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Циљ предмета 

Оспособљавање заразумевање стања у погледу преузимања и извршавања међународних уговора у области животне средине, за  
примену елемената међународног еколошког права, као и  допринос Републике Србије његовом развоју у циљу заштите 
краткорочних и дугорочних еколошких оријентисаних интереса. Посебна пажња се посвећује међународним мултилатералним 
уговорима из области животне средине у модерним државама у процесу приступања. 
Исход предмета  
Оспособљеност за заштиту неотуђивог права човека на здраву животну средину као и саме животне средине путем рада на развоју и 

примени елемената међународног еколошког права, и то на два нивоа:  
- у развоју квалитетних еколошко правних односа ка субјектима међународног права, као и свим субјектима међународног 

еколошког права (државама, правним лицима као и физичким лицима);  
- и на нивоу Републике Србије, посебно кроз уношење и примену оних његових елемената које уносимо у своје 

законодавство путем потврђивања (ратификације).Студенти су оспособљени даанализирају комплексна питања у вези са 
урављањем адаптацијама на климатске промене у контексту одрживог економског развоја.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Изучавање путева формирања сталних и адхоц тела, као и организација, неопходних за зачетак стварања елемената међународног 
еколошког права. Изучавање међународних организација од значаја за правни третман еколошких вредности и односа. Изучавање 
принципа међународног еколошког права. Серијал часова посвећен проучавању битних елемената међународног еколошког права, 
посебно оних од значаја за Р. Србију (анализа најзначајнијих елемената међународног еколошког права обухвата преношење знања 
студентима опреко 60 конвенција, низа анекса, као бројних протокола. Серијал часова посвећен проучавању докумената 
међународног еколошког права који би убудуће могли бити значајни за Републику Србију, из ког разлога могу бити и ратификовани 

(близу 20 конвенција). Предавања о путевима, начинима и нивоима имплементације међународног еколошког права у домаћу 
правну стварност. 
Практична настава 

Радионице са тематском обрадом појединих међународних конвенција у области животне средине, посебно Базелске конвенције, 
Архуске и других са трансграничном еколошком проблематиком. 
Литература 

1. ДрВладанЈолџић:Еколошка политика- од идеје до изградње међународног еколошког права, Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања и Министарство за науку Републике Србије, Београд, 2008. 

2. Мр Богољуб Тадић: Међународне конвенције у области животне средине у СР Југославији, Београд, 2002. 
3. Водич кроз прописе, REC, Београд, 2006. 
4. Право на адекватну животну средину, REC, Београд, 2001. 
5. Слободан Зечевић: Европска унија институција и право, Београд, 2000. 
6. Др Владан Јолџић: Конвенције од значаја за заштиту животне средине и интереса Републике Србије, Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања и Министарство за науку Републике Србије, Београд, 2006. 
7. Др Владан Јолџић: Кривична, дисциплинска и материјална одговорност за загађивање живтоне средине, казнена 

политика у области заштите у свету и код нас, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Министарство 
за науку Републике Србије, Београд, 2007. 

8. Dr. VladanJoldzic: ECOLOGYLAW–GENERALPART–
OrontheElementsNecessaryfortheEstablishingandExistingoftheIndependentLawDiscipline, 

Институтзакриминолошкаисоциолошкаистраживања, Београд, 2007.г. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 (30) Вежбе:  Други облици наставе: 1 (15)  СИР: 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична настава, консултације,провера знања кроздва колоквијума и писмени испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и (2*10) 20 ..........  
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