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1. Како модерна екологија дефинише екос-екологију и животну средину? 

2. Као се дефинише еколошко право и право животне средине? 

3. Који је познати еколошки пропис из периода деветог века и шта је прописивао, 

и који је први „прави“ еколошки пропис и када је донет? 

4. Која су два најважнија међународна правна акта Уједињених нација у области 

екологије и када су донета? 

5. Које основне принципе прокламује Рио декларација, и која два нова принципа 

уводи? 

6. Које еколошке вредности обухвата еколошкоправни однос, и који је њихов 

корелат? 

7. Која су начела еколошког права? 

8. Шта подразумева начело интегралности? 

9. Шта подразумева начело превенције и предострожности? 

10. Шта подразумева начело одрживог развоја? 

11. Шта подразумевају начела „загађивач плаћа“ и „корисник плаћа“ 

12. Шта подразумева начело супсидијарне одговорности? 

13. Који је однос еколошког права и међународног еколошког права, и који су 

принципи међународног еколошког права? 

14. Који је однос еколошког права и кривичног права? 

15. Који је однос еколошког права и управног права? 

16. Које су институције надлежне за еколошка питања у оквиру Европске уније, 

односно у оквиру Европске комисије, Европског парламента и Савета 

министара? 

17. Које су надлежности Европске агенције за животну средину? 

18. Које су области дефинисане као примарне у шестом акционом плану 

Генералног директората за животну средину? 

19. Који је правни основ за активности ЕУ у области смањења емисије гасова? 

20. Када је установљена и шта подразумева еколошка ознака „EU ECOLABEL“? 

21. Које су врсте програма „LIFE“ Европске уније и на које се активности односи 

сваки од тих програма? 

22. Који су принципи еколошке политике Европске уније? 

23. Који су основни циљеви Европске уније у области рециклаже и поновне 

употребе?  



24. Између која три битна чиниоца, јавно информисање о стању животне средине, 

представља јавну делатност? 

25. Која својства треба да садржи информација о животној средини? 

26. Шта подразумева право на приступ еколошкој правди? 

27. У којим случајевима захтев за достављање информација о животној средини 

може да буде одбијен? 

28. У којим поступцима доношења одлука, јавност има права да учествује? 

29. Која су овлашћења еколошког омбудсмана? 

30. Која је глобална подела еколошких деликата – кривичних дела против 

животне средине? 

31. Кривично дело загађење животне средине. 

32. Кривично дело непредузимање мера заштите животне средине. 

33. Кривично дело противправна изградња и стављање у погон објеката и 

постројења који загађују животну средину. 

34. Кривично дело оштећење животне средине. 

35. Кривично дело уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, 

одлагање и складиштење опасних материја. 

36. Кривично дело повреда права на информисање о стању животне средине. 

37. Кривично дело убијање и злостављање животиња. 

38. Кривично дело несавесно пружање ветеринарске помоћи. 

39. Кривично дело пустошење шума. 

40. Кривично дело шумска крађа. 

41. Кривично дело незаконит лов. 

42. Кривично дело незаконит риболов. 

43. Која су права и дужности еколошког инспектора у вршењу инспекцијског 

надзора? 

44. Који су минимални критеријуми инспекцијског надзора према препорукама 

Европског парламента и Савета Европе? 

45. Како је еклошка инспекција дефинисана у препорукама ЕУ и које су врсте 

еколошке инспекције? 

46. Шта је BERCEN мрежа, када је и где основана, које су њене чланице и који је њен 

циљ? 

47. Шта подразумева еколошка правда? 

48. Шта обухвата еколошка тужба и који је њен правни основ? 

49. Шта значи ознака EMAS, када је установљен и по ком правном основу, које су 

земље укључене у систем EMAS, када је ревидиран и на којим критеријумима се 

заснива? 

50. Шта подразумева SEVESO постројење, које су обавезе оператера SEVESO  

постројења, наведите нека од постројења која подлежу обавезама из SEVESO II 

Директиве? 



51. Који су минимални критеријуми инспекцијског надзора у области заштите 

животне средине према препорукама ЕП и СЕ, и који су њихови основни 

принципи? 

52. Како EU/OECD дефинише еколошки порез и које категорије еколошких пореза 

постоје на нивоу EU. 

53. Која су два најважнија правна акти UN у области заштите животне средине и 

када су донета? 

54. Које су смернице рада одређене за управни савет UNEP-а? 

55. Које принципе прокламује Стокхолмска декларација? 

56. Која су документа донета на Рио конференцији и за које се еколошке принципе 

међународна заједница залаже у тим документима? 

57. Које еколошке принципе садржи Рио декларација? 

58. Шта подразумева Агенда 21, која је њена кључна област и шта она обухвата? 

59. На којим принципима се заснива Конвенција о биолошкој разноврсности и које 

су обавезе прописане за уговорне стране? 

60. Које су обавезе прописане за земље потписнице Кјото протокола? 

61. Како је Архуском конвенцијом дефинисана информација која се тиче животне 

средине, како је дефинисана јавност а како заинтересована јавност? 

62. Шта обухватају три стуба Архуске конвенције и шта конкретно прописују? 

63. Који су основни циљеви Базелске конвенције и шта се у смислу ове конвенције 

сматра опасним отпадом? 

64. Када је и где донета Европска Конвенција о кривичноправној заштити 

животне средине, и који су њени основни циљеви? 

65. Који су примарни извори права EU  у области заштите животне средине и шта 

они прокламују? 

66. Који су секундарни извори права EU у области заштите животне средине и које  

области заштите регулишу? 

67. Шта у вези заштите животне средине прокламује Устав Републике Србије? 

68. Шта обухватају превентивне мере заштите животне средине и шта свака од 

тих мера подразумева? 

69. Које стандарде обухватају услови заштите животне средине и шта они 

подразумевају? 

70. Шта подразумевају мере заштите од опасних материја? 

71. Када се доноси и шта садржи санациони план заштите животне средине? 

72. Шта подразумева мониторинг праћења стања животне средине? 

73. По којим критеријумима загађивач плаћа накнаду за загађивање животне 

средине? 

74. На који начин правно и физичко лице у обављању своје активности обезбеђују 

заштиту животне средине и које су трошкове у оквиру процене штете и њеног 

уклањања дужни да сносе. 



75. Која су нека од права и дужности еколошког инспектора у вршењу 

инспекцијског надзора? 

76. Која су нека од овлашћења еколошког инспектора у вршењу инспекцијског 

надзора? 

77. Шта је предмет процене утицаја на животну средину, за које се пројекте врши 

процена утицаја и које су фазе у поступку процене утицаја? 

78. Појасните поступак процене утицаја за пројекте за које је процена утицаја 

обавезна и за пројекте за које се процена утицаја може захтевати и наведите 

суштинску разлику измешу та два поступка. 

79. Које елементе садржи студија о процени утицаја на животну средину? 

80. Шта подразумева стратешка процена утицаја одређених планова и програма 

на животну средину? 

81. Које су карактеристике утицаја стратешке процене на животну средину? 

82. Која су начела стратешке процене? 

83. Из којих фаза се састоји поступак стратешке процене и шта свака од тих 

фаза обухвата? 

84. Које елементе садржи извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину? 

85. Појасните поступак стратешке процене утицаја и наведите кључне разлике 

између стратешке процене и процене утицаја. 

86. На основу којих критеријума надлежни орган за заштиту животне средине 

оцењује извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину? 

87. Како су Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне 

средине дефинисане „Најбоље доступне технике (BAT)“? 

88. Шта у смислу Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађења 

животне средине, представља загађење?  

89. Која су начела интегрисаног спречавања и контроле загађења? 

90. Шта је интегрисана дозвола и који орган је издаје? 

91. Које елементе садржи захтев за издавање интегрисане дозволе? 

92. Које се врсте дозвола издају оператеру? 

93. Ко може да буде члан „Техничке комисије“ за оцену услова утврђених у нацрту 

интегрисане дозволе, ко не може да буде члан те комисије и које елементе из 

нацрта извештаја техничка комисија анализира? 

94. Који су разлози за покретање по службеној дужности, поступка ревизије 

издате интегрисане дозволе? 

95. У којим случајевима престаје важност интегрисане дозволе? 

96. Појасните поступак доношења интегрисане дозволе? 

97. Које елементе техничка комисија анализира у поступку издавања интегрисане 

дозволе? 

98. Који су разлози за одбијање захтева за издавање интегрисане дозволе? 



99. Које услове садржи интегрисана дозвола? 

100.  Преко којих међународних организација и уговора, и међународних комисија се   

  врши контрола квалитета вода? 

101. Које су две димензије права на воду и шта свака од њих чини? 

102. Како је у „Општем коментару број 15“ Комитета УН за економска, социјална  

 и  културна права дефинисана „довољна количина воде“? 

103. Које принципе везане за воде прокламује Римска декларација из 2003, године? 

104. Које су области уређене Законом о водама? 

105. Које се граничне вредности емисије одређују за одређене групе и категорије  

 загађујућих супстанци, у циљу спречавања погоршања квалитета вода и    

 животне  средине? 

106. Шта у смислу Закона о водама подразумева водни биланс, водни режим, водни  

 ресурс и водни систем? 

107. Како се водни објекти деле према намени и шта сваки од њих подразумева? 

108. Која су водна подручја на територији Републике Србије? 

109. Које су активности забрањене у циљу заштите квалитета вода? 

110. Шта у смислу Закона о заштити ваздуха, подразумева ваздух? 

111. Који су услови утврђени за мониторинг квалитета ваздуха на територији   

 Републике Србије, и ко утврђује те услове? 

112. Које се категорије квалитета ваздуха утврђују према резултатима мерења  

 и на основу ког документа се врши категоризација квалитета ваздуха? 

113. Који су инструменти политике и планирања заштите ваздуха? 

114. Шта обухватају мере за спречавање и смањење загађивања ваздуха и  

 побољшање његовог квалитета? 

115. Шта обухвата заштита земљишта и којим законима је прописана? 

116. Шта подразумева пољопривредно земљиште? 

117. Којим мерама се остварује заштита пољопривредног земљишта? 

118. Шта се у смислу Закона о здрављу биља подразумева под биљем? 

119. Шта у смислу Закона о здрављу биља подразумева биљни пасош? 

120. Шта у смислу Закона о здрављу биља подразумевају аутохтони и  

 интродуковани  организми? 

121. Којим је међународним праним документима прописана заштита животиња  

 и која су права животиња у тим документима прокламована? 

122. Које су области уређене Законом о добробити животиња, на које врсте  

 животиња се односе, а на које се животиње не односе? 

123. Која су основна начела заштите добробити животиња? 

124. Које се интервенције на животињама изузетно могу обављати? 

125. Када се животиња може лишити живота на јавним местима? 

126. Шта обухвата концепт „пет слобода“ у оквиру добробити животиња? 

127. Које су активности, у циљу очувања шума забрањене? 



128. Која су овлашћења и дужности чувара шума? 

129. Које су активности у шумама, без дозволе сопственика, односно корисника,  

 забрањене? 

130. Која су нека од права и дужности шумарског инспектора? 

131. Која су овлашћења и дужности надзорника националног парка? 

132. Које су области уређују Законом о заштити од буке у животној средини и  

 како  је у смислу овог Закона  дефинисана бука и извор буке? 

133. Који су допуштени нивои буке за прву и пету зону, и који су препоручени нивои  

 буке за радна места?  

134. Шта су стратешке карте буке, које податке садрже и за које области се   

 обавезно  израђују? 

135. Које су области прописане Законом о заштити од јонизујућег зрачења и шта  

 подразумевају јонизујућа зрачења? 

136. На којим начелима се заснива заштита од јонизујућег зрачења? 

137. Које су неке од мера заштите од јонизујућег зрачења? 

138. На којим начелима се заснива уређење заштите од нејонизујућег рзачења? 

139. Које су мере заштите од нејонизујућег зрачења? 

140. Како се у смислу Закона о управљању отпадом дефинише: отпад, опасан     

 отпад, комунални отпад и неопасан отпад? 

141. На којим начелима се заснива управљање отпадом? 

142. Које врсте отпада постоје и како се отпад дели у зависности од опасних  

 карактеристика које утичу на здравље људи? 

143. Која су основна начела управљања амбалажом и амбалажним отпадом? 

144. Који су субјекти управљања амбалажом и амбалажним отпадом? 

145. Која су нека од овлашћења инспектора у области управљања отпадом? 

146. Како је Законом о заштити животне средине дефинисана: јавност,  

 заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације? 

147. Која је улога јавности у заштити животне средине? 

148. Која је улога појединих светских невладиних организација у заштити  

 животне средине? 

149. На који начин Удружења грађана учествују у заштити животне средине? 

150. Која је улога локалне самоуправе у заштити животне средине? 
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