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На XVII седници Већа департмана за последипломске студије Факултета за примењену 
екологију „Футура“, одржаној 20. јуна 2012. године, формирана је  Комисија за оцену 
подобности теме, израду Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидатa Уроша 
Стефановића, дипл. правника из Београда, под насловом “Еколошка кривична дела 
и заштита животне средине“ , у саставу: др Јордан Алексић, ментор, ванредни 
професор Факултета за примењену екологију „Футура“, др Лидија Амиџић, редовни 
професор Факултета за примењену екологију „Футура“ и др Бошко Ковачевић, редовни 
професор  Факултета за правно-политичке студије Нови Сад, Универзитет „Сингидунум“Београд. 
Комисија, након читања , подноси Већу следећи   
   
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 
 

САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 
 
Мастер рад кандидата Уроша Стефановића садржи 93 стране куцаног текста, 
организованог у 8 целина: увод, пет поглавља, закључак и литература. Мастер рад је 
структуриран на следећи начин: Увод, Развој еколошког права, Генеза кривичног права и 
кривичног дела, Еколошка кривична дела, Савет Европе и заштита животне средине, Заштита 
природе и заштита животне средине у Републици Србији, Заклључак и Литература. 
 
 
АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 
 
 
У УВОДУ кандидат нас уводи у тему мастер рада и  констатује да се проблематика  
еколошких кривичних дела и заштите животне средине може сагледати и анализитати 
праћењем развоја еколошког права, анализом генезе кривичног права и кривичног дела, 
анализирањем сваког појединачног еколошког кривичног дела, као и анализом бројних 
међународних конвенција Савета Европе. 
 
У поглављу 1. РАЗВОЈ ЕКОЛОШКОГ ПРАВА, кандидат на систематичан и прецизан 
хронолошки начин даје генезу основа ЕКОЛОШКОГ ПРАВА, од појма „ права на здраву 
животну средину “, уведеног Стокхолмском декларацијом из 1972. године, до  најновијих 
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Директива ЕУ из области заштите животне средине. Кандидат на крају констатује да 
процедурално еколошко право чине приступ информацијама о животној средини, 
учествовање у доношењу одлука које се тичу животне средине и право да се преиспитују 
одлуке које се тичу животне средине и на процедуралном и материјалном нивоу пред 
судским органима. 
 
У поглављу 2. ГЕНЕЗА КРИВИЧНОГ ПРАВА И КРИВИЧНОГ ДЕЛА, кандидат у првом 
одељку даје генезу кривичног права и наглашава да је његова основна функција заштитна 
или протективна, а затим-на конкретан начин-обрађује начела кривичног права и 
наглашава да она имају функцију обезбеђења правне сигурности грађана, њихових права и 
слобода, заштиту од самовоље законодавца и органа државне власти. У другом одељку 
кандидат даје генезу кривичног дела и констатује да  оно представља исходиште за сва 
друга кривично-правна питања и оно је једини легитимни основ постојања кривичног прва и 
права на кажњавање. 
 
У поглављу 3. ЕКОЛОШКА КРИВИЧНА ДЈЕЛА, кандидат истиче да је право на здраву 
животну средину основно право човека и грађанина, загарантовано свим савременим 
уставима. Устав Републике Србије утврђује да човјек има право на здраву животну 
средину, те да је свако у складу са законом дужан да у оквиру својих могућности штити и 
унапређује животну средину. Кандидат, у 23 одељка, елаборира-прецизно и систематично-
еколошка кривична дјела, од оних из области загађивања животне средине и њених 
појединих медија, преко шумских  крађа и изазивања пожара, до незаконитог лова и 
риболова. Дакле, на једном месту: прегледно, свеобухватно и систематично. 
 
У поглављу 4. САВЕТ ЕВРОПЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, кандидат у 4 
одељка елаборира циљеве и надлежности органа Савета Европе, активности Савета 
Европе у области заштите животне средине, као и конвенције које је Савет Европе донио. 
На једном месту: прегледно и веома корисно. 
 
У поглављу 5. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, кандидат - у два одељка – ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на целовит начин, елаборира и конкретизује законску регулативу у 
области заштите природе и животне средине, преко општих и посебних мера заштите и 
начела, планирања, процене, финансирања и одговорности у  заштити животне средине.  
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ЗАКЉУЧЦИ  
 
Сврха мастер рада, по оцени кандидата,  била је да укаже на сложеност проблема правног 
регулисања заштите животне средине, а посебно њеног кривично-правног оквира. 
Кандидат је овим мастер радом указао на комплексност и сложеност кривично-правне 
заштите животне средине, али и на потребу перманентног праћења свих сегмената и 
нивоа заштите. Јер, како упозорава кандидат, све су израженији, видљивији и агресивнији 
антропогени утицаја на све медије животне средине. 
 
Уувођењем посебне главе 24. у Кривични Законик Републике Србије, којом се извршила 
систематизација свих до тада прописаних кривичних дела којима се штитила животна 
средина а која су до тада била разбацана по целом закону, поготову у глави којом су 
регулисана кривична дела против здравља људи и у глави којом су прописана дела против 
привреде, уведена су-као наглашава кандидат- и нова кривична дела која су употпунила све 
до тада постојеће празнине које су постојале у самом Кривичном Законику. Оваквом 
систематизацијом законодавац је дао на значају овој области, чиме је учињен  велики 
помак у правцу пружања веће сигурности и заштите животне средине на простору 
територије Републике Србије. 
Држава би, како истиче кандидат,  морала да буде иницијатор разних видова друштвених 
акција којима би се на један свеобухватан начин укључио што већи број грађана, као што 
су разне дебате, округли столови,  радионице, едукативни семинари и курсеви, а све у циљу 
подизања еколошке свести грађана.  
Без активног укључивања грађана у еколошке процесе тешко да се могу замислити 
квалитативни помаци у сфери очувања и унапређења животне средине. Држава мора 
уложити веће напоре у усклађивање домаћих прописа са прописима Европске Уније као и са 
свим другим међународним уговорима и приступати што већем броју међународних 
конвенција које се на било који начин односе на заштиту животне средине.                   
Да би се животна средина на ефикасан начин заштитила морају сви сегменти друштва 
бити укључени у њену заштиту. Због тога су информисање, едукација, приступ 
информацијама и учешће јавности од великог значаја за заштиту животне средине. Јер, 
како наглашава кандидат, без финансирања заштите не би се могло на адекватан начин 
извршити заштита животне средине, а у циљу спречавања наношења штете животној 
средини и обезбеђења одговарајуће накнаде по основу настале штете. 
 
 
КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА 
 
 
Рад је урађен сагласно поднесеној пријави. Рад садржи бројне релевантне и 
систематизоване податке којима се указује на значај и сложеност проблема правног 
регулисања заштите животне средине, а посебно њеног кривично-правног оквира. 
Кандидат је доказао тврдњу да ефикасан начин заштите животне средине захтева од  
свих сегмената друштва њихово потпуно и активно  укључивање. 
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З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидат 
одабрао значајан теоријски, научни и стручни проблем, који је мултидисциплинарно, 
систематично и детаљно сагледао кроз призму више научних дисциплина.  
 
 
На основу изнетог, Комисија предлаже Већу Департмана за последипломске студије 
Факултета за примењену екологију „Футура“, Универзитета „Сингидунум“ у Београду, 
да се мастер рад кандидата Уроша Стефановића, из Београда, под насловом, 
“Еколошка кривична дела и заштита животне средине“ УСВОЈИ  и 
кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  
 
У Београду,  15. новембра 2012. године 
 
 
 
 
 
 
 
               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1. Проф. др Јордан Алексић, ментор, 
Факултет за примењену екологију „Футура“, 
Универзитет „Сингидунум“, Београд 
 
________________________________ 
 
2. Проф. др Лидија Амиџић,    
Факултет за примењену екологију „Футура“, 
Универзитет „Сингидунум“, Београд 
 
________________________________ 
 
3. Проф. др Бошко Ковачевић,  
Факултета за правно-политичке студије Нови Сад, 
Универзитет „Сингидунум“, Београд 
 
________________________________                                            


