не ка да сво јим ак тив но сти ма про-
у зро ку је или мо же про у зро ко ва ти оп те ре ће ње жи вот не сре ди не, 
од но сно ако про из во ди, ко ри сти или ста вља у про мет си ро ви ну, 
по лу про и звод или про из вод ко ји са др жи штет не ма те ри је по жи-
вот ну сре ди ну. За га ђи вач, у скла ду са про пи си ма, сно си укуп не 
тро шко ве ме ра за спре ча ва ње и сма њи ва ње за га ђи ва ња ко ји укљу-
чу ју тро шко ве ри зи ка по жи вот ну сре ди ну и тро шко ве укла ња ња 
ште те на не те жи вот ној сре ди ни. Сле де ће је на че ло да “ко ри сник 
пла ћа” пре ма ко ме сва ко фи зич ко или прав но ли це ко је ко ри сти 
при род не вред но сти,  ду жно је да пла ти ре ал ну це ну за њи хо во ко-
ри шће ње, али и за ре кул ти ва ци ју про сто ра. На че ло суп си ди јар не 
од го вор но сти под ра зу ме ва да др жав ни ор га ни, у окви ру сво јих фи-
нан сиј ских мо гућ но сти, от кла ња ју по сле ди це за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и сма ње ња ште те у слу ча је ви ма ка да је за га ђи вач не по-
знат, као и ка да ште та по ти че услед за га ђи ва ња жи вот не сре ди не 
из из во ра ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. 

И на че ло при ме не под сти цај них ме ра зна чи да др жав ни ор-
га ни, од но сно ор га ни ауто ном не по кра ји не, као и ор га ни је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве пред у зи ма ју све нео п ход но по треб не ме ре 
за очу ва ње и одр жи во упра вља ње ка па ци те том жи вот не сре ди не, 
а по себ но на сле де ћи на чин29): а) сма ње њем ко ри шће ња си ро ви-
на и енер ги је, б) спре ча ва њем или сма ње њем за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не, в) при ме ном еко ном ских ин стру ме на та и дру гих ме ра, г) 
из бо ром нај бо љих до ступ них тех ни ка, по стро је ња и опре ме ко ја 
не зах те ва пре ко мер не тро шко ве и д) из бо ром про из во да и услу га. 

На че ло ин фор ми са ња и уче шћа јав но сти зна чи да у оства ри ва-
њу уста вом за га ран то ва ног пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну сва ко 
има пра во да бу де оба ве штен о ста њу жи вот не сре ди не и да уче-
ству је у по ступ ку до но ше ња од лу ка чи је би спро во ђе ње мо гло да 
ути че на жи вот ну сре ди ну. По да ци о ста њу жи вот не сре ди не су 
јав ни, а њи хо во кр ше ње пред ста вља ка жњи во де ло за чи јег су учи-
ни о ца за пре ће не ка зне30). По след ње еко ло шко на че ло у но вом прав-
ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је је на че ло за шти те пра ва на здра ву 
жи вот ну сре ди ну и при сту па пра во су ђу. Пре ма овом на че лу гра-
28) Ви ше: Збор ник ра до ва : За шти та жи вот не сре ди не, Ниш, 1976, стр. 167-199.
29) M.Lee, EU En vi ro ne men tal Law, Ox ford, 2005, str. 78-112.
30) Г. Ни ко лиш, Чо век, дру штво, жи вот на сре ди на, Бе о град, 1981, стр. 189-219.
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ђа нин или гру пе гра ђа на, њи хо ва удру же ња, про фе си о нал не или 
дру ге ор га ни за ци је има ју мо гућ ност да сво је пра во на здра ву жи-
вот ну сре ди ну оства ру ју пред над ле жним ор га ном, од но сно су дом, 
у скла ду са за ко ном. 

3.УПРАВЉАЊЕИКОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХВРЕДНОСТИ

Упра вља ње при род ним вред но сти ма у Ре пу бли ци Ср би ји по-
чев од 2005. го ди не оства ру је се пла ни ра њем одр жи вог ко ри шће ња 
и очу ва ња њи хо вог ква ли те та и ра зно вр сно сти31), у скла ду са усло-
ви ма и ме ра ма за шти те жи вот не сре ди не ко ји су утвр ђе ни ни зом 
за ко на (ко ји за пра во и чи не област еко ло шког пра ва на ше зе мље)32). 
Као при род не вред но сти ко је пред ста вља ју пред мет по себ не за кон-
ске за шти те од ре ђе ни су: 1) при род ни ре сур си као об но вљи ве или 
нео б но вљи ве ге о ло шке, хи дро ло шке и би о ло шке вред но сти ко је 
се, ди рект но или ин ди рект но, мо гу ко ри сти ти или упо тре би ти, а 
има ју ре ал ну или по тен ци јал ну еко ном ску вред ност; 2) за шти ће на 
при род на до бра и 3) јав на при род на до бра. 

Одр жи во ко ри шће ње и за шти та при род них вред но сти33) обез-
бе ђу ју се у окви ру Стра те ги је про стор ног раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је и На ци о нал не стра те ги је одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и до ба ра. На ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог ко ри шће ња 
при род них ре сур са и до ба ра, за пе ри од од нај ма ње де сет го ди на, 
до но си На род на скуп шти на. Ова ко утвр ђе на На ци о нал на стра те-
ги ја се ре а ли зу је пу тем пла но ва, про гра ма и осно ва за сва ки по је-
ди нач ни при род ни ре сурс или до бро ко је до но си Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је. 

На осно ву по да та ка и еви ден ци ја о из вр ше њу пла но ва, про-
гра ма и осно ва, Вла да Ре пу бли ке Ср би је  је дан пут у две го ди не 
под но си из ве штај На род ној скуп шти ни о ре а ли за ци ји На ци о нал не 
стра те ги је. Ако се из по да та ка о ре а ли за ци ји На ци о нал не стра те ги-
је утвр ди да се ко ри шће њем при род них бо гат ста ва зна чај но угро-
жа ва при род на рав но те жа еко си сте ма Вла да мо же, на пред лог над-
ле жног или дру гог ми ни стар ста ва, при вре ме но огра ни чи ти обим 
ко ри шће ња при род них вред но сти на од ре ђе ном под руч ју. Усво је на  
31) P.W. Gorm ley, Hu man Rights and En vi ron ment, Leyden, 1976, str. 178-193. 
32) М. Цр но бр ња, Чо ве ко ва жи вот на сре ди на и еко ло шки раз вој, Бе о град, 1984, стр. 178-

203.
33) Б. Га лић, По ли тич ка еко ло ги ја и зе ле на по ли ти ка, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 

1-2/2002, стр. 1-14.
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На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са и 
до ба ра тре ба да са др жи, на ро чи то сле де ће по дат ке: 

1) на че ла одр жи вог раз во ја у на ци о нал ној по ли ти ци упра-
вља ња при род ним ре сур си ма и до бри ма34);

2) ана ли зу ста ња и до са да шњег сте пе на ис тра же но сти при-
род них ре сур са и до ба ра по вр ста ма, про стор ном рас по-
ре ду, ра зно вр сно сти, оби му и ква ли те ту35); 

3) би лан сне ка те го ри је (про стор не и вре мен ске функ ци је, 
ко ли чи не, ква ли тет, угро же ност, об но вљи вост, стра те шке 
ре зер ве и сл.) и пред ви ђа ње трен до ва про ме не ста ња; 

4) на чин вред но ва ња и усло ве одр жи вог ко ри шће ња при род-
них ре сур са и до ба ра; 

5) план ско-раз вој ну и со ци о е ко ном ску ана ли зу стра те шких 
при о ри те та ис тра жи ва ња и ко ри шће ња при род них ре сур-
са36); 

6) еко ло шко-про стор не осно ве о по тен ци ја ли ма при род ног 
ре сур са или до бра; 

7) усло ве за по сте пе ну суп сти ту ци ју при род них ре сур са и 
8) смер ни це за да ља ис тра жи ва ња у обла сти по је ди нач них 

при род них ре сур са и до ба ра и за по тре бе пла ни ра ња, од-
но сно до но ше ње пла но ва и про гра ма. 

По ред то га и ауто ном на по кра ји на као и је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве, у окви ру над ле жно сти утвр ђе них за ко ном, до но се сво је 
пла но ве и про гра ме упра вља ња при род ним ре сур си ма и до бри ма, 
у скла ду са усво је ном На ци о нал ном ста те ги јом за од ре ђе ни вре-
мен ски пе ри од. Кон тро лу ко ри шће ња и за шти ту при род них ре сур-
са и до ба ра37) обез бе ђу ју ор га ни и ор га ни за ци је Ре пу бли ке, ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са овим 
и по себ ним за ко ни ма, а на ро чи то38): 

1) спро во ђе њем На ци о нал не стра те ги је, пла но ва, про гра ма 
и осно ва; 

2) при ме ном стан дар да, нор ма ти ва и про пи са о ко ри шће њу 
и за шти ти при род них ре сур са и до ба ра; 

3) стра те шком про це ном ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пла-
но ва, про гра ма, осно ва и дру гих ака та ко ји ма се уре ђу је 

34) П. Ше па ро вић, Пра во и за шти та око ли ша, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 1-2/1997, 
стр. 71-80.

35) В. В. Пе тро ва, Пра во ва ја охра на при ро ду, Мо сква, 1980, стр. 178-192.
36)  К. Фи ли по вић, По ре зи у функ ци ји за шти те око ли ша, За греб, 2002 (ма ги стар ски рад, 

нео бја вљен), стр. 78-83.
37)  С. Кру шлев, Еко ло ги ја и ка пи та ли зам, Со фиа, 1985, стр. 236-268. 
38)  Ј. Ле дић, Тре ћи сек тор – оквир за раз вој ци вил ног дру штва у под руч ју око ли ша, Со ци-

јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 1/1995, стр. 37-46.



стр:87110.

- 97 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

ко ри шће ње при род них вред но сти и за шти та жи вот не сре-
ди не; 

4) про це ном ути ца ја про је ка та на жи вот ну сре ди ну на свим 
ни во и ма ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је; 

5) ин те гри са ним спре ча ва њем и кон тро лом за га ђи ва ња жи-
вот не сре ди не; 

6) ускла ђе ним си сте мом до зво ла, одо бре ња и са гла сно сти; 
7) во ђе њем ка та стра ко ри шће ња при род них бо гат ста ва и до-

ба ра; 
8) ор га ни зо ва њем мо ни то рин га ко ри шће ња при род них ре-

сур са и до ба ра, ста ња жи вот не сре ди не при ку пља њем, 
об је ди ња ва њем и ана ли зом по да та ка и кван ти фи ко ва њем 
трен до ва. 

Над ле жни ор ган не мо же из да ти одо бре ње за ко ри шће ње при-
род них ре сур са или до ба ра без са гла сно сти на про је кат ко ји са-
др жи ме ре за шти те и са на ци је жи вот не сре ди не. Ову са гла сност 
да је над ле жно ми ни стар ство ко јом се утвр ђу је ис пу ње ност усло ва 
и ме ра одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са, од но сно до ба ра и 
за шти те жи вот не сре ди не у то ку и по сле пре стан ка оба вља ња ак-
тив но сти, а на осно ву оце не о усло ви ма над ле жних струч них ор га-
ни за ци ја39). Прав но и фи зич ко ли це ко је ко ри сти при род не ре сур се, 
од но сно до бра ду жно је да, у то ку из во ђе ња ра до ва и оба вља ња 
ак тив но сти, као и по њи хо вом пре стан ку, пла ни ра и спро во ди ме ре 
ко ји ма се спре ча ва угро жа ва ње жи вот не сре ди не40). То је и ло гич но 
јер сва ко ко де гра ди ра (уни шти, оште ти, на ру ша ва или угро жа ва 
жи вот ну сре ди ну у ве ћем или ма њем сте пе ну је ду жан да из вр ши 
ре кул ти ва ци ју или на дру ги на чин да са ни ра де гра ди ра ну жи вот-
ну сре ди ну, у скла ду са по сто је ћим за ко ни ма41). На ове про јек те  
ми ни стар ство да је са гла сност при че му ми ни стар про пи су је ме то-
до ло ги ју за утвр ђи ва ње при о ри те та за са на ци ју жи вот не сре ди не. 

За шти ће на при род на до бра ко ри сте се и уна пре ђу ју на на чин 
ко ји омо гу ћа ва њи хо во трај но очу ва ње и уна пре ђи ва ње, у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та при ро де. У за шти ће ном при-
род ном до бру не мо гу се оба вља ти ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва 
ка па ци тет жи вот не сре ди не, при род на рав но те жа, би о ди вер зи тет, 
хи дро граф ске, ге о мор фо ло шке, ге о ло шке, кул тур не и пеј за жне 
вред но сти или на би ло ко ји на чин де гра ди ра ква ли тет и свој ства 
39)  Ј. Оме јец, Управ но прав ни аспект пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За греб, 1996, стр. 

3-35.
40)  С. Ви зјак, Прет по став ке од го вор но сти за на док на ду ште те због оне чи шће ња око ли ша, 

Хр ват ска прав на ре ви ја, За греб, бр.2/2007, стр. 38-41.
41)  Љ. Бе гић, Обли га ци о но пра во и за шти та чо вје ко ве око ли не, Са ра је во, 1988, стр. 33-42.
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при род ног до бра42). Јав на при род на до бра, као до бра од оп штег ин-
те ре са, ко ри сте се на на чин и под усло ви ма ко ји ма се омо гу ћа ва 
раз вој и трај ност њи хо вих при род них, фи зич ких, здрав стве них или 
естет ских вред но сти у скла ду са про пи си ма. Раз вој ним и про стор-
ним пла ном утвр ђу ју се зо не из град ње на од ре ђе ним ло ка ци ја ма 
за ви сно од ка па ци те та жи вот не сре ди не и сте пе на оп те ре ће ња, као 
и ци ље ва из град ње уну тар од ре ђе них де ло ва на тим ло ка ци ја ма. 
У по је ди ним зо на ма у ко ји ма је утвр ђе на за штит на уда ље ност или 
под руч је, до зво ље но је оба вља ње ак тив но сти на на чин утвр ђен по-
себ ним про пи си ма у скла ду са при ро дом оп те ре ћи ва ња жи вот не 
сре ди не43). 

Јав не зе ле не по вр ши не у на се ље ним ме сти ма и пре де ли ма об-
у хва ће ним про стор ним и ур ба ни стич ким пла но ви ма по ди жу се и 
одр жа ва ју на на чин ко ји омо гу ћа ва очу ва ње и уна пре ђи ва ње при-
род них и ство ре них вред но сти. Ако се због из град ње објек та уни-
ште јав не зе ле не по вр ши не, оне се мо ра ју на док на ди ти под усло ви-
ма и на на чин ко ји од ре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Оп шти 
усло ви за шти те, на чин по ди за ња и одр жа ва ња, об но ве уни ште них 
јав них зе ле них по вр ши на и во ђе ња по да та ка о јав ним зе ле ним по-
вр ши на ма уре ђу ју се по себ ним за ко ном44). 

4.MOНИТОРИНГСТАЊАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве у окви ру сво је над ле жно сти утвр ђе не за ко ном обез бе ђу ју 
кон ти ну ал ну кон тро лу и пра ће ње ста ња жи вот не сре ди не ( мо-
ни то ринг), у скла ду са за ко ном. Мо ни то ринг је са став ни део је-
дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма жи вот не сре ди не. При то ме 
је од ре ђе но да Вла да до но си про грам мо ни то рин га за пе ри од од 
две го ди не. Ауто ном на по кра ји на, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве до но си та ко ђе про грам мо ни то рин га на сво јој те ри то ри ји 
ко ји мо ра би ти у скла ду са ре пу блич ким про гра мом мо ни то рин га. 
Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у 
сва ком слу ча ју обез бе ђу ју по треб на фи нан сиј ска сред ства за оба-
вља ње мо ни то рин га45). 

42)  M. Stal lworhy, Su sta i na bi lity, Land Use and En vi ron ment, Lon don, 2002, str. 315-339. 
43) I. Fetscher, Увје ти пре жи вља ва ња чо вје чан ства, За греб, 1985, стр. 89-102.
44) Д. Сто ја но вић, Гра ђан ско прав на сред ства у бор би про тив за га ђи ва ња ва зду ха и во де, 

Бе о град, 1975, стр. 115-128. 
45) Д. Ми лен ко вић, Збир ка про пи са из обла сти за шти те жи вот не сре ди не, Бе о град, 2008, 

стр. 78-94.
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Мо ни то ринг жи вот не сре ди не се вр ши си сте мат ским ме ре-
њем, ис пи ти ва њем и оце њи ва њем ин ди ка то ра ста ња и за га ђе ња 
жи вот не сре ди не ко је об у хва та пра ће ње при род них фак то ра, од но-
сно про ме на ста ња и ка рак те ри сти ка жи вот не сре ди не, укљу чу ју-
ћи и пре ко гра нич ни мо ни то ринг, и то46): ва зду ха, во де, зе мљи шта, 
шу ма, би о ди вер зи те та, фло ре и фа у не, еле ме на та кли ме, озон ског 
омо та ча, јо ни зу ју ћег и не јо ни зу ју ћег зра че ња, бу ке, от па да, ра ну 
на ја ву уде са са пра ће њем и про це ном раз во ја за га ђе ња жи вот не 
сре ди не, као и пре у зе тих оба ве за из пот пи са них и ра ти фи ко ва них 
ме ђу на род них уго во ра. Вла да при то ме у сва ком слу ча ју утвр ђу је 
кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње бро ја и рас по ре да мер них ме ста, мре-
жу мер них ме ста, обим и уче ста лост ме ре ња, кла си фи ка ци ју по ја-
ва ко је се пра те, ме то до ло ги ју ра да и ин ди ка то ре за га ђе ња жи вот не 
сре ди не и њи хо вог пра ће ња, ро ко ве и на чин до ста вља ња по да та-
ка47). 

Мо ни то ринг48) мо же да оба вља и овла шће на ор га ни за ци ја ако 
ис пу ња ва усло ве у по гле ду ка дро ва, опре ме, про сто ра, акре ди та-
ци је за ме ре ње да тог па ра ме тра и ЈУС-ИСО стан дар да у обла сти 
узор ко ва ња, ме ре ња, ана ли за и по у зда но сти по да та ка, у скла ду са 
за ко ном. Ми ни стар за жи вот ну сре ди ну, по прет ход но при ба вље-
ној са гла сно сти ми ни стра над ле жног за од ре ђе ну област, про пи су-
је бли же усло ве ко је мо ра да ис пу ња ва овла шће на ор га ни за ци ја. Од 
по себ ног зна ча ја за ква ли тет ну, ефи ка сну, бла го вре ме ну и за ко ни-
ту за шти ту жи вот не сре ди не је сте и пи та ње мо ни то рин га за га ђи-
ва ча : у че му се он са сто ји, ко га вр ши, на ко ји на чин и др. Прав но 
и фи зич ко ли це ко је је вла сник, од но сно ко ри сник по стро је ња ко је 
пред ста вља из вор еми си ја и за га ђи ва ња жи вот не сре ди не ду жно 
је да, у скла ду са за ко ном, пре ко над ле жног ор га на или ор га ни за-
ци је: 1) оба вља мо ни то ринг еми си је; 2) обез бе ђу је ме те о ро ло шка 
ме ре ња за ве ли ке ин ду стриј ске ком плек се или објек те од по себ ног 
ин те ре са за Ре пу бли ку, ауто ном ну по кра ји ну или је ди ни цу ло кал-
не са мо у пра ве; 3) уче ству је у тро шко ви ма ме ре ња ими си је у зо ни 
ути ца ја, по по тре би и 4) пра ти и дру ге ути ца је сво је ак тив но сти на 
ста ње жи вот не сре ди не. 
46) T. Stro jin, Uvod v pra vo oko lja, Lju blja na, 1987, str. 15-26.
47) Д. Ву ло вић, Са мо у прав но дру штво и еко ло ги ја, Бе о град, 1987, стр. 189-218.
48) Ј. Иг ња то вић, С. Ђор ђе вић, При руч ник за пред став ни ке јав не вла сти о при сту пу ин-

фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја у обла сти во да и жи вот не сре ди не, Бе о град, 2006, стр 
.41-64.
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Вла да утвр ђу је вр сте еми си је и дру гих по ја ва ко је су пред мет 
мо ни то рин га за га ђи ва ча, ме то до ло ги ју ме ре ња, узи ма ња узо ра ка, 
на чин еви ден ти ра ња, ро ко ве до ста вља ња и чу ва ња по да та ка. За-
га ђи вач пла ни ра и обез бе ђу је фи нан сиј ска сред ства за оба вља ње 
мо ни то рин га еми си је, као и за дру га ме ре ња и пра ће ња ути ца ја 
сво је ак тив но сти на жи вот ну сре ди ну49). Др жав ни ор га ни, од но-
сно ор га ни за ци је, ор га ни ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве, овла шће не ор га ни за ци је и за га ђи ва чи ду жни су да 
тра же не по дат ке до ста вља ју но во о сно ва ној Аген ци ји за за шти ту 
жи вот не сре ди не на про пи сан на чин. Ра ди ефи ка сног иден ти фи-
ко ва ња, кла си фи ко ва ња, об ра де, пра ће ња и еви ден ци је при род них 
вред но сти и упра вља ња жи вот ном сре ди ном50) у Ре пу бли ци ус по-
ста вља се и во ди ин фор ма ци о ни си стем за шти те жи вот не сре ди не. 
Овај ин фор ма ци о ни си стем обез бе ђу је фор ми ра ње, кла си фи ко ва-
ње, одр жа ва ње, пре зен та ци ју и ди стри бу ци ју ну ме рич ких, опи-
сних и про стор них ба за по да та ка о: ква ли те ту ме ди ју ма жи вот не 
сре ди не, пра ће њу ста ња и за шти ти жи вот не сре ди не, за ко но дав-
ним, ад ми ни стра тив ним и ор га ни за ци о ним и стра те шким ме ра ма, 
на уч но-тех нич ким ин фор ма ци ја ма о план ским ме ра ма пре вен ци је 
и раз ме ну ин фор ма ци ја са дру гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма и 
др. Ова ко ус по ста вље ни ин фор ма ци о ни си стем во ди Аген ци ја за 
за шти ту жи вот не сре ди не. 

Ин фор ма ци о ни си стем жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји51) 
обез бе ђу је при ступ дру гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма и хар мо ни-
за ци ју свих ре ле вант них ин фор ма ци ја и по да та ка на на ци о нал ном 
и ме ђу на род ном ни воу. У сва ком слу ча ју Вла да бли же про пи су је 
са др жи ну и на чин во ђе ња ин фор ма ци о ног си сте ма, ме то до ло ги ју, 
струк ту ру, за јед нич ке осно ве, ка те го ри је и ни вое са ку пља ња по да-
та ка, као и са др жи ну ин фор ма ци ја о ко ји ма се ре дов но и оба ве зно 
оба ве шта ва јав ност. Ра ди пра ће ња ква ли та тив них и кван ти та тив-
них про ме на у жи вот ној сре ди ни и пред у зи ма ња ме ра за шти те у 
жи вот ној сре ди ни Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не во ди  ин-
те грал ни ка та стар за га ђи ва ча. 
49) О. Лон ча рић Хор ват, Фи скал на уло га еко ло шких по ре за, Прав но го спо дар ска ре ви ја, 

За греб, бр. 14/1997, стр. 36-37.
50) Р. Д. Ми ли са вље вић, При род на сре ди на, иде о ло ги ја и на у ка, Бе о град, 1988, стр. 189-

201.
51) Д. Јо ва ше вић, За шти та жи вот не сре ди не, op.cit. стр. 46-59.
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Ко ли ки је зна чај мо ни то рин га жи вот не сре ди не ко ји је ус по-
ста вљен но вим еко ло шким за ко но дав ством52) у Ре пу бли ци Ср би ји 
од 2004. го ди не го во ри и чи ње ни ца да Вла да је дан пут го ди шње 
под но си На род ној скуп шти ни из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не. 
Та ко ђе над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни 
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве је дан пут у две го ди не под но-
си скуп шти ни ауто ном не по кра ји не, од но сно скуп шти ни је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не на сво јој 
те ри то ри ји. Ова ко усво је ни из ве шта ји о ста њу жи вот не сре ди не 
об ја вљу ју се у слу жбе ним гла си ли ма Ре пу бли ке, ауто ном не по кра-
ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. На ве де ни из ве шта ји на ро чи-
то са др же сле де ће по дат ке о53): 1) ста њу и про ме на ма у жи вот ној 
сре ди ни; 2) спро во ђе њу Стра те ги је, На ци о нал ног про гра ма и ак-
ци о них пла но ва; 3) са на ци о ним пла но ви ма и дру гим пред у зе тим 
ме ра ма; 4) фи нан си ра њу си сте ма за шти те жи вот не сре ди не; 5) 
при о ри тет ним оба ве за ма и ме ра ма у обла сти си сте ма за шти те жи-
вот не сре ди не и 6) дру гим по да ци ма зна чај ним за упра вља ње при-
род ним вред но сти ма и за шти том жи вот не сре ди не. 

5.ЗАШТИТАПРИРОДНИХВРЕДНОСТИ

Но ви си стем уре ђи ва ња и за шти те жи вот не сре ди не у Ре пу-
бли ци Ср би ји про мо ви ше си стем ин те гри са не за шти те при род-
них вред но сти54). Та ко се за шти та при род них вред но сти оства ру-
је  спро во ђе њем ши ро ке ле пе зе раз ли чи тих ме ра и по сту па ка за 
очу ва ње њи хо вог ква ли те та, ко ли чи на и ре зер ви, као и при род них 
про це са, од но сно њи хо ве ме ђу за ви сно сти и при род не рав но те же 
у це ли ни55). Ова се за шти та оства ру је пре ко сле де ћих еле ме на та 
те за шти те56): 1. за шти та тла и зе мљи шта, 2. за шти та во да, 3. за-
шти та ва зду ха, 4. за шти та и очу ва ње шу ма, 5. за шти та би ос фе ре 
и би о ди вер зи те та, 6. за шти та и ко ри ће ње фло ре и фа у не (биљ ног 
52) J. Mo rand De vil ler, Le dro it de l'en vi ron ne ment, Pa ris, 1987, str. 102-111.
53) Ј. Иг ња то вић, С. Ђор ђе вић, При руч ник за пред став ни ке јав не вла сти о при сту пу ин-

фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја у обла сти во да и жи вот не сре ди не, Бе о град, 2006, стр. 
24-39.

54) В. Мрч ков, Прав ни про бле ми на ка че ство, Со фиа, 1987, стр. 78-103.
55) C. Whip ple, V.T. Co vel lo, Risk Analysis in the Pri va te Sec tor, New York, 1985, str.  219-268.
56) З. Вук ми ро вић, Ре зул та ти на уч них ис тра жи ва ња из обла сти за шти те и уна пре ђе ња жи-

вот не сре ди не, Бе о град, 1996, стр. 65-78.
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и жи во тињ ског све та), 7. за шти та од опа сних ма те ри ја и от па да, 8. 
за шти та од бу ке и ви бра ци је и 9. за шти та од зра че ња57).

1) За шти та, ко ри шће ње и уре ђе ње тла, по љо при вред ног и 
шум ског зе мљи шта и до ба ра од оп штег ин те ре са об у хва та очу ва ње 
про дук тив но сти, струк ту ре, сло је ва, фор ма ци ја сте на и ми не ра ла, 
као и њи хо вих при род них и пре ла зних об ли ка и про це са. На по вр-
ши ни или ис под по вр ши не зе мљи шта мо гу се вр ши ти ак тив но сти 
и од ла га ти ма те ри је ко је не за га ђу ју или оште ћу ју зе мљи ште. У 
то ку ре а ли за ци је про је ка та, као и пре ње го вог из во ђе ња (из град ње, 
екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, и др), обез бе ђу је се за шти та 
тла и зе мљи шта. 

2) Во де се мо гу ко ри сти ти и оп те ре ћи ва ти, а от пад не во де ис-
пу шта ти у во де уз при ме ну од го ва ра ју ћег трет ма на, на на чин и до 
ни воа ко ји не пред ста вља опа сност за при род не про це се или за 
об но ву ква ли те та и ко ли чи не во де и ко ји не ума њу је мо гућ ност 
њи хо вог ви ше на мен ског ко ри шће ња. За шти та и ко ри шће ње во да 
оства ру је се у окви ру ин те грал ног упра вља ња во да ма спро во ђе-
њем ме ра за очу ва ње по вр шин ских и под зем них во да и њи хо вих 
ре зер ви, ква ли те та и ко ли чи на, као и за шти том ко ри та, обал них 
под руч ја и сли во ва, у скла ду са по себ ним за ко ном. Ме ре за шти-
те во да обез бе ђу ју спре ча ва ње или огра ни ча ва ње уно ше ња у во де 
опа сних, от пад них и дру гих штет них ма те ри ја, пра ће ње и ис пи ти-
ва ње ква ли те та по вр шин ских и под зем них во да, као и ква ли те та 
от пад них во да и њи хо во пре чи шћа ва ње. 

3) За шти та ва зду ха оства ру је се пред у зи ма њем ме ра си сте мат-
ског пра ће ња ква ли те та ва зду ха, сма ње њем за га ђи ва ња ва зду ха за-
га ђу ју ћим ма те ри ја ма ис под про пи са них гра нич них вред но сти и 
пред у зи ма њем тех нич ко-тех но ло шких и дру гих по треб них ме ра за 
сма ње ње еми си је, пра ће њем ути ца ја за га ђе ног ва зду ха на здра вље 
љу ди и жи вот ну сре ди ну. Ме ре за шти те ва зду ха обез бе ђу ју очу ва-
ње ат мос фе ре у це ли ни са свим ње ним про це си ма и кли мат ским 
обе леж ји ма. 

4) Ра ди за шти те и уна пре ђи ва ња шум ских еко си сте ма58), шу-
ма ма се га зду је та ко да се обез бе ђу је ра ци о нал но упра вља ње шу-
ма ма, очу ва ње ге нет ског фон да, по бољ ша ње струк ту ре и оства ри-
ва ње при о ри тет них функ ци ја шу ма. Др жав ни ор га ни, вла сни ци и 
57) В. Прав дић, Ети ка за шти те око ли ша, Хр ват ска прав на ре ви ја, За греб, бр. 3/1999, стр. 

731-737.
58)  П. Ста и нов, За шчи та на при ро да та, Со фиа, 1970, стр. 113-132.
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ко ри сни ци шу ма ду жни су да пред у зи ма ју по треб не ме ре за очу-
ва ње и одр жи во ко ри шће ње шу ма, ме ре об на вља ња, по ди за ња и 
њи хо вог уна пре ђи ва ња, као и кон тро ле и за шти те шу ма у слу ча ју 
пре ко гра нич ног за га ђи ва ња. 

5) Очу ва ње би ос фе ре об у хва та за шти ту ор га ни за ма, њи хо вих 
за јед ни ца и ста ни шта, укљу чу ју ћи и очу ва ње при род них про це-
са и при род не рав но те же уну тар еко си сте ма, уз обез бе ђи ва ње њи-
хо ве одр жи во сти. Би о ди вер зи тет и би о ло шки ре сур си шти те се и 
ко ри сте на на чин ко ји омо гу ћа ва њи хов оп ста нак, ра зно вр сност, 
об на вља ње и уна пре ђи ва ње у у слу ча ју на ру ше но сти. За шти та би-
о ди вер зи те та, ко ри шће ње би о ло шких ре сур са, ге не тич ки мо ди фи-
ко ва них ор га ни за ма и би о тех но ло ги је вр ши се на осно ву за ко на 
као и оба ве за пре у зе тих ме ђу на род ним уго во ри ма. 

6) Ра ди за шти те би о ди вер зи те та и би о ло шких ре сур са, од-
но сно аутох то них биљ них и жи во тињ ских вр ста и њи хо вог рас-
про сти ра ња59), Ми ни стар ство у пр вом ре ду као и дру ги над ле жни 
др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је кон тро ли шу уно ше ње и га је ње у 
Ре пу бли ци Ср би ји биљ них и жи во тињ ских вр ста стра ног по ре кла. 
Од ре ђе не вр сте ди вље фло ре и фа у не, њи хо ви раз вој ни об ли ци и 
де ло ви мо гу се са ку пља ти и ста вља ти у про мет на на чин и под 
усло ви ма утвр ђе ним у до зво ли ко ју из да је Ми ни стар ство, по прет-
ход но при ба вље ном ми шље њу ор га ни за ци је ко ја је над ле жна за за-
шти ту при ро де. 

При то ме су из ри чи то про кла мо ва не две вр сте за бра на. То су: 
а) да се уз не ми ра ва, зло ста вља, озле ђу је и уни шта ва  ди вља фа у на 
и да се ра за ра ју ње на ста ни шта и б) да се уни шта ва, ки да или на 
дру ги на чин пу сто ши ди вља фло ра, од но сно да се уни шта ва ју и 
ра за ра ју ње на ста ни шта. 

Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко је вр ши про мет раз ли чи-
тих, али до зво ље них вр ста ди вље фло ре и фа у не ду жно је да др жа-
ви пла ћа на кна ду60). Ви си на на кна де се утвр ђу је  ак том о ста вља-
њу под кон тро лу ко ри шће ња и про ме та ди вље фло ре и фа у не ко ји 
до но си Вла да. Сред ства оства ре на од на ве де не на кна де  пред ста-
вља ју при ход бу џе та Ре пу бли ке и ко ри сте се на мен ски за за шти ту 
и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не у скла ду са за ко ном. У окви ру 
по ја ча не за шти те фло ре и фа у не по себ на је па жња по све ће на про-
59)  В. Ра кић Во ди не лић, Пра во за шти те жи вот не око ли не, Бе о град, 1997, стр. 245-265.
60)  Д. Јур ли на Али бе го вић, Ж. Кор деј де Ви ла, Фи нан ци ра ње за шти те око ли ша, Фи нан-

циј ска прак са, За греб, бр. 4/1994, стр. 507-521.
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ме ту угро же них и за шти ће них вр ста ди вље фло ре и фа у не61). Та ко 
су увоз и из воз угро же них и за шти ће них вр ста ди вље фло ре и фа-
у не, њи хо вих раз вој них об ли ка и де ло ва вр ши се под усло вом да 
увоз, од но сно из воз ни је за бра њен, од но сно да из ве зе на ко ли чи на 
или број при ме ра ка угро же них и за шти ће них вр ста ди вље фло ре и 
фа у не не ће угро зи ти оп ста нак те вр сте у Ре пу бли ци Ср би ји, као и 
под дру гим усло ви ма про пи са ним за ко ном, на осно ву до зво ле ко ју 
из да је Ми ни стар ство. Тран зит угро же них и за шти ће них вр ста ди-
вље фло ре и фа у не, њи хо вих раз вој них об ли ка и де ло ва вр ши се 
под усло вом да је из да та из во зна до зво ла. 

7) Упра вља ње опа сним ма те ри ја ма, од но сно за шти та од ор ган-
ских и нео р ган ских ма те ри ја са опа сним свој стви ма, као и пла ни-
ра ње, ор га ни зо ва ње и пред у зи ма ње пре вен тив них и са на ци о них 
ме ра вр ши се у на шој Ре пу бли ци под усло ви ма и на на чин ко јим 
се обез бе ђу је сма ње ње ри зи ка од уде са и пру жа ње аде кват ног од-
го во ра на удес62). Прав но и фи зич ко ли це ко је упра вља опа сним 
ма те ри ја ма или ко је при ме њу је тех но ло ги је штет не по жи вот ну 
сре ди ну, ду жно је да пред у зи ма све по треб не за штит не и си гур-
но сне ме ре ко ји ма се ри зик од опа сно сти по жи вот ну сре ди ну и 
здра вље љу ди на од ре ђе ном про сто ру или у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри о ду  сво ди на нај ма њу мо гу ћу ме ру. У окви ру но вог си сте ма 
за шти те, уре ђе ња и обез бе ђе ња жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср-
би ји по се бан зна чај има ју ак тив но сти ко је су ве за не за упра вља ње 
от па дом63). То је и ло гич но јер тех нич ко тех но ло шки раз вој ко ји је 
за по чет у два де се том ве ку и на ста вљен у тре ћем ми ле ни ју му као 
ну жну по сле ди цу са со бом но си  све ви ше и све опа сни је вр сте 
от па да и от пад них ма те ри ја у чвр стом, теч ном и га со ви том ста њу. 
А ра ди се о ма те ри ја ма ко ји ма се опа сно на ру ша ва, од но сно угро-
жа ва жи вот на сре ди на у це ло сти или по је ди ни ње ни ви до ви (во да, 
ва здух, зе мљи ште)64).  

8) Ко ри сник из во ра бу ке мо же ста вља ти у про мет и упо тре бља-
ва ти из во ре бу ке по про пи са ним усло ви ма уз при ме ну про пи са них 
ме ра за шти те ко ји ма се сма њу ју еми си је бу ке, од но сно упо тре ба 
по стро је ња, уре ђа ја, ма ши на, тран спорт них сред ста ва и апа ра та 
61)  L. Kra e mer, EC En vi ron men tal Law, Lon don, 2007, 317-361.
62) Р. Пе та ко вић, Збир ка про пи са о за шти ти жи вот не сре ди не, Бе о град, 1997, стр. 167-189.
63) В. Бе лај, Об ли ци прав не за шти те чо вје ко ве око ли не од еко ло шких штет них утје ца ја, 

Прав ни вје сник, Оси јек, бр. 4/1988, стр. 433-439.
64) P. Sands, P. Ga liz zi, Do cu ments in Euro pean Com mu nity En vi ron men tal Law, Cam brid ge, 

2005, str. 121-153.
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ко ји про у зро ку ју бу ку. Ов де та ко ђе спа да и за шти та од ви бра ци ја. 
Та ко се за шти та од ви бра ци ја спро во ди пред у зи ма њем од го ва ра ју-
ћих ме ра ко ји ма се спре ча ва и от кла ња угро жа ва ње жи вот не сре-
ди не од деј ства ме ха нич ких, пе ри о дич них и по је ди нач них по тре са 
иза зва них људ ском де лат но шћу. 

9) За шти та од зра че ња спро во ди се при ме ном си сте ма ме ра 
ко ји ма се спре ча ва угро жа ва ње жи вот не сре ди не и здра вље љу ди 
од деј ства зра че ња ко ја по ти чу из јо ни зу ју ћих и не јо ни зу ју ћих из-
во ра и от кла ња ју по сле ди це еми си ја ко је из во ри зра че ња еми ту ју 
или мо гу да еми ту ју. Прав но и фи зич ко ли це мо же про из во ди ти, 
вр ши ти про мет и ко ри сти ти из во ре јо ни зу ју ћих и не јо ни зу ју ћих 
зра че ња ис кљу чи во по про пи са ним усло ви ма и на про пи сан на чин 
уз прет ход но при ба вље но одо бре ње над ле жног др жав ног ор га на. 

6.МЕРЕИУСЛОВИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

За шти та жи вот не сре ди не од свих об ли ка уни ште ња, оште ће-
ња, на ру ша ва ња, од но сно де гра да ци је мо же се оства ри ти на раз-
ли чи те на чи не, раз ли чи тим сред стви ма и по ступ ци ма и од стра не 
раз ли чи тих су бје ка та65). У окви ру ова кве све о бу хват не еко ло шке 
за шти те раз ли ку ју се ње на два основ на ви да. То су66): 1. си стем 
пре вен тив них ме ра  - ме ре ко ји ма се пред у пре ђу је и спре ча ва на-
ру ша ва ње жи вот не ср ди е не у би ло ком об ли ку, ви ду или ме ри и 
2. си стем ре пре сив них (ка зне них) ме ра у нај ши рем сми слу ре чи 
– си стем у ко ме се утвр ђу је по сто ја ње ка зне не од го вор но сти ли ца 
(фи зич ких и прав них) за на ру ша ва ње жи вот не сре ди не у би ло ком 
об ли ку ка да је до ње га већ до шло и у ко ме се из ри чу од го ва ра ју ће 
вр сте и ме ре ка зне них санк ци ја од за то за ко ном од ре ђе них др жав-
них ор га на. 

Ов де се раз ли ку ју три ви да ка зне не од го вор но сти67).То су: а) 
кри вич на од гвор ност68) – од го вор ност фи зич ког ли ца за учи ње на 
еко ло шка кри вич на де ла као нај те же об ли ке на ру ша ва ња и де гра-
да ци је жи вот не сре ди не, б) при вред но пре ступ на од го вор ност69)  
65) С. Кер чов, Раз вој ур ба ни стич ке ре гу ла ти ве у САП Вој во ди ни са по себ ним освр том на 

за шти ту при ро де, ма ги стар ски рад, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 1983 (нео бја вљен)
66) Б .Че јо вић, Не ки аспек ти за шти те жи вот не сре ди не, Обе леж ја, При шти на, бр. 2/1976, 

стр. 251-260.
67) Д. Јо ва ше вић, Кри вич но пра во, Оп шти део, Бе о град, 2006, стр. 178-179.
68) Д. Јо ва ше вић, Лек си кон кри вич ног пра ва, Бе о град, 2006, стр. 472.
69) 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, стр. 17-29.
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- од го вор ност прав ног ли ца и ње го вог од го вор ног ли ца, од но сно 
пред у зет ни ка за учи ње не еко ло шке при вред не пре сту пе  и в) пре-
кр шај на од го вор ност70) – од го вор ност фи зич ког и прав ног ли ца, 
ње го вог од го вор ног ли ца или пред у зет ни ка за учи ње не еко ло шке 
пре кр ша је као нај бла же вр сте де гра да ци је или на ру ша ва ња жи вот-
не сре ди не у ма њем оби му или у кра ћем тра ја њу.

У окви ру си сте ма за шти те жи вот не сре ди не по се бан се зна-
чај у Ре пу бли ци Ср би ји при да је упра во пре вен тив ним ме ра ма71). 
То је и ра зу мљи во јер оне спре ча ва ју да уоп ште до ђе до на ру ша-
ва ња, угро жа ва ња или де гра да ци је жи вот не  сре ди не или пак ако 
до ње ипак до ђе, да она не узме ве ће раз ме ре,  ве ћи обим или да не 
за хва ти ве ћу про вр ши ну. На пр вом ме сту у окви ру пре вен тив них 
ме ра се из два ја ју оне ме ре ко је су ве за не за пла ни ра ње и из град њу 
обје ка та. Уре ђе ње про сто ра, као и ко ри шће ње при род них ре сур са 
и до ба ра од ре ђе но је у на шој зе мљи про стор ним и ур ба ни стич ким 
пла но ви ма, али и дру гим пла но ви ма (пла но ви уре ђе ња и осно ве 
ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта, шум ске, во до при вред не, 
лов но при вред не осно ве и про гра ми уна пре ђе ња ри бар ства на ри-
бар ским под руч ји ма и дру ги пла но ви). 

У осно ви ових план ских ак тив но сти на ла зи се  за ко ном од ре-
ђе на оба ве за да се72): 1) при род ни ре сур си и дру га при род на до бра 
очу ва ју и уна пре ђу ју и у нај ве ћој ме ри об на вља ју, а ако су нео б но-
вљи ви да се ра ци о нал но ко ри сте; 2) обез бе ди за шти та и не сме та но 
оства ри ва ње функ ци ја за шти ће них при род них до ба ра са њи хо вом 
за шти ће ном око ли ном и у нај ве ћој мо гу ћој ме ри очу ва ју ста ни шта 
ди вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста и њи хо ве за јед ни це; 3) обез-
бе ди очу ва ње из гра ђе ног про сто ра; 4) обез бе де усло ви за од мор и 
ре кре а ци ју чо ве ка; 5) од ре де ме ре за шти те жи вот не сре ди не и 6) 
при ка же по сто је ће ста ње као и пла ни ра но ста ње са ме ра ма по треб-
ним да се пла но ви оства ре. 

Прав на и фи зич ка ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је су ду-
жни да у оба вља њу сво је ре дов не  ак тив но сти обез бе де за шти ту 
жи вот не сре ди не73), и то:  1) при ме ном и спро во ђе њем про пи са о 
70) Д. Јо ва ше вић, Пре кр ша ји ко ји ма се по вре ђу ју са ве зни про пи си, Бе о град, 2000, стр. 

5-18.
71) M. Geč Ko ro šec, Prav no var stvo sku pin skih in te re sov lju di za zdra vo oko lje, Ma ri bor, 1996, 

str. 311-326.
72)  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, стр. 87-98. 
73)  Слич на је си ту а ци ја и у зе мља ма у на шем окру же њу, нпр. Ре пу бли ци Хр ват ској : Ј. 

Оме јец, Про пи си  Ре пу бли ке Хр ват ске ва жни за за шти ту око ли ша, Пра во око ли ша, За-
греб, 1997, стр. 263-281. 
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за шти ти жи вот не сре ди не; 2) одр жи вим ко ри шће њем при род них 
ре сур са, до ба ра и енер ги је; 3) уво ђе њем енер гет ски ефи ка сни-
јих тех но ло ги ја и ко ри шће њем об но вљи вих при род них ре сур са; 
4) упо тре бом про из во да, про це са, тех но ло ги ја и прак се ко ји ма-
ње угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну; 5) пред у зи ма њем ме ра пре вен-
ци је или от кла ња ња по сле ди ца угро жа ва ња и ште те по жи вот ну 
сре ди ну; 6) во ђе њем еви ден ци је на про пи са ни на чин о по тро шњи 
си ро ви на и енер ги је, ис пу шта њу за га ђу ју ћих ма те ри ја и енер ги-
је, кла си фи ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и ко ли чи на ма от па да, као и о 
дру гим по да ци ма и њи хо во до ста вља ње над ле жним ор га ни ма; 7) 
кон тро лом ак тив но сти и ра да по стро је ња ко ји мо гу пред ста вља ти 
ри зик или про у зро ко ва ти опа сност по жи вот ну сре ди ну и здра вље 
љу ди и 8) дру гим про пи са ним ме ра ма у скла ду са за ко ном. 

7.ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

На пред на ве де не ме ре за шти те жи вот не сре ди не сва прав на 
и фи зич ка ли це оба вља ју са мо стал но или пре ко овла шће не ор га-
ни за ци је. При то ме за га ђи вач ко ји про у зро ку је за га ђе ње жи вот не 
сре ди не од го ва ра за на ста лу ште ту по на че лу објек тив не од го вор-
но сти74), што је ина че уоби ча је но у са вре ме ним еко ло шким си сте-
ми ма раз ви је них  др жа ва. Та ко ђе за  за га ђи ва ње жи вот не сре ди не у 
сва ком слу ча ју је од го вор но и прав но и ње го во од го вор но фи зич ко 
ли це (си стем па ра лел не од го вор но сти) ко је је не за ко ни тим или не-
пра вил ним де ло ва њем омо гу ћи ло или до пу сти ло за га ђи ва ње жи-
вот не сре ди не (гра ђан ска од го вор ност или од го вор ност за на кна ду 
ште те ко ју тре ба раз ли ко ва ти од ка зне не од го вор но сти за га ђи ва-
ча)75). 

За га ђи вач ко ји сво јим чи ње њем или не чи ње њем про у зро ку је 
за га ђи ва ње жи вот не сре ди не ду жан је да, без од ла га ња, пре ду зме 
ме ре утвр ђе не пла ном за шти те од уде са и са на ци о ним пла ном, од-
но сно да пре ду зме нео п ход не ме ре ра ди сма ње ња ште та у жи вот-
ној сре ди ни или укла ња ња да љих ри зи ка, опа сно сти или са на ци је 
ште те у жи вот ној сре ди ни76). Ако ште та на не та жи вот ној сре ди ни 
не мо же да се са ни ра од го ва ра ју ћим ме ра ма, ли це ко је је про у зро-
ко ва ло ште ту од го вор но је за на кна ду у ви си ни вред но сти уни ште-

74) И. Ба бић, Лек си кон обли га ци о ног пра ва, Бе о град, 2008, стр. 398-399.
75) Д. Сто ја но вић, Гра ђан ско прав на сред ства у бор би про тив за га ђи ва ња ва зду ха и во да, 

Бе о град, 1975, стр. 56-71.
76) И. Ци фрић, Раз вој и око лиш у Хр ват ској - про цје на ста ња и оче ки ва ње, Со ци јал на еко-

ло ги ја, За греб, бр. 2-3/1995, стр. 149-170.
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ног до бра. Та ко ђе је за ко ном из ри чи то од ре ђе но да је за га ђи вач 
од го во ран за сву про у зро ко ва ну ште ту (у ви ду ствар не ште те, од-
но сно у ви ду про пу ште не до би ти), а ко ја је на не та жи вот ној сре-
ди ни и про сто ру. Та ко он сно си тро шко ве про це не ште те и ње ног 
укла ња ња77).

За га ђи вач жи вот не сре ди не (би ло фи зич ко или прав но ли це) 
је та ко ђе ду жан да пру жи фи нан сиј ске или дру ге вр сте га ран ци ја 
за обез бе ђе ње пла ћа ња на кна де про у зро ко ва них тро шко ва у то ку 
и по сле оба вља ња при вред не ак тив но сти.  Да би се овај ни во за-
шти те по ди гао на ква ли та тив но ви ши ни во, за ко ном је про пи са но 
да ре пу блич ка Вла да од ре ђу је вр сту га ран ци ја, ви си ну сред ста ва и 
вре ме тра ја ња га ран ци је ко ју обез бе ђу ју за га ђи ва чи. За га ђи вач чи-
је по стро је ње или ак тив ност пред ста вља ви сок сте пен опа сно сти 
по здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну мо ра се оси гу ра ти од од го-
вор но сти за слу чај ште те при чи ње не тре ћим ли ци ма услед уде са. 
То уоста лом про из и ла зи из основ ног прин ци па гра ђан ског (имо-
вин ског) пра ва од нај ста ри јих вре ме на – да сва ко ко пре тр пи ште ту 
има пра во на ње ну на кна ду78). У та квом слу ча ју зах тев за на кна ду 
ште те се мо же под не ти не по сред но за га ђи ва чу или оси гу ра ва чу, 
од но сно фи нан сиј ском га ран ту за га ђи ва ча код ко га је на стао удес, 
ако та кав оси гу ра вач, од но сно фи нан сиј ски га рант по сто ји79). 

У слу ча ју да по сто ји ви ше  за га ђи ва ча, та да су сви они од го-
вор ни за ште ту на не ту жи вот ној сре ди ни, а удео по је ди них за га ђи-
ва ча ни је мо гу ће од ре ди ти, тро шко ве сно се со ли дар но и по себ но80). 
По кре та ње по ступ ка за на кна ду ште те пре ма до ма ћим про пи си ма  
за ста ре ва за три го ди не од ка да је оште ће ник са знао за ште ту и 
учи ни о ца ште те (су бјек тив ни рок за ста ре ло сти). У сва ком слу ча ју 
ово по тра жи ва ње за ста ре ва у ро ку од два де сет го ди на од да на ка-
да је ште та на ста ла (објек тив ни рок за ста ре ло сти). По сту пак пред 
над ле жним су дом за на кна ду ова ко про у зро ко ва не еко ло шке ште те 
је хи тан при че му Ре пу бли ка Ср би ја за др жа ва пра во на на кна ду 
ште те ако не ма дру гих ли ца ко ја има ју то пра во. 

77) 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, 
стр. 76-96.

78) Ј. Чи чек, Со ци јал но еко ном ске по сље ди це оне чи шће ња око ли не у Ре пу бли ци Хр ват-
ској, Вје штак, За греб, бр. 1/1997, стр. 33-41.

79) A. Kiss, D. Shel ton, In ter na ti o nal En vi ron men tal Law, Ar dsley, 2004, str. 76-97.
80) О. Лон ча рић Хор ват, Еко ло шка да ва ња  у пра ву Европ ске уни је, Пра во и по ре зи, За-

греб, број 10/2004. го ди не, стр. 78-81
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SYSTEMOFARRANGEMENTANDPROTECTIONOFLIFE
ENVIRONMENTINTHEREPUBLICOFSERBIA

Summary
Duringlastseveraldecadesdevelopmentineconomyand
trade,aswellasrapidindustrializationandtechnological
development,alongwithimplementationofnewtechnolo
giesandintegrationofallstatesintoEuropeanandworld
economical, trade, transportation and other integration
processesbasedontechnicalandscientificachievements
inthefirstplace,havecausedacertainlevelandstateof
pollution of basic natural resources in the livingworld.
Thishasbroughtaboutaneedtoencompassandintegrate
alltheseprocessesandchangesbyacertainsystemofle
galnormsthatwastobeapartofawholesocialsystem.
Such systemof legalnormsought tomakea foundation
forpreconditions,methods,proceduresandcriteriaforthe
useofnewtechnologiesnecessary foreconomicandso
cialdevelopmentofeachstateandthemankindingeneral.
However,thiscouldleadtodecreaseorlimitationofthe
formsandwaysofpartialorcompletepollutionorimper
ilmentoflifeenvironmentand“sustainabledevelopment”.
It is thegreatsignificanceofarrangement, improvement
andprotectionofliveenvironmentingeneral,oritssepa
ratesegmentssuchas:thewater,air,soil,floraandfauna,
thathadmadeinternationalcommunitytoconstitutelegal
standardsinthisfieldthroughbringingseveraluniversal
(underjurisdictionoftheOUN)orregional(underjuris
dictionoftheCouncilofEuropeandEuropeanUnion)le
galacts.Certainstates,includingourstate,areobligedto
implementtheseactsintotheirnationallegislationsasone
of theattributesof legalstate. It isexactly theseabove
mentioned legal standardswhichhadbeen implemented
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intonationallegislationbypassingofanew“ecological”
legislationin2005thatpresentedabasisfordefinitionof
Serbiaas thestatethatprotects theprincipleofsustain
abledevelopment.
KeyWords: law, life environment, arrangement, protec
tion,statebodies,procedure
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