


Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u posljednje se nešto više od 
dvije godine intenzivno bavilo pravnom zaštitom okoliša. Pošlo se od 
toga da je zaštita okoliša jedna od najaktualnijih prvorazrednih tema u 
svijetu koja zaslužuje i temeljitu pravnu obradu. Znanstveno je vijeće  to 
učinilo na 10 održanih okruglih stolova. Na njima su istaknuti teoretičari 
i praktičari raspravljali o stanju zaštite okoliša i pravu kojim se ta zaštita 
uređuje, ispunjava li na tom području Republika Hrvatska međunarodno 
preuzete obveze, prijete li joj i kakve sankcije za dosadašnje postupanje 
i što bi trebalo poduzeti da se domaća pravna regulativa na području 
zaštite okoliša poboljša kako bi ostvarila svoju funkciju. Sve što je o 
tome izrečeno objavljeno je u 10 knjiga u okviru nakladničkog niza 
Modernizacija prava. U knjigama su raspravljene međunarodno 
preuzete obveze Hrvatske i kako su one kod nas ispunjene te koje 
nam sankcije prijete ne postupimo li uredno po onome na što smo se 
obvezali. Posebno su dragocjene analize domaćih propisa i prijedlozi 
kako ih poboljšati te prakse međunarodnih sudova i tijela Europske 
unije. Riječ je o dosad najpotpunijoj pravnoj obradi zaštite okoliša u 
nas. To je značajan doprinos Hrvatske akademije pravnoj zaštiti okoliša 
koji ona objavljivanjem spomenutih knjiga izlaže sudu javnosti.



U povodu objavljivanja knjiga o pravnoj zaštiti okoliša
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poziva Vas na

PREDSTAVLJANJE
10 KNJIGA O PRAVNOJ ZAŠTITI OKOLIŠA IZ 

NAKLADNIČKOG NIZA MODERNIZACIJA PRAVA

koje će se održati u srijedu, 4. srpnja 2018.
u velikoj dvorani palače Akademije u Zagrebu, Trg N. Š. Zrinskog 11, s 

početkom  u 11 sati

Uvodna riječ:
  Akademik Zvonko Kusić,

predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Knjige o pravnoj zaštiti okoliša predstavit će:
Prof. dr. sc. Jasna Omejec, 

pročelnica Sekcije za javno pravo Znanstvenog vijeća za državnu upravu, 
pravosuđe i vladavinu prava HAZU

O knjigama će govoriti:
Akademik Jakša Barbić,

urednik knjiga i glavni urednik nakladničkog niza Modernizacija prava



MODERNIZACIJA PRAVA

PRAVNA ZAŠTITA OKOLIŠA

Knjiga 26: Upravnopravna zaštita okoliša i poseban otisak, Zagreb, 
2015., 178 + 85 str. 

Knjiga 28: Pravna zaštita šuma, Zagreb, 2015., 171 str.

Knjiga 30: Pravna zaštita tla, Zagreb, 2016., 159 str. 

Knjiga 32: Pravna zaštita voda, Zagreb, 2016., 233 str. 

Knjiga 34: Pravna zaštita prostora, Zagreb, 2016., 176 str. 

Knjiga 35: Pravna zaštita mora, Zagreb, 2017., 137 str. 

Knjiga 36: Pravna zaštita zraka, Zagreb, 2017., 159 str. 

Knjiga 37: Kaznenopravna zaštita okoliša, Zagreb, 2017., 151 str.

Knjiga 38: Građanskopravna zaštita okoliša, Zagreb, 2017., 127 str. 

Knjiga 40: Pravno uređenje gospodarenja otpadom, Zagreb, 2018., 197 str. 


