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ЗАКОНСКИ ОКВИР

НАЦИОНАЛНО ПРАВО У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

1. Устав Републике Србије

2. Кривични законик Републике Србије

3. Секторски закони у области животне средине

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. Уједињене нације

2. Европска унија





 у глави 24 систематизована су бројна кривична дела 

којима се штити животна средина тако да је заштитни 

објект ових кривичних дела животна средина, 

прецизније речено, универзално право човека на 

очувану животну средину и то од чл. 260 закључно са 

чл. 277, кроз 18 кривичних дела

Кривични законик




 Загађење животне средине

 Непредузимање мера заштите животне средине

 Противправна изградња и стављање у погон објеката и 
постројења која загађују животну средину

 Оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине

 Оштећење животне средине

 Уништење, оштећење и изношење у иностранство 
заштићеног природног добра

 Уношење опасних материја у Србију и недозвољено 
прерађивање, улагање и складиштење опасних материја

Кривична дела




 Недозвољена изградња нуклеарних постројења

 Повреда права на информисање о стању животне средине
 Убијање и мучење животиња

 Преношење заразних болести код животиња и биљака
 Несавесно пружање ветеринарске помоћи

 Производња штетних средстава за лечење животиња
 Загађивање хране и воде за исхрану, односно напајање 

животиња
 Пустошење шума
 Шумска крађа
 Незаконит лов

 Незаконит риболов




Материја еколошког права у Републици Србији

регулисана је великим бројем закона  и подзаконских 
аката

У мају 2009. године усвојен је системски Закон о заштити 
животне средине (измене и допуне закона из 2004. 
год.), а у периоду од 2009-10. год. и сет еколошких 

закона (15 закона из области заштите животне 
средине)

Карактеристика свих ових закона да предвиђају казнене 
одредбе у областима прекршаја и привредних 

преступа

Системски закони




 о заштити животне средине

 о процени утицаја на животну средину

 о стратешкој процени утицаја на животну средину

 о интегрисаном спречавању и контроли загађења 

животне средине

Општи закони




 о заштити ваздуха

 о заштито од нејонизујућег зрачења

 о заштито од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности

 о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

 о забрани развоја, производње, складиштења и употребе 
хемијског оружја

 о амбалажи и амбалажном отпаду

 о заштити природе

 о управљању отпадом 

 о заштити од буке у животној средини

 о хемикалијама

Посебни закони




 о биоцидним производима

 о метеролошкој и хидролошкој области

 о националним парковима

 о пољопривредном земљишту

 о геолошким истраживањима

 о риболовству

 о дивљачи ловству

 о заштити животиња од заразних болести које угрожава целу земљу

 о заштити биља од болести и штеточина

 о здравственој исправности животних намерница и предметима 
опште употребе

 о контроли квалитета пољопривредних и прехрамбених производа у 
спољнотрговинском промету и др.




 Обавезујући правни извори: 

1. Међународни уговори

2. Обичаји

3. Општа правна начела

4. Судске одлуке и доктрине најпозванијих стручњака јавног 
права разних народа

 Меко право 

нема непосредну санкцију, има могућност да прерасте у 
обавезујуће и ту спадају декларације, препоруке, смернице, 

кодекси, стандарди

Извори међународног 

еколошког права




Деле се на примарне и секундарне те  се у изворе могу 

навести

 Уговори који представљају примарне изворе

 Уредбе, директиве, одлуке и препоруке као секундарни

 Међународни уговори којима је ЕУ приступила

 Пресуде и начела Европског суда правде и 

 Меко право (еколошки акциони 

програм,резолуције,саопштења, споразуми, 

трипартитни уговори и споразуми)

Извори еколошког права у 

Европској унији




 Републичко јавно тужилаштво

Апелациона јавна тужилаштва: Ниш, Крагујевац, 

Београд, Нови Сад

Тужилаштва специјалне намене: Тужилаштво за 

ратне злочине и Тужилаштво за организовани 

криминал

Виша јавна тужилаштва

Основна јавна тужилаштва

Јавно тужилаштво у систему 

заштите животне средине





Кривични законик Републике Србије

Закон о прекршајима

Закон о привредним преступима

Закон о одговорности правних лица





статистички подаци о поступању основних 

јанвих тужилаштава на територији Републике 

Србије из 2016, 2017. и 2018. године у погледу 

кажњивих дела предвиђених Кривичним 

закоником и другим посебним законима у 

којима су прописана кривична дела

Статистика




Привредни преступ као кажњиво дело

 Јавно тужилаштво и привредни преступ

1. мора бити утврђено који пропис је повређен и којим

прописом је предвиђено кажњавање извршилаца;

2. процена да ли се ради о проузроковању теже последице или

само о могућности њиховог наступања;

3. процена степена друштвене штетности извршене повреде;

Привредни преступи са елементом 

заштите животне средине




 овлашћење за гоњење учиниоца привредних преступа

 поступање приликом пријема пријаве за привредни 

преступ

1. преглед прилога;

2. преглед записника;

 захтев за прикупљање потребних обавештења

 истражне радње

 оптужни предлог





решење о одбачају пријаве

приговор на решењу о одбачају пријаве

жалба против пресуде и решења

ванредни правни лекови 

понашање у поновљеном поступку

захтев за заштиту законитости

Јавни тужилац и правни лекови у 

поступку по привредним преступима





статистички подаци о поступању 

основних јанвих тужилаштава на 

територији Републике Србије из 2016, 

2017. и 2018. године по привредним 

преступима

Статистика








































 Закон о одговорности правних лица

 NE BIS IN IDEM

гаранција правне сигурности

„о истом не поново“

Одговорност правних лица





Примери из праксе

Панчево





Рафинерија

Азотара

Петрохемија




НИС Рафинерија нафте

 прерађује сирову нафту; 

 у употреби је од 1968. године; 

 карактеристичне загађујуће материје које емитује су: 
чађ, бензен, толуен, меркаптани, сумпор-диоксид и остали 

сулфиди; 

 нека постројења су бомбардована 1999. године;

Индустријска зона





Азотара

 бави се производњом вештачког ђубрива за потребе 

пољопривреде;

 почетак производње још 1962. године;

 карактеристичне загађујуће материје које ова фабрика 

емитује су: амонијак, азотни оксид, азотна киселина, угљен 

моноксид, диоксид и др.;

нека постројења су бомбардована 1999. 

године





Петрохемија

Производи: етилен, пропилен, винилхлоридмономер, 

поливинилхлорид, пиролитички бензен, хлор и др.;

Почетак производње 1980. године;

Карактеристичне загађујуће материје које емитује: 
винилхлоридмономер, етилен-дихлорид, жива, нафтене, фенол, 

хлор, хлороводоник, меркаптани и др.;

 нека постројења су бомбардована 1999. године;




 8. октобар 1973. године – хемијски екцес, у складиштима

Азотара запалило се око 12.000 тона вештачког ђубрива,

сагоревање је ослобађало хлор и азотни оксид;

 1999. година – за 78. дана бомбардовања Панчево је гађано

24 пута, разрушени су погони све три фабрике, изгореле

(ослобођене) су многе отровне материје:

Азотара – 250 тона течног амонијака

Рафинерија – 80.000 тона нафте и нафтних деривата, 

погинула три радника

Петрохемија – изливено 460 тона високотоксичних 

винилхлорида;

Еколошке катастрофе




 прекомерна концентрација отровних и канцерогених

материја пратиле су Панчевце, те су у Општинско
јавно тужилаштво пристизале кривичне пријаве;

 пријава за привредни преступ против 

 Рафинерије нафте Панчево и одговорног лица по
члану 117 Закона о водама, те је осуђено правно лице и
одговорно на новчану казну од 100.000 и 2.000 динара,
пресудом ПК 54/03 од 11. новембра 2003. године;

 Петрохемија и одговорно лице за привредни преступ
из члана 28 Закона о поступању о отпадним
материјама, осуђени на новчану козну 100.000 и 5.000
динара;




 У 2005. години покренута су два привредна преступа

против правних и одговорних лица у Рафинерији и
Петрохемији због привредног преступа и Закона о заштити
животне средине члан 102, те је у оба случаја обустављен
поступак;

 У 2007. години покренут је поступак пред Привредним
судом против Азотаре и одговорних лица, од којих је једно
лице било задужено за екологију, те су осуђени на новчане
казне од 1.000.000, 80.000 и 30.000 динара;

 У 2008. години покренуто је пет привредних преступа и
Закона о заштити животне средине против правног и
одговорних лица у Азотари и Петрохемији, а за Рафинерију
нафте Панчево Општинско јавно тужилаштво није више
било надлежно за привредне преступе;




 Током 2006. године од јануара долази непрестано до

прекорачења граничних вредности, након бомбардовања
Општина Панчево предузима значајне мере за сузбијање
загађења:

1. успоставља систем за аутоматски мониторинг имисија,

2. врши се редовно информисање јавности о резултатима
мерења,

3. ради на изради еколошког акционог плана.

4. ангажује се Институт за хемију, технологију и металургију из
Београда;

Грађани Панчева се самоорганизују изласком на улице;




Општинско јавно тужилаштво заприма кривичне

пријаве и само прикупља у преткривичном поступку
информације и учествује у тиму састављеном од
полиције, републичког инспектора за заштиту животне
средине и челних људи из Општине Панчево.

Покрећу се два кривична поступка за загађење из
октобра 2005. године и за загађење из 2006. године.

Од свих покренутих кривичних поступака постоји
само једна осуђујућа пресуда из 2007. године против
директора Азотаре, коме је изречена условна осуда,
седам месеци затвора са роком проверавања две
године.





пораз или успех?





Опасни отпад на турнеји





Од Основног јавног тужилаштва у Новом Саду поднет

је оптужни предлог против окривљеног правног лица:

1. СТЕП ТРАНС Д.О.О. за транспорт и услуге Нови Сад

2. ЕКО 21 Д.О.О. Панчево

3. ЕКОКАРИКА Д.О.О. Београд

4. и против одговорних лица у овим предузећима




 јер су противно решењима Покрајинске и Републичке

инспекције о издавању дозволе за складиштење

отпадног мазива и јестивог уља, о издавању

интегрисане дозволе за складиштење и транспорт

неопасног и опасног отпада, складиштили опасни

отпад у количини од 116 тона, 190 тона и 1.700 тона

(без подземних базена, где није могло бити утврђена

количина ускладиштеног опасног отпада)




 године 2019. поднета је кривична пријава од ПУ

Кикинда за кривично дело недозвољенло

прерађивање, складиштење опасних материја из Члана

266 став 1 КЗ против правног и одговорног лица у

Д.О.О. ЕКОХЕМИК Нови

 Основно јавно тужилаштво у Кикинди је поднело предлог за

доношење привредне мере на основу члана 441 став 1 Закона о

одговорности правног лица, те је Основни суд донео решење

којим је одредио привремену меру забране располагања новчаним

средствима правног лица на пет рачуна код банака ради

обезбеђења одузимања остварене имовинске користи

Привремена мера





Радионица


