
Студијски програм: Основне академске студије ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Еколошко право и природни ресурси 

Наставник: др Крстић Светозар, доцент 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6  

Услов: нема 

Циљ предмета 

Сагледавање норми којима се третирају конкретна питања која носе атрибут „еколошка“, као и стварни 
односи којим ове норме регулишу права суверених држава, како на унутрашњем тако и међународном 
праву. Кључно је познавање све бројније масе еколошких - правом регулисаних односа, њихове 
класификације и систематизације као основе за квалитетно поимање структуре еколошко-правне материје 
и даљег развоја еколошког права као једновремено формирајуће нове гране правне науке, али и 
заживљавајућег дела позитивних законодавстава. 
Исход предмета  
Оспособљеност студента за разумевање концепта еколошког права и његовог места у систему заштите, 
очувања и унапређења животне средине, за суочавање у пракси са еколошком проблематиком регулисаном 
бројним законским и подзаконским актима од значаја за заштиту животне средине, кроз задатке регулације 
еколошких проблема и других облика повреда важећих прописа, као и кроз доприносе развоју еколошког 
законодавства и усаглашавању са најновијим достигнућима међународног еколошког права. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Потреба и логика правног приступаматерији заштите животне средине. Предметност 
еколошко правне заштите. Елементи и норме еколошког права. Методи неопходни за сагледавање 
еколошко-правне материје. Систематизација еколошко-правне заштите. Хијерархија правних творевина. 
Процеси кроз које се исказује еколошко-правни однос. Право човека на здраву животну средину. Однос 
еколошког и других грана права. Елементи међународног праваод значаја за развојеколошког права - од 
теоријског ка практичком приступу.Принципи еколошког права. Правни режим јавних добара. О 
неопходном политичко-правном приступу заштити животне средине. Интегралност права, обавеза и 
одговорности за заштиту животне средине. Формирање систематике еколошког правапрема групним 
објектима.Општи прописи као основ заштите животне средине и њених делова. Прописи који се односе на 
природу и посебно заштићене вредности. Еколошко-кривична дела. Инструменти и апарати остваривања 
националног и међународног еколошког права. Органи еколошке лелислативе. Специфичност домаћег 
еколошког законодавства – структура прописа Р. Србије. 
Практична настава: Анализа и разумевање принципа еколошког права (принципи анулирања негативног 
еколошког утицаја, легални статус природних добара и заједничких простора човечанства, принцип 
превенције и његови деривати, принципи а posteriori заштите, принцип сарадње и његови деривати) и 
њихово повезивање са важећим документима националног законодавства и стварним еколошко-правним 
односима и процесима. Стручне вежбе симулације одговора на еколошко-правне проблеме и израде 
правних докумената. Разговори са представницима градске и државне еколошко-правне експертизе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиовизуелне вежбе, један колоквијум, писмени испит. Анализа кључних докумената којима се уређују 
најзначајнија питања заштите животне средине. Практичан рад у виду израде еколошко-правног документа. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум 10 ..........  

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Svetozar-Krstic.pdf

