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УЛОГА ЕКОЛОШКОГ ПРАВА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОД НЕГАТИВНИХ ТЕХНОГЕНИХ УТИЦАЈА 
Јолџић Владан1 

Резиме: Овај се рад бави, обзиром на ограничени простор исказивања, лаконским указивањем на основне 

еколошко правне елементе од значаја за спречавање негативних техногених утицаја на животну средину, 

што истовремено значи и на упућивање које то привредне гране имају посебне еколошко правне обавезе, 

као и шта су дужне да испоштују. У указивању на ове гране сматрали смо да је логично да то учинимо 

саобразно постојећој Секторској анализи привредних грана Привредне коморе Србије. 

Кључне речи: привредне гране, негативни техногени утицаји, еколошко право, закони, подзаконска 

акта. 

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL LAW  

IN PROTECTING THE ENVIRONMENT  

FROM THE NEGATIVE TECHNOGENIC IMPACTS 
Joldzic Vladan1 

Abstract: This paper deals with, given the limited space recognition, laconic reference to the basic 

environmental law elements of importance for the prevention of adverse technogenic impacts. This text also 

indicates which industries have special environmental obligations, as well as what they are required to comply. 

In pointing out such branches we thought it was logical to do so in conformity with the existing Sectoral analysis 

of industries, composed by the Serbian Chamber of Commerce. 
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1. УВОД 

Усмеравајући пажњу на улогу еколошког права у заштити животне средине од 

негативних техногених утицаја чинимо то имајући у виду да разноврсне привредне 

гране (привредни сектори) током свог рада врше константан а разнородан утицај, било 

термички, физички, хемијски, или пак комбинован. Привредна комора Србије набраја 

их чак 19, те у оквиру истих и њихове конститутивне елементе (Секторска анализа 

привредних грана, 2019.г.) [1]. При томе морамо имати у виду да практично све оне, 

мада не једнако, могу да утичу на радну и животну средину. Јасно, њихово образлагање 

захтева формирање обимних студија, што смо током наших истраживања и учинили [2] 

[3] [4]. Али како нам је простор за излагање ограничен то ће бити говора о еколошко-

правном приступу негативним техногеним утицајима унутар само неких од ових 

привредних грана. Ово је сасвим разумљиво јер највећи негативни утицај могу да 

произведу: енергетика и рударство; металска и електро индустрија; хемијска, гумарска 

индустрију и индустрија неметала; фармацеутска и медицинска привреда; индустрија 

текстила, одеће, коже и обуће; шумарство и прерада дрвета; индустрија намештаја и 

папира; али и саобраћај; те комуналне делатности. Отуда је и наш избор усмерен на пар 

најзначајнијих могућих загађивача међу овим секторима привређивања. Разуме се, при 

том смо у обавези да материју посматрамо поштујући такозвани нормативно 

хијерархијски метод те принцип. Отуда томе и приступамо у следећем сегменту текста. 
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2. СЛОЈЕВИТОСТ ЕКОЛОШКО ПРАВНОГ ПРИСТУПА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОД НЕГАТИВНИХ ТЕХНОГЕНИХ УТИЦАЈА 

Усмеравајући пажњу на сложену проблематику заштите животне средине од 

могућих ризика проистеклих из привређивања јасно нам је да неки од њих могу бити не 

само продукт домаћих привредних грана већ, чак, и оних из удаљених држава, ризици 

што прелазе границе. Отуда је разумљиво да државе дуги низ деценија стварају 

међународне легислативне уговоре, као и њихове анексе, а да их поступцима 

ратификација прихватају и као елементе међународног јавног права али својих 

законодавстава. Отуда је, у практично свим савременим државама, већ унутар устава, 

регулисано ово питање, па тако и чланом 16. Устава Републике Србије [5], а разрађује 

закон којим је регулисано ратификовање [6]. То јест да се дотични акти проглашавају 

важећим елементима домаћег законодавста. При том један број ових аката јасно захтева 

и да домаће законодавство разради оно унутар ових међународних аката прописано, 

али је присутан и велики број оних који се дословце, без икакве даље законске разраде, 

уграђују у националну легислатуру. Ово важи и за Србију. Отуда је низ ових текстова, 

прес свега конвенција, уграђен у домаће законодавство. Највећи део њих је од 

глобалног значаја. 

Следећи на овој лествици, испод уставних одредница, јесу законски текстови од 

најопштијег значаја који поседују такозване примарне норме – оне што одређују 

објекте правног третмана, али и шта, ко, када, како и где све мора да испоштује. Ови 

закони, најчешће, својим норама одређују оквире следећим, такозваним 

специјализованим законима, шта и до које мере те на који начин морају прецизније да 

регулишу. За нашу тему је такав најопштији закон онај намењен заштити животне 

средине [7]. Потом следе бројни специјализовани закони што су директно, или пак 

паралелно, од еколошког значаја. 

Испод напред наведених легислативних текстова налазе се такозвани подзаконски 

акти (различити правилници, стандарди и њима слични акти) које најчешће доносе 

надлежна министарства, а неке од њих и сама Влада Републике Србије. Њима се 

допуњавају нормативне конструкције напред помињаних закона.  

Поштујући нормативно хијерархијски принцип, исказан већ и самим Уставом, јасно 

је да је и наш пут кроз материју изабране теме њиме усмерен. Отуда пажњу прво 

усмеравамо на међународне елементе од значаја за наш рад а потом на домаће 

законодавство, поједине неопходне законске и подзаконске елементе. 

3. МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИ АКТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД РИЗИКА 

ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ПРИВРЕЂИВАЊА 

Повезаност ризика који проистичу из привређивања и безбедносног инжењеринга 

као њихове предохране, супротно широко распрострањеним виђењима, има дубоке 

корене. На међународном а практично глобалном нивоу међу такве прве кораке ваља 

сврстати формирање Конвенцију о оловном белилу [8] али и читав низ потоњих аката 

путем којих су пружени елементи заштите радној и животној средини, уз директну 

заштиту медијума (вода, ваздуха и земљишта) путем којих се преносе могућа загађења 

која доводе до нежељених ризика али и последица. Међу њима једна од најзначајнијих 

је Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима [9], која 

државама Странама успоставља и обавезу да ограниче загађивање, истовремено 

развијајући технологије неопходне за смањивање емисије загађујућих материја. 

Дотичну конвенцију прати и Протокол о смањивању емитовања сумпора [10], али и 
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онај о контроли азотоксида [11], те протокол који се односи на контролу емисије 

испарљивих органских једињења или њихово прекогранично кретање [12], као и онај 

који се односи на дуготрајне загађујуће органске супстанце [13], који је и Србија 

ратификовала [14], као и онај што се односи на тешке метале [15].  

Претходном скупу међународних легислативних аката, глобалног или пак 

регионалног значаја, ваља придружити и две конвенције од директног значаја за 

проблематику заштите од ризика. Па тако и кроз адекватан однос према безбедносном 

инжењерингу, али и појави еколошких опасности и/или последица. Реч је Конвенцији 

која се односи на превенцију великих индустријских удеса [16], те Конвенцији о 

прекограничним ефектима индустријских удеса [17], чије је основне захтева Република 

Србија највећим делом испунила 2009.г., новелирајући свој Закон о заштити животне 

средине, али, на жалост, само оним норма које говоре о хемијским ризицима и 

последицама.  

Поред ових, елемената Међународног јавног права, те његовог саставног дела, 

Међународног еколошког права, од значаја за нашу тему је и читав низ елемената 

националних законодавстава. Јасно, ограниченост простора излагања води нас ка 

указивању на само неке од оваквих елемената. Управо је то следећи сегмент актуелног 

текста. 

4. О НЕКИМ ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛЕМЕНАТА НАЦИОНАЛНОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД РИЗИКА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ 

ПРИВРЕЂИВАЊА 

Улазећи у проблематику заштите, укључујући и еколошко правне заштите, од 

могућих ризика кроз безбедносни инжењеринг, на домаћем терену, указујемо на неке 

од елемената инкорпорираних у законодавство. Управо по основу поштовања захтева 

напред наведених конвенција, те Севесо конвенције. Њихови елементи су на 

најобухватнији али не и на најдетаљнији начин пласирани нормама Закона о заштити 

животне средине а потом разрађени специјализованим законским и подзаконским 

актима. Па је тако, „Чланом 38. - Процена опасности од удеса“ јасно прописано да је 

„Оператер Севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у 

којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у 

прописаним количинама, дужан... да предузме све неопходне мере за спречавање 

хемијског удеса и ограничавања утицаја тог удеса на живот и здравље људи и животну 

средину у циљу стварања услова за управљање ризиком, у складу са овим законом“. А 

да би формирао доотичне мере оператер Севесо постројења мора да испоштује захтеве 

усмерене на превенцију удеса [18].  

Где су ови захтеви, какве формира Севесо конвенција, изразито присутни? Примера 

ради у нафтној индустрији. Основне, специјалистички оријентисане норме од значаја за 

заштиту од еколошки негативних техногених ризика и последица рада нафтне 

индустрије лоциране су унутар Закона о енергетици, који (чланом 3., ст. 1., т. 12.) 

обавезује на такво деловање које се обавља уз заштиту купаца енерије и енергената, а у 

сагласности са тзв. Енергетском стратегијом Владе Републике Србије (чл. 4., ст. 1.) и 

стратешким планским документима Републике (чл. 4., ст. 2.), што значи и еколошко 

стратешким!  

За формирање ових објеката, који задовољавају и безбедносне захтеве, неопходне 

су посебне енергетске дозволе. Примера ради за директне гасоводе је неопходно да се 

добије Енергетска дозвола за изградњу директног гасовода (чл. 36., ст. 5.). При том је 
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Законодавац јасно прописао (Чл. 220. - Обављање делатности, ст. 1.) да су субјекти који 

обављају делатности са природним гасом обавезни да користе и одржавају енергетске 

објекте у складу са законом којим се уређује цевоводни транспорт, техничким и другим 

прописима који се односе на делатност коју обављају, условима заштите од пожара и 

експлозија, као и условима заштите животне средине утврђеним законом и другим 

прописима. Посебно су дефинисана правила о безбедном раду складишта природног 

гаса (чл. 278.). Иста логика је испољена и при формирању норми које се односе на 

транспорт нафте и њених деривате (нафтоводима и продуктоводима, чл. 325.). Захтева 

се да субјект који обавља делатност транспорта нафте формира: Правила о раду 

система за транспорт деривата нафте продуктоводом, а која садрже нарочито: техничке 

услове за безбедан рад система; као и поступке у случају хаварије и кризних ситуација. 

На нацрте ових правила сагласност даје Агенција, по основу чл. 38, 48. те 53. Закона о 

енергетици.  

Да би се рад нафтне привреде одвијао на еколошки безбедан начин поред законских 

норми неопходно је да у пракси заживе и оне лоциране унутар једног броја 

подзаконских текстова ранга уредби и правилиника. Па тако морају да се испоштују и 

норме Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт 

нафтоводима и продуктоводима [19], при чему се морају да спрече и штетни утицаји на 

човека и околину (чл. 3., ст. 3.). Такође су прописана и правила која се тичу: заштитних 

појасева (чл.: 4., 7., 8.) као и такозваних радних појасева (чл. 9.), али и међусобних 

растојања енергетсдких објеката (чл.: 10., 11., 12., 13., 14.), као и зона опасности од 

експлозија (чл.16.), а детаљно су прописана инжењерска правила конструисања (V 

поглављем Правилника) као и изградње (VI поглављем).  

Говорећи о могућим ризицима, међу којима и еколошким, што проистичу из 

привређивања, указујемо и на значај сложеног правног односа спрам рударско-

геолошких активности. Људима који се баве рударством познато је да њихове 

активности имају негативан ефекат на животну средину, понајвише исказан кроз 

деформације терена те загађивања медијума. Али њих такође прате и могући, често 

високи ризици (нпр. од метана у подземним коповима), што поред самог Закона о 

заштити животне средине захтева формирање и једног броја lex spetialis-а, међу којима 

посебно:Закона о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 

приказивању података геолошких истраживања [20], Закона о планирању и изградњи 

[21], и Закона о рударству и геолошким истраживањима [22], те једног броја пратећих 

подзаконских аката. 

Па тако Закон о планирању и изградњи (по основу чл. 112.), па и када се ради о 

изградњи објеката неопходних зарад рударских активности, обавезује на формирање 

такозване техничке документације путем које се, између осталог, „разрађују... 

инжењерско-геолошки, геотехнички, геодетски, хидролошки... технички, технолошки.. 

енергетски, сеизмички... услове заштите од пожара и заштите животне средине... “. А 

такође је потребно да се добије и одобрење пројекта за грађевинску дозволу (чл. 118а), 

при чему се исти ради по основу посебног правилника [23]. А такође је неопходан и 

специфичан инжењерски пројект за извођење радова на самом грађењу (чл. 123.), 

односно уколико дође до измена у грађењу објекта и пројекат изведеног објекта (чл. 

124.). 

Закон о рударству и геолошким истраживањима је јасан: „геолошка истраживања, 

експлоатација резерви минералних сировина и ресурса, коришћење и одржавање 

рударских објеката, врши се... у складу са прописима... којима су утврђени услови у 

погледу... заштите од пожара и експлозије и заштите животне средине (чл. 5.)“. При 
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томе, чланом 129., успоставља привредном субјекту обавезу да се адекватно обезбеди 

од акцидентих ситуација. 

Јасно је да, слично овим двема анализираним областима привређивања и практично 

све остале такође јесу, у већој или мањој мери, третиране на претходно описани начин, 

а са истим циљевима привређивања али и заштите од могућих техногених, укључујући 

и еколошких, ризика. 

5. ЗАКЉУЧАК  

Како наша дугогодишња истраживања као и пласирана Вам анализа показује 

практично све привредне облласти су развојно променљиве појаве. Отуда захтевају и 

константно праћење одговарајућим знањем али и пратећим законским и одговарајућим 

подзаконским нормама. Па и када желимо да спречимо, што значи и адекватним 

инжењерингом, колико је то могуће, разноврсне ризике и од њих могуће произведене 

последице. Али је не само наше законодавство по појединим од ових питања у извесно 

заостатку. Примера ради то може да се уочи унутар норми Севесо конвенцији, као и 

њима одговарајућих из законодавства Србије, обзиром да се истим третирају само 

хемијске последице, иако акциденти хемијских постројења могу да произведу и оне 

последице које неће бити хемијске, али могу бити исказане као физичке (нпр. термички 

изазване) или које друге. А ово посебно важи за низ других конвенција које смо 

инкорпорирали у домаће законодавство а њихове елементе разрадили унутар Закона о 

заштити животне средине и специјализованих закона. Отуда је закључак јасан. Морали 

би да стално пратимо еразвој знања али и међународног, посебно еколошког, права, те 

развијамо заштиту од свих могућих облика ризика што произилазе из свеукупног 

привређивања. 
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