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Сажетак
Предмет проучавања заштите животне средине
представљанаучносложеникомплексанпроцес,који
обухватасведруштвенесфере.Поредекологијекоја
себавипроучавањемодносаизмеђуживихорганиза
маиоколине,еколошкипроблемисупосталипредмет
проучавања великог броја наука: социологије, права,
економије,психологије,причемућемоуовомрадупо
себну пажњу посветити еколошком праву. Правни
аспекти заштите животне средине изучавају се у
оквируЕколошкогправаподкојимподразумевамоскуп
правнихпрописакојимасерегулишезаштитаживот
несрединеудруштвуидржави.
Кључне речи: екологија, еколошко право, заштита
животнесредине,Србије.

Pр ви су срет са за шти том жи вот не сре ди не је лич на хи ги је на, 
од ла га ње кућ ног сме ћа, а по том ши ри до дир је сте наш из ла зак 

на ули цу и у при ро ду, по ред ре ке или од ла сци на мо ре или у ба ње. 
Ту би пр ви пут чу ли да је за бра ње но ба ца ти па пи ри ће или дру ге 
от пат ке ми мо кор пе. То је пр ви спон та ни до дир.

Ме ђу тим, пр ви ор га ни зо ва ни на чин за ко му ни ка ци ју са за шти-
том око ли не је, та мо 60-тих, члан ство у По крет го ра на. То је по-
крет ко ји да нас ко ре спон ди ра са еко ло шким па тро ла ма.

Ту је, да ка ко, сад ња пр вог др ве та и за ри ца ње да ће мо сва ке го-
ди не бар у про ле ће,ако не и ује сен,за са ди ти бар јед но др во, сад ни-
цу уоп ште. По том,70-тих пр ве сек ци је за уре ђе ње гра до ва и дру гих 
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про стран ста ва и про сто ра. То уре ђе ње је у ства ри пр ва ор га ни зо ва-
на за шти та жи вот не сре ди не у дру штве ном сми слу.

Да кле, за шти та жи вот не сре ди не је скоп ча на и то вр ло те сно 
с пој мом „чи сто ћа“ па оту да пр ве и ак ци је пред у зе ћа“Град ска чи-
сто ћа“, с про ле ћа за раш чи шћа ва ње град ских,а да нас и се о ских ди-
вљих де по ни ја, са да већ тра ди ци о нал но.

Да нас, је пред мет за шти те жи вот не сре ди не сло же ни је при-
ро де-од сад ње др ве та до са ме на уч не обла сти за шти те чо ве ко ве 
око ли не. Да кле, на уч не ана ли зе и екс пер ти зе ко је раз у ме се чи не 
пред мет еко ло ги је. Еко ло ги ја се мо же од ре ди ти као на у ка чи ји је 
пред мет про у ча ва ња од нос жи вих би ћа пре ма њи хо вој сре ди ни, 
њи хов ме ђу соб ни од нос у сре ди ни и ути цај сре ди не на жи ва би ћа.1)

Осам де се тих смо има ли ак ци је, као што је нпр. ак ци ја 88 сад-
ни ца за Дру га Ти та. То је нај ши ра та да ак ци ја ко ја је из ве де на на 
по бољ ша њу жи вот не сре ди не, зе ле не оазе и чи сти ји ва здух.

Да кле, пред мет за шти те жи вот не сре ди не по ста је на уч но сло-
жен и ком плек сан. Еко ло ги ја као за шти та жи вот не сре ди не је и 
фи ло со фи ја и де лат ност. Она се на ла зи и у при вре ди и еко но ми ји 
уоп ште,у кул ту ри, да бо ме у за ко но дав ству и пра ву уоп ште. Она је 
у ети ци и по ли ти ци. Она је у жи во ту,у на мир ни ца ма и ис хра ни/еко 
на леп ни це не за ви сних те ла/, али и ко лек тив ној стам бе ној згра ди 
ко ја је „ве ли ка фа бри ка сме ћа“ ко је тре ба ре ци кли ра ти. Све по ре 
жи во та и ра да су про же те еко ло ги јом. Она је под јед на ко за сту пље-
на под зе мљом,на њој, али и из над ње. Она је скоп ча на и са без бед-
но шћу и са хе ми јом, али и ме ди ци ном. Да кле, по ред еко ло ги је ко ја 
се ба ви про у ча ва њем од но са из ме ђу жи вих ор га ни за ма и око ли не, 
еко ло шки про бле ми су по ста ли пред мет про у ча ва ња ве ли ког бро ја 
на у ка: со ци о ло ги је, пра ва, еко но ми је, пси хо ло ги је...2) У овом ра ду 
ће по себ на па жња би ти по све ће на еко ло шком пра ву.

За шти та жи вот не сре ди не је све при сут ни ја у пред школ ским и 
школ ским клу па ма и дво ри шти ма, и на фа кул те ти ма, али и у ме ди-
ји ма и по ро ди ца ма.

Прав ни аспек ти за шти те жи вот не сре ди не из у ча ва ју се у окви-
ру Еко ло шког пра ва. А под тим под ра зу ме ва мо скуп прав них про-

1) Да ни ло Ж. Мар ко вић, Социјалнаекологија, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1994, стр. 14.

2) Исто, стр. 31.
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пи са ко ји ма се ре гу ли ше за шти та жи вот не сре ди не у дру штву и 
др жа ви.

„Са мо зна че ње ре чи „око ли на“ и исто ри јат ње не упо тре бе у 
прав не свр хе, раз ли ку је се ве о ма мно го у упо ред ном пра ву. За по-
тре бе овог при ка за, пра ти ћу упо тре бу ре чи „око ли на у Фран цу ској 
и Не мач кој, као и исто ри јат ње не упо тре бе у да тим на ци о нал ним 
пра ви ма.

По јам „око ли не“ за упо тре бу у пра ву де фи ни сао је у Не мач кој 
Buc hwald. Око ли на је је дин ство спо ља шних жи вот них усло ва ко-
ји ути чу на јед ну од ре ђе ну жи вот ну је ди ни цу, би ла то ин ди ви дуа, 
би ло то дру штво. Ка сни ји раз вој уче ња о пој му „око ли не“ по ка зу је 
скло ност ка раз ви ја њу де фи ни ци ја ко је не те же да бу ду оп ште,не-
го,по сма тра ју ћи по јам „око ли не“ из ра зних угло ва, на сто је да де-
фи ни шу уже пој мо ве да би та ко до пр ле до пој ма „око ли не“ ко ји је 
при ме рен упо тре би у пра ву. По себ но су та ква на сто ја ња раз ви је на 
код Klo ep fer-а, сва ка ко нај зна чај ни јег не мач ког ауто ра у обла сти 
прав не око ли не.

Он раз ли ку је два те мељ на пој ма „око ли не“:екс тен зив ни и ре-
стрик тив ни. Под екс тен зив ним пој мом око ли не, 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“. Екс тен зив ни по јам око ли не од ра жа ва оно што се 
под око ли ном,у сва ко днев ном го во ру раз у ме, али до пу шта се исто 
зна че ње пој ма у со ци о ло шкој на у ци.

Под ре стрик тив ним или при род ним пој мом око ли не, ва ља 
под ра зу ме ва ти са мо при род не

/еле мен тар не/ усло ве жи во та чо ве чан ства, у би о ло шком сми-
слу ре чи,а по себ но ме ди је око ли не,тј. тло, ва здух и во ду. За не мач-
ко за ко но дав ство Klo ep fer кон ста ту је да је као нор ма тив ни по јам 
око ли не при хва тио упра во овај, ре стрик тив ни или при род ни по јам 
око ли не.“3)

„У фран цу ској прав ној ли те ра ту ри,раз вој упо тре бе ре чи „око-
ли на“ је не што дру га чи ји. По јам „око ли не“ је ма ње раз у ђен,а та ко-
ђе не пле ди ра се без ре зер ве за упо тре бу ове ре чи, не го се до пу шта 
и упо тре ба из ра за „еко ло шко пра во“.

У сва ко днев ном го во ру реч „око ли на ко ри сти се у дво стру ком 
зна че њу:

3) Ве сна Ра кић-Во ди не лић, Правозаштитеживотнеоколине/Избортекстова/, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град, 2010.
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(1)“око ли на“ зна чи је дин ство чи ни ла ца ко ји усло вља ва ју жи-
вот јед не би о ло шке гру пе;

(2)“око ли на“ од ре ђу је од нос из ме ђу из гра ђе них обје ка та и њи-
хо вог це ло куп ног окру же ња,без об зи ра да ли је то окру же ње при-
род но или ве штач ко.

Осим у сва ко днев ном го во ру,из раз „око ли на“ у свом пр вом 
зна че њу је у упо тре би у при род ним на у ка ма,а у дру гом зна че њу, 
у реч ни ку ар хи те ка та и ур ба ни ста. По јам „око ли не“ у фран цу ском 
пра ву ни је за кон ски де фи ни сан. У ли те ра ту ри се кон ста ту је да 
ни је дан за кон ски текст не де фи ни ше „око ли ну“ на оп шти на чин, 
као је дан оп шти прав ни по јам. Из то га про из и ла зи да не по сто ји 
„пра во око ли не“ у за кон ски де фи ни са ном сми слу ре чи. Пре ма За-
ко ну од 10. VII 1976. го ди не/ко ји за пред мет има за шти ту при ро де/, 
“око ли на“ се мо же схва ти ти као ге не рич ки по јам ко ји об у хва та три 
бит на еле мен та:при ро ду/тј. Биљ ни и жи во тињ ски свет и њи хо ву 
би о ло шку рав но те жу/,при род не ре сур се/ тј. во ду, ва здух и тло/ и 
гра до ве и пеј за же.“4)

Код нас у на шој прав ној на у ци је при су тан по јам „еко ло шко 
пра во“, а у за ко но дав ству се за исту ма те ри ју упо тре бља ва  по јам, 
тј. син таг ма „за шти та жи вот не сре ди не“. Та ко су на зи ви не ких од 
за ко на: За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти жи вот не 
сре ди не, За кон о за шти ти од бу ке у  у жи вот ној сре ди ни, За кон о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди-
ну и др.

Сма тра мо да је ова син таг ма ис прав на и да у на шем је зи ку 
од ра жа ва баш оно што се под за шти том  жи вог све та у „све ту“ 
сма тра. Ово би ујед но и био по јам „сре ди не“. Не што слич но фран-
цу ском пој му „око ли на“, али мно го ши ре.

Про фе сор ка Ра кић-Во ди не лић на во ди сле де ће раз ви је не де фи-
ни ци је еко ло шког пра ва:

„Са аспек та до ми нант ног за штит нич ког ка рак те ра еко ло шког 
пра ва,јед на вр ста раз ви је ног пој ма,уче ста ла је у не мач кој прав ној 
ли те ра ту ри. По ла зе ћи од раз ли чи тих ме то да за шти те, раз ви је них 
у те о ри ји, прав ним из во ри ма и ју ди ка ту ри, раз ли ку је се ме ди јал-
на,ка у зал на,ви тал на и ин те гра тив на еко ло шко-прав на за шти та.

4) Исто.



стр:377386.

- 381 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

Под ме ди јал ном за шти том под ра зу ме ва се прав на за шти та три 
еле мен тар на еко ло шка ме ди ја: тла, ва зду ха и во де. Циљ ка у зал не 
за шти те око ли не је сте у то ме да се прав но уре ди

Ру ко ва ње штет ним и опа сним ма те ри ја ли ма. /У окви ру ка у-
зал не за шти те, раз ли ку је се не ко ли ко под гру па си сте ма прав них 
пра ви ла: пра ви ла о хе ми ка ли ја ма, пра ви ла о атом ском и дру гом 
опа сном зра че њу, пра ви ла о за шти ти пре храм бе них на мир ни ца, 
пра ви ла о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ли ма, пра ви ла о за шти-
ти од сред ста ва за ле че ње би ља ка, пра ви ла о за шти ти од хе миј ских 
ђу бри ва, од сред ста ва за пра ње и чи шће ње, итд./ Ви тал на за шти та 
око ли не има за циљ за шти ту жи во ти ња и би ља ка. Нај зад, под ин те-
гра тив ном за шти том не под ра зу ме ва ју се не ке по себ не ме то де еко-
ло шке за шти те, већ ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу на бро ја них 
ме то да;раз ли чи те вр сте еко ло шко-прав не за шти те не тре ба јед на 
дру гој да кон ку ри шу,већ их прав ни по ре дак мо ра хар мо ни зо ва ти.“5)

У за ни мљи вом из бо ру тек сто ва про фе сор ка је об ја ви ла и свој 
рад: Еко ло шка ту жба. у пр вој фу сно ти овог ра даВ.Ра кић-Во ди не-
лић об ја шња ва:

„На зив овог ра да не озна ча ва/у тер ми но ло шком и прав но си-
сте ма ти за циј ском сми слу/ са свим ис прав но по јам-мо жда би аде-
кват ни ји на зив био: Ту жба за за шти ту чо ве ко ве сре ди не/око ли не/. 
Ево за што.Из раз чо ве ко ва/жи вот на/ сре ди на/ франц. len vi ron ne-
ment, енгл. en vi ron ment, нем. Um welt /pod ra zu me va dva smi sla:ko-
lo kvi jal ni i na uč ni...“6)

„Ако се па жљи во ана ли зи ра ју тек сто ви Уго во ра о осни ва њу 
Европ ске уни је и Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це,по ста је 
ја сно да по јам жи вот не сре ди не ни је де фи ни сан овим до ку мен ти-
ма. Основ ни раз лог за не по сто ја ње ове де фи ни ци је  у Уго во ру о 
осни ва њу Европ ске за јед ни це је сте тај што у тре нут ку пот пи си-
ва ња овог уго во ра област жи вот не сре ди не ни је би ла пред мет ин-
те ре со ва ња др жа ва чла ни ца. Сва ка ко да је дру ги раз лог и то што 
пе де се тих го ди на ни је по сто ја ла ја сна свест о ути ца ју при вре де и 
еко ном ског раз во ја на жи вот ну сре ди ну, као и чи ње ни ца да по сле-
ди це за га ђе ња ни су би ле у ве ли кој ме ри ви дљи ве.

Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је та ко ђе не са др жи де фи ни-
ци ју жи вот не сре ди не, већ се жи вот на сре ди на спо ми ње у кон тек-

5) Исто.
6) Исто.
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сту ци ље ва ко ји ма Уни ја те жи. Као је дан од ци ље ва де фи ни са них 
чла ном 2. пред ви ђе но је да ће Уни ја“под сти ца ти при вред ни и дру-
штве ни раз вој као и оства ри ва ње ускла ђе ног и одр жи вог раз во ја“, 
без на во ђе ња шта се под ра зу ме ва под одр жи вим раз во јем. Ва жно 
је по ме ну ти и  бив ши члан 8. исто и ме ног уго во ра ко ји је део чла на 
2. ко јим се про пи су је као је дан од ци ље ва За јед ни це, „ви ши ни во 
за шти те,као и по бољ ша ње ква ли те та жи вот не сре ди не“.7)

„По ли ти ка За јед ни це у обла сти жи вот не сре ди не до при но си 
по сти за њу сле де ћих ци ље ва:

– очу ва њу,за шти ти и по бољ ша њу ква ли те та жи вот не сре ди не;
– за шти та људ ског здра вља;
– опре зном и ра ци о нал ном ко ри шће њу при род них ре сур са;
– уна пре ђе ње на ме ђу на род ном пла ну ме ра за су о ча ва ње са 

ре ги о нал ним и
– пла не тар ним про бле ми ма жи вот не сре ди не.“8)

„Стал ни еко ло шки иза зо ви у ви ду раз ли чи тих об ли ка на ру ша-
ва ња жи вот не сре ди не под ста кли су Европ ску уни ју и ње не др жа ве 
чла ни це да де фи ни шу основ на на че ла на ко ји ма по чи ва еко ло шко 
пра во ЕЗ/ЕУ. На рав но да је ве ћи на тих на че ла оп ште при зна та и 
при хва ће на као ме ђу на род на еко ло шка на че ла ко ја су из но ва про-
кла мо ва на као на че ла за шти те жи вот не сре ди не у Европ ској уни ји. 
Ва ља ов де и на по ме ну ти да је еко ло шко пра во пр во бит но по че ло 
да се раз ви ја као гра на ме ђу на род ног јав ног пра ва упра во због то га 
што су еко ло шки про бле ми пре ко гра нич ног ка рак те ра и зах те ва ју 
за јед нич ку ак ци ју свих др жа ва.

Не ка од нај зна чај ни јих на че ла су сле де ћа:
– на че ло одр жи вог раз во ја,
– на че ло пре до стро жно сти и пре вен ци је,
– на че ло ин те грал но сти,
– на че ло „за га ђи вач пла ћа“ и „ко ри сник пла ћа“,
– на че ло да ште та по жи вот ну сре ди ну тре ба да бу де ис пра-

вље на на из во ру,
– на че ло суп си ди јер но сти,
– на че ло про пор ци о нал но сти или сра змер но сти ,и
– на че ло ин фор ми са ња и уче шћа јав но сти.“9)

7) Алек сан дра Ча во шки,Осно ви еко ло шког пра ва Европ ске уни је,Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он у Бе о гра ду,Бе о град,2007, стр.13.

8) Алек сан дра Ча во шки, Осно ви еко ло шког пра ва Европ ске уни је, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град, 2007; Ви де ти члан 174. УЕЗ.

9) Алек сан дра Ча во шки, ОсновиеколошкогправаЕвропскеуније, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 14.
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За шти та жи вот не сре ди не шти ти се и на шим кри вич ним за ко-
но дав ством. Ево шта у ве зи са тим ка жу ком пе тент ни про фе со ри 
пра ва.

„У ци љу обез бе ђе ња ква ли тет не,за ко ни те бла го вре ме не и ефи-
ка сне за шти те жи вот не сре ди не у на шој зе мљи је ин сти ту ци о на ли-
зо ван раз у ђен си стем еко ло шких де ли ка та ме ђу ко ји ма се по свом 
зна ча ју,при ро ди и ка рак те ру из два ја ју еко ло шка кри вич на де ла као 
нај о па сни ји об ли ци ових де ли ка та. Еко ло шка кри вич на де ла су 
пред ви ђе на у Кри вич ном за ко ни ку,у гру пи кри вич них де ла про тив 
жи вот не сре ди не,али и гру пи кри вич них де ла про тив оп ште си гур-
но сти љу ди и имо ви не.

Сва ова де ла за обје кат за шти те има ју или жи вот ну сре ди ну у 
це ли ни или по је ди не ње не сег мен те као што су: ва здух, во да или 
зе мљи ште, од но сно биљ ни и жи во тињ ски свет, ко ји се за ви сно од 
вр сте де ли ка та по твр ђу ју или угро жа ва ју раз ли чи тим де лат но сти-
ма чи ње ња или про пу шта ња. Но, пре ма нај но ви јим схва та њи ма у 
прав ној те о ри ји че сто се ис ти че да се као обје кат за шти те ових 
кри вич них де ла ја вља пра во чо ве ка на здра ву жи вот ну сре ди ну као 
јед но од основ них људ ских,оп ште ци ви ли за циј ских пра ва чо ве ка и 
гра ђа ни на.“10)

„Ве ћи на кри вич них де ла про тив жи вот не сре ди не са др же већ 
у под на сло ви ма основ ни за штит ни обје кат-жи вот на сре ди на. Та-
ко од ред ба чла на 260. КЗ но си на слов-за га ђе ње жи вот не сре ди не, 
члан 261. не пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, члан 
262. про тив прав на из град ња и ста вља ње у по гон обје ка та и по-
стро је ња ко ја за га ђу ју жи вот ну сре ди ну, члан 263. оште ће ње обје-
ка та и уре ђа ја за за шти ту жи вот не сре ди не, члан 264. оште ће ње 
жи вот не сре ди не, члан 265. уни ште ње, оште ће ње и из но ше ње у 
ино стран ство за шти ће ног при род ног до бра, члан 268. по вре да пра-
ва на ин фор ми са ње о ста њу жи вот не сре ди не. Ме ђу тим, исто ве тан 
при ступ при ме њен је и код оних кри вич них де ла ко ја не ма ју већ у 
под на сло ву пре фикс жи вот на сре ди на, али ко ји ма се шти те до бра 
ко ја та ко ђе пред ста вља ју део жи вот не сре ди не. Та кав је слу чај са 
кри вич ним де ли ма пред ви ђе ним у од ред ба ма чл. 270-277. КЗ.“11)

10) Дра ган Јо ва ше вић, ,,За шти та жи вот не сре ди не у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке 
Ср би је’’,Суд ска прак са,бр.1,По слов на по ли ти ка, Ад,Бе о град, 2009, стр. 61.

11) Ми ро слав Вр хов шек, ,,Кри вич но-прав на за шти та жи вот не сре ди не пре ма но вом Кри-
вич ном за ко ни ку Ср би је’’, Суд ска прак са, бр.5-6, По слов на по ли ти ка ад, Бе о град, стр. 
56 и57.
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Про фе сор Вр хов шек на да ље, у ци ти ра ном ра ду, пред ла же и 
ука зу је „на зна чај ко ји на ро чи то у обла сти за шти те жи вот не сре ди-
не има пи та ње ка зне не од го вор но сти прав них ли ца. Рет ко у ко јој 
обла сти се као ов де у за о штре ној фор ми ука зу је по тре ба да се на 
де ликт на по на ша ња прав них ли ца ре а гу је и ка зне ним санк ци ја ма. 
У на шем прав ном си сте му по сто ји од го вор ност прав них ли ца за 
при вред не пре сту пе,али се по ста вља пи та ње да ли је то аде ква тан 
од го вор на те шке по вре де жи вот не сре ди не ко ју не ка прав на ли ца 
вр ше и ни је ли оправ да но уве сти и кри вич ну од го вор ност прав них 
ли ца?“12)

На кра ју, под се ћа мо да се ма те ри ја за шти те жи вот не сре ди-
не из у ча ва на ви ше фа кул те та код нас – као по себ ни сме ро ви на 
тех но ло шком,би о ло шком, ге о граф ском, при род но-ма те ма тич ком, 
шу мар ском и др, а на прав ним фа кул те ти ма по сто ји Еко ло шко пра-
во. Та ко ђе, под се ћа мо да на Уни вер зи те ту Син ги ду нум у Бе о гра ду 
по сто ји ФУ ТУ РА-Фа кул тет за при ме ње ну еко ло ги ју, на ко ме се на 
основ ним ака дем ским сту ди ја ма из у ча ва за шти та жи вот не сре ди-
не.

Та ко се на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду из у ча ва Еко ло шко 
пра во, као оп ци о ни пред мет, а у окви ру Ме ђу на род ног јав ног пра-
ва, као по себ но по гла вље, се про у ча ва XXX. Ме ђу на род но пра во 
за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не.

„Као и у не ким дру гим гра на ма ме ђу на род ног пра ва у фа зи 
на ста ја ња, сам пред мет ове гра не ни је ја сно и пре ци зно од ре ђен. У 
оп ци ји су две кон цеп ци је жи вот не сре ди не, екс тен зив на и ре стрик-
тив на. По екс тен зив ној кон цеп ци ји жи вот на сре ди на пред ста вља 
је дин ство спо ља шњег, фи зич ког еле мен та и пло до ве чо ве ко ве ак-
тив но сти, док ре стрик тив на кон цеп ци ја жи вот ну сре ди ну сво ди на 
спо ља шњи, фи зич ки еле мент као оквир или по др шку чо ве ко ве ак-
тив но сти. Ис прав ни ја је екс тен зив на кон цеп ци ја не са мо због то-
га што се осла ња на очи глед ну чи ње ни цу да су и пло до ви људ ске 
ак тив но сти део жи вот не сре ди не,већ и због сво јих ши рих, прав-
но по ли тич ких зна че ња. Она ис кљу чу је или ба рем по ста вља ра ци-
о нал не гра ни це ан тро по цен трич ном при сту пу за шти ти жи вот не 
сре ди не и отва ра ши ри про стор за кон сти ту и са ње Пра ва чо ве ка на 
здра ву жи вот ну сре ди ну као спе ци фич ног пра ва.“13)

12) Исто 57-58.
13) Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, 

стр. 638, 639.
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И са свим на кра ју, еко ло шко пра во тре ба да еду ку је и оно то 
и чи ни, пре све га прав ни ке, али и дру ге за ин те ре со ва не,за пре по-
зна ва ње кр ше ња пра ва за шти те жи вот не сре ди не и под сти ца ти на 
пред у зи ма ње ме ра и ак ци ја за ус по ста вља ње пре ђа шњег ста ња у 
жи вот ној сре ди ни и из гра ђи ва ти бу дућ ност  чо ве ку и биљ ном и 
жи во тињ ском све ту на пла не ти.

Сма тра мо да се еко ло шко пра во не тре ба да де ли на уну тра-
шње и ме ђу на род но, јер исто је уни вер зал но као и људ ска пра ва.

ZarkoAndjelkovic
CONCEPT,GOALSANDPRINCIPLESOFENVIRONMENTAL

LAW
Summary

Studying of environmental protection is a very complex
scientificprocesswhichencompassesallspheresofsoci
ety.Besideecologywhichstudiesrelationshipsbetweenli
vingorganismsandtheenvironment,ecologicalproblems
representthesubjectofresearchofmanyothersciences:
sociology,law,economypsychology.Themainsubjectof
ourpaperisenvironmentallaw.Legalaspectsofenviron
mental protection are studied within the Environmental
Lawwhichisdefinedasasetoflegalrulesforregulation
ofenvironmentalprotectionwithinsocietyandstate.
Key words: ecology, environmental law, environmental
protection,Serbia.
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Resume
The first experiences with environmental protection are
certainly personal hygiene, household garbage dispo
sal,weekends in nature, by the river or sea. Today the
reisscientificconsensusaboutthefactthatanalyzingof
environmentalprotection represents very complexmulti
disciplinaryscientificprocess.Ecologyasenvironmental
protection is both philosophy and activity. It is located
withintheeconomy,theculture,inlawandpolitics,inet
hicsetc.Environmentalprotectionisincreasinglypresent
inpreschoolandschooleducation,inuniversities,inme
diaandinallspheresofsocietyingeneral.Environmental
lawshouldeducateandthisiswhatitdoes,especiallyit
should educate lawyers, andother interestedparties for
identifying violations of environmental protection. Envi
ronmentallawshouldalsoencouragetheactionsandme
asuresfortherestorationofpreviousstateoftheenviron
mentandtobuildthefutureallivingbeingsontheplanet.
Webelievethatenvironmentallawshouldnotbedivided
intolocalandinternationalbecauseitisuniversal.

 Овај рад је примљен 25. септембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.


	P-REVIJA-4-2012
	PR-4-00-0sadr
	PR-4-1-0


