
Студијски програм : Основнe академскe студијe хемије - контрола квалитета и управљање 

животном средином (ОКК), Основне академске студије заштите животне 

средине –  аналитичар заштите животне средине (ОЗЖС) 

Врста и ниво студија: академске, I ниво  

Назив предмета: ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Шифра предмета: ИКК-304 

Наставник:  др Вукмировић Горан, доцент 

Статус предмета: изборни за ОКК и ОЗЖС 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит Основи заштите околине или на основу процене наставника заснованој на 

испуњеним предиспитним обавезама на условном предмету 

Циљ предмета Упознавање са законским решењима уређивања заштите животне средине, као и са 

одредбама релевантних међународних уговора.  

Исход предмета  Савладани појмови права, правних норми, као и појам еколошког права као 

синтетичке гране права. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Објашњење принципа еколошког права. Анализа уставних одредби, а затим 

одговарајуће законске и подзаконске регулативе заштите животне средине, као и аутономних 

општих аката. Грађанскоправна, казнена и управноправна заштита животне средине. Посебна 

пажња би се поклонила међународним уговорима из ове области. Стицање основних знања о појму 

и врстама међународних уговора, као и о примењивости тих уговора у нашем правном систему. 

Однос права заштите животне средине и других грана права. Упоредноправни преглед законске 

регулативе. Појам и организациона структура  домаћих и међународних институција које се баве 

заштитом животне средине.  Економски инструменти заштите животне средине. 
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Помоћна литература: 

1. М. Ђ. Вукићевић: Економија животне средине (Теорија еколошке политике), Универзитет у 
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Извори: 

1. Законски текстови 

2. Текстови међународних уговора 

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

3 (45) 

Аудиторне 

вежбе: 

Лабораторијске 

вежбе 

Други облици 

наставе 

Студијски 

истраживачки рад 

Методе извођења наставе 

Предавања, припрема и одбрана пројекта и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 10 

практична настава  - 

усмени испит 30 

урађен и одбарњен пројекат 40   

 

http://biblioteka.pf.ns.ac.yu/pretraga/trazi.php?autor=Du%C5%A1anka+%C4%90UR%C4%90EV
http://biblioteka.pf.ns.ac.yu/pretraga/trazi.php?autor=Rodoljub+ETINSKI
http://biblioteka.pf.ns.ac.yu/pretraga/trazi.php?autor=Jo%C5%BEef+SALMA

