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Загађење ваздуха и кршење права на
здраву животну средину у Смедереву
Студија случаја

Како би привукла стране инвестиције Република
Србија често проглашава одређене пројекте
пројектима од националног значаја, те на
њих флексибилно и селективно примењује
прописе из области заштите животне средине,
стављајући приватне интересе испред јавних, уз
низак ниво транспарентности рада надлежних
јавних органа.
Упркос указивању грађана и активиста из
Смедерева, да због рада фабрике (челичане)
не могу нормално да живе, да су фасаде
кућа и ограда свакодневно прекривене
прашином коју удишу, ни локалне власти

нити републичка инспекција Министарства
заштите животне средине нису предузеле
одговарајуће мере којима би утицале на то
да компанија послује у складу са законом.
Такође, уочено је да инспектори, у ситуацијама
када утврде неправилности у раду одређеног
постројења/инвеститора, не користе сва
расположива овлашћења, поверена законом,
већ се опредељују за покретање поступка за
привредни преступ, који инвеститору гарантује
блажу казну и омогућава несметано обављање
пословних активности (видети анализу која се
оноси на случај Ekolux у Пожаревцу).

I Уводне напомене
HBIS Group Srbija Iron & Steal д.о.о. Београд је власник фабрике челика у близини Смедерева. Од
2003. до 2011. године овом фабриком је управљала америчка компанија U.S. STEEL Srbija, али је
од јануара 2012. Смедеревска железара враћена у власништво Републике Србије.
У априлу 2016. године фабрика је продата кинеској компанији HBIS Group Co. Недуго након
приватизације Железаре Смедерево, грађани Смедерева и локално становништво у насељима у
близини фабричког комплекса (пре свега село Радинац и Раља) почињу да указују да је ваздух
у Смедереву изузетно лошег квалитета, те да значајне количине емисија прашине (непознате
садржине) утичу на квалитет хране, воде, прекривају фасаде кућа и аутомобила прљавштином, а
да надлежни органи не предузимају одговарајуће мере како би се ово загађење смањило. Поред
загађења ваздуха грађани указују и на инертност надлежне инспекције у оквиру Министарства
заштите животне средине поводом загађење буком које допире из луке на Дунаву у самом
центру града, а које је узроковано претоваром сировина.
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II Анализа чињеничног стања
Због прекомерног загађења ваздуха, мештани Смедерава су се обратили Заштитнику грађана
наводећи да због рада фабрике не могу нормално да живе, да су фасаде кућа, ограда и капија
свакодневно прекривене прашином коју удишу и затражили да фабрика инсталира одговарајуће
филтере, као и да се поставе мерне станице у околним селима.
Релевантни подаци о квалитету ваздуха представљају предуслов за адекватнo праћење
квалитета ваздуха и правовремено предузимање мера у случају прекорачења дозвољених
емисија загађујућих материја у ваздух.

Посебан проблем представља чињеница да је
тек крајем 2019. године успостављен систем
мониторинга квалитета ваздуха у околини
фабричког комплекса, иако је још 2017. године
таква обавеза установљена Студијом о процени
утицаја затеченог стања на животну средину.
Извор: Радио Слободна Европа

Агенција за заштиту животне средине је у годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у
Републици Србији објавила податке за 15-дневни период (од 28. децембра 2019. године, закључно
са 11. јануаром 2020. године, дакле од момента покретања аутоматског мониторинга на станици
Радинац). Међу објављеним подацима налазе се информације о дневним концентрацијама
ПМ10 честица, али без додатних информација које указују на концентрације тешких метала у
њима.
Приказани подаци показују да дневна гранична вредност за концентрацију ПМ10 честица, у тих 15
дана није била прекорачена само у току четири дана мерења, када се концентрација кретала
од 28,6 до 47,1 µг/м³. Међутим, у преосталим данима за које су доступни подаци, забележено
је свакодневно прекорачење дневне граничне вредности концентрације ПМ10 честица. Ова
прекорачења била су јако висока, те су у одређеним данима забележене концентрације и до
4 пута више од дозвољене. Највиша концентрација ПМ10 честица забележена је 10. јануара
2020. године – 224,7 µг/м³ што је четири пута виша вредност од дозвољене дневне граничне
вредности. Просечна вредност концентрација ПМ10 честица у датом периоду мерења износила
је 124,106 µг/м³, што представља вишеструко прекорачење дневне граничне вредности, као и
годишње граничне вредности (40 µг/м³).
Са друге стране, инспекција Министарства заштите животне средине и локалне власти често
не реагују на представке грађана које позивају на заштиту животне средине и проверу рада
постројења. Тако, према подацима које је РЕРИ прибавио од Министарства заштите животне
средине, у периоду од 1. јануара 2018. године до 06. августа 2020. године надлежни инспектор
је поднео свега две пријаве за привредни преступ против HBIS-a.
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Поред тога, утврђено је да чак и када изврше инспекцијски надзор и утврде неправилности,
инспектори не користе сва своја овлашћења поверена законом у случају када оператер емитује
загађујуће материје изнад законом прописаних граничних вредности. Због свих претходно
наведених неправилности у раду државних органа Заштитник грађана је дана 04. новембра
2020. године донео препоруку којом је утврдио да су и Градска управа Града Смедерева и
Министарство заштите животне средине начинили пропусте у раду у односу на контролу рада и
смањење загађења које долази из комплекса железаре.

Због прекорачења граничних вредности за ПМ
честице, узрокованог претежно емисијама из
фабричког комплекса железаре, агломерација
Смедерево је годинама уназад сврставана у
трећу категорију квалитета ваздуха (прекомерно
загађен ваздух).

Извор: pexels.com

На захтев Градске управе Града Смедерева израђен је план квалитета ваздуха за агломерацију
Смедерево и на њега је Министарство заштите животне средине у мају 2018. године дало
сагласност. Међутим, План квалитета ваздуха је усвојен тек у марту 2020. године, након
интервенције Заштитника грађана, готово две године након што је Министарство заштите
животне средине дало сагласност на нацрт овог плана.
Активности у луци у центру града узрокују значајно загађење буком у окружењу. Локални
грађани и активисти обратили су се РЕРИ-ју тражећи подршку у предузимању активности због
емисије прашине и буке изазване претоваром сировина у луци у Смедереву.
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III Правна анализа случаја
Закон о заштити ваздуха прописује да локалне самоуправе у агломерацијама у којима је ваздух
треће категорије морају донети План квалитета ваздуха, којима се између осталог, прописују
мере које ће локалне власти бити дужне да спроведу како би се смањило загађење. План
квалитета ваздуха за агломерацију Смедерево идентификује фабрички комплекс железаре као
највећег загађивача ваздуха, наводећи да специфична врста, количине и начин производње у
оквиру зоне ствара изузетно велики еколошки притисак на све елементе окружења, те да је реч
о простору са највишим степеном угрожености животне средине. Као први специфични циљ
доношења плана квалитета ваздуха израђивач плана наводи смањење аерозагађења пореклом
из индустрије.

Извор: www.zelsd.rs

Неке од најважнијих мера за смањење емисија
из индустријских комплекса наведене у Плану
квалитета ваздуха су мере над којима Град
Смедерево нема надлежности у погледу примене
– носиоци мера су ХБИС и Министарство заштите
животне средине, без утврђеног механизма
путем којег би град могао да утиче на ове актере.

Тако се, између осталог, предвиђа уградња уређаја за смањење емисија загађујућих материја
на емитерима (стационарним изворима) индустрије и појачан инспекцијски надзор. Међутим,
предвиђене мере нису праћене озбиљнијом координисаном акцијом и вертикалном повезаношћу
јавних власти на централном и локалном нивоу. Након детаљне анализе плана правни тим РЕРИја утврдио је да овај план не садржи све елементе предвиђене Правилником о садржају планова
квалитета ваздуха, те да као такав није требао ни бити усвојен, односно, да Министарство
заштите животне средине није могло дати сагласност на овај план.
Наиме, након што је идентификован највећи узрочник загађења, неопходно је било прописати
и спроводити мере које ће бити усмерене на тај конкретан извор загађења, како би се на
најефикаснији начин и у најкраћем могућем року дошло до смањења загађења. У том смислу,
важно је да мере буду одговарајуће: усмерене на смањење загађења из специфичног извора
загађења, морају бити одабране оне мере које на најефикаснији начин и у најкраћем могућем
року доводе до смањења загађења.
Израђивач плана, међутим, уопште не пружа информације због чега је изабрао одређене мере
наспрам неких других могућих мера. Поред тога, не постоје јасни и прецизни индикатори за
праћење спровођења мера. Наиме, мере и индикатори који су наведени у плану су непрецизни
и више дескриптивни, што праћење примене мера чини практично немогућим.
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Тако на пример, израђивач Нацрта плана на више места наводи број (описно) као индикатор без
навођења конкретног броја или процента, па су тако индикатори за смањење аерозагађења из
индустрије број предузећа са уведеним моделом чистије производње, број уграђених уређаја за
смањење емисија полутаната на емитерима стационарних извора, број дана са прекорачењима
граничних вредности (ГВ) и ТВ параметара квалитета ваздуха на мерним станицама и местима,
број редовних и ванредних инспекцијских надзора и сл. Број у конкретном случају не може
представљати индикатор, те у том смислу правни тим РЕРИ-ја је утврдио да ни сам план није
израђен у складу са Правилником.
Постављању прецизних индикатора је било неопходно да претходи детаљна експертска анализа
која је евидентно изостала. Овако произвољно постављени индикатори онемогућавају контролу
спровођења мера, а са друге стране спречавају одговорност надлежних органа градске управе
за непредузимање адекватних мера за смањење аерозагађења и указују да се израђивач
плана није озбиљније бавио стварним и очекиваним ефектима предвиђених мера на смањење
аерозагађења.
Како би пружио подршку активистима који указују на загађење буком услед претовара сировина
у луци у Смедереву, правни тим РЕРИ-ја је предузео бројне активности усмерених на подршку у
поступку инспекцијског надзора које је покренуо локални активиста због угрожавања његових
права.

Наиме, грађанин из Смедерева је поднео
захтев за ванредни инспекцијски надзор због
прекомерне буке изазване радом Hesteel Serbia Iron&Steel д.о.о. Београд у лучком подручју.
Инспектор је обавестио подносиоца да ће се
инспекцијски надзор (мерење буке) извршити
у његовом стану три дана пре него што је
приступио његовом стану, пруживши му
контрадикторне информације о датуму вршења
инспекцијског надзора путем текстуалне (смс)
поруке. Поред тога, тек увидом у записник о
инспекцијском надзору, подносилац је сазнао
да је инспектор у децембру 2019. године донео
решење којим се налаже спровођење мерења
буке у његовом стану. Правни тим РЕРИ-ја је
поднео примедбе на записник о спроведеном
инспекцијском надзору и захтевао да се
странци у поступку на прикладан начин достави
решење о вршењу инспекцијског надзора
како би добила прилику да се на исто изјасни,
након чега би је инспектор на адекватан
начин, у складу са правним прописима,
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обавестио о вршењу инспекцијског надзора те
истом поново приступио. Међутим, инспектор
доноси решење о обустављању поступка у делу
предмета који се односи на загађење буком,
зато што сматра да не постоје услови да се
исти даље води. Правни тим РЕРИ-ја је 12. маја
2020. године поднео жалбу на првостепено
решење због повреда правила поступка
(подносиоцу захтева није достављено решење
којим је одлучено о његовој представци и тиме
му је ускраћено право да се на исто изјасни),
непотпуно утврђеног чињеничног стања
(првостепени орган је у потпуности занемарио
чињенице и доказе које је адвокат РЕРИ-ја
изнео у примедбама на записник, а које су
од значаја за одлучивање) и због тога што
првостепени орган није правилно применио
овлашћење за одлучивање по слободној
оцени (није образложио разлоге којима се
руководио при одлучивању нити је узео у
обзир све чињенице од значаја за одлучивање
у поступку).

Овом жалбом, правни тим РЕРИ-ја је тражио од другостепеног органа да поништи првостепено
решење и врати га на поновно разматрање и да наложи првостепеном органу да подносиоцу
представке достави решење којим је одлучено по његовом захтеву за спровођење ванредног
инспекцијског надзора, отклони недостатке у вршењу инспекцијског надзора и поново спроведе
инспекцијски надзор. Министарство заштите животне средине није донело одлуку по поднетој
жалби у законом прописаном року те је правни тим РЕРИ-ја поднео ургенцију за поступање
по жалби 28. јула 2020. године. Како надлежно министарство није поступило ни по поднетој
ургенцији правни тим РЕРИ-ја је 03. септембра 2020. године поднео тужбу Управном суду због
ћутања управе и захтевао да управни суд наложи Министарству заштите животне средине да у
року од 30 дана од пријема пресуде донесе решење по поднетој жалби.
Након подношења тужбе, Министарство заштите животне средине је донело решење од 19.
новембра 2020. године којим се поништава првостепено решење инспектора и уважавају сви
напред наведени аргументи правног тима РЕРИ-ја те се налаже инспектору да понови поступак.
Поступајући по решењу надлежни инспектор доноси ново решење 21. јануара 2021. године
којим налаже да се изврши мерење буке у року од 30 дана, и позива грађанина да да изјаву
у управном поступку. Због спречености подносиоца да приступи давању изјаве, инспектор
доноси ново решење којим се одлаже извршавање мерења од стране ХБИС-а и поново позива
грађанина да да изјаву. Међутим, како ни једно од претходна два решења нису уручена на
законом прописан начин, то је грађанин одбио да се о истима изјасни све док му се наведена
документа не доставе у складу са законом. Правни тим РЕРИ-ја ће наставити да прати поступак
спровођења инспекцијског надзора у којем је уочено кршење како процедуралних тако и
материјално правних норми.

Након поднетих примедби на записник о инспекцијском надзору,
правни тим РЕРИ-ја је 10. марта 2020. године поднео и притужбу
на рад инспектора, захтевајући од његовог непосредно надређеног
руководиоца да покрене дисциплински поступак против инспектора
због тешке повреде службене дужности (због занемаривања процесних
права подносиоца захтева), и наложи инспектору да на прикладан
начин достави горе поменуто решење и на адекватан начин, у складу
са правним прописима, обавести подносиоца захтева о вршењу
инспекцијског надзора те да истом поново приступи.

Поступајући по притужби, руководилац надлежног инспектора 20. маја 2020. године доставља
одговор на притужбу у којем наводи да нема основа за вођење дисциплинског поступка против
инспектора. Правни тим РЕРИ-ја је 22. маја 2020. године доставио допис којим обавештава
руководиоца инспекције да је дужан да на притужбу одговори у форми решења, као и да је
приликом доношења одлуке дужан да узме у обзир све чињенице и доказе које су странке изнеле
у поступку, а не да искључиво наводи исказе поступајућег инспектора.
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Правни тим РЕРИ-ја је 02. јуна 2020. године допунио притужбу на рад инспектора јер је прекршио
и одредбе Закона о инспекцијском надзору које се односе на састављање допуне записника
и тиме начинио теже повреде дужности из радног односа. Како руководилац инспекције у
законском року није одговорио на притужбу у форми решења, Правни тим РЕРИ-ја је 15. јула
2020. године поднео жалбу због ћутања управе Влади Републике Србије. Ни Влада Републике
Србије није поступила по жалби, па је правни тим РЕРИ-ја поднео тужбу против Владе Републике
Србије захтевајући да поступи по жалби због ћутања руководиоца надлежног инспектора.
Заштитник грађана је у препоруци коју је упутио Министарству заштите животне средине навео и
да надлежни инспектор Министарства заштите животне средине није употребио сва овлашћења
прописана законом те да је потребно да, имајући у виду и непоступање оператера по већ датим
налозима, размотри примену осталих овлашћења из Закона о заштити ваздуха.

Члан 76. Закона о заштити ваздуха прописује да,
између осталог инспектор може привремено/
трајно да забрани рад стационарног извора
загађивања,
односно
предузети
друге
одговарајуће мере како би се нивои загађујућих
материја свели на прописане граничне
вредности.

Извор: pixabay.com

РЕРИ је прикупио информације, те утврдио да надлежни инспектор до 06. августа 2020. године,
није изрекао овој компанији друге санкције које му стоје на располагању (између осталог,
инспектор је овлашћен и да забрани привремено/трајно рад оператера) осим што је поднео
пријаве за привредни преступ (казна за ове привредне преступе је између 1.500.000 и 3.000.000
динара). Како би прибавио информације о томе да ли је инспектор у периоду од августа 2020.
године до данас применио и друга овлашћења прописана законом РЕРИ је у октобру 2020. године
поднео још један захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Министарство заштите
животне средине је доставило документацију у марту 2021. године након поднете ургенције и
жалбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.
Због сумње да оператер није поставио одговарајуће уређаје за аутоматско мерење (континуално)
емисија загађујућих материја у ваздух, РЕРИ је Министарству заштите животне средине
26.08.2020. године поднео захтев за приступ информацијама од јавног значаја тражећи
сагласност на постављање уређаја. Како Министарство није поступило по захтеву, већ је
доставило информације које се односе на друге емитере, РЕРИ је поднео ургенцију за поступање
и поново тражио достављање тражене документације. Будући да Министарство није доставило
информације ни након ургенције, РЕРИ је 09. децембра 2020. године поднео жалбу Поверенику
за приступ информацијама и заштиту података о личности.
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Уколико утврди да Министарство није издало сагласност, РЕРИ ће поднети захтев за ванредни
инспекцијски надзор и тражиће од надлежног инспектора да наложи оператеру да усклади своје
пословање са законом. Паралелно са овим захтевима РЕРИ је упутио и два захтева Агенцији
за заштиту животне средине захтевајући да му се доставе подаци везани за извршена мерења
(годишња континуална и периодична мерења емисија загађујућих материја у ваздух). Агенција
за заштиту животне средине до данас није доставила податке о периодичним мерењима
загађујућих материја.
Најзад, РЕРИ је предузео активности како би прибавио информације које се односе на поступак
процене утицаја за луку. После неколико обраћања Архиви града Смедерева, Градској управи
Града Смедерева и Министарству заштите животне средине, који дужи временски период
нису достављали тражену документацију, надлежни органи су накнадно, после више дописа и
ургенција који су им упућени, у октобру доставили тражена документа.

IV Закључна разматрања

Приликом анализе овог случаја уочена је
тенденција надлежних државних органа
да бирају да, уместо механизма заштите
јавног интереса који за последицу може и
треба да има оштрије санкције по правно и
одговорно лице, користе блажи механизам,
који практично омогућава привилегованим
компанијама да након судских поступака, чак и
у случају осуђујуће пресуде, несметано наставе
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са спровођењем штетних радњи уз плаћање
(за њих) симболичних новчаних казни. Овакво
поступање не пружа подстицај инвеститору
да промени своје понашање и усклади своје
активности са законским прописима. Због
тога је од пресудног значаја да надлежни
органи обезбеде доследну примену прописа
и обавежу инвеститора да послује у складу са
правним поретком Републике Србије.

V Препоруке
Због уочених неправилности у раду инспекције при Министарству заштите животне средине
потребно је наставити са праћењем имплементације препорука Заштитника грађана, као
и интензитета и квалитета спровођења инспекцијског надзора над компанијом ХБИС. У том
смислу, било би потребно размотрити могућност подношења кривичне пријаве као разумног и
примеренијег правног лека у ситуацији када неко загади ваздух, воду или земљиште у већој мери
или на ширем простору, имајући у виду да су санкције у кривичном поступку далеко строже него
оне предвиђене за привредне преступе. Наиме, уколико се утврди да је правно лице начинило
кривично дело суд може изрећи казну (новчана казна, престанак правног лица), условну осуду
и одређене мере безбедности (забрану обављања одређених регистрованих делатности или
послова, одузимање предмета, јавно објављивање пресуде).
Паралелно са овим поступком, требало би истражити могућност покретања парничног поступка
због кршења људских права загарантованих Европском конвенцијом о људским правима коју
је Република Србија ратификовала 2003. године. Као предуслов за покретање ових поступака
неопходно је прикупити податке о емисијама загађујућих материја очитаним на мерној станици
у Радинцу и податке о саставу прашине која се емитује са емитера железаре. Поред наведеног, а
имајући у виду да су рокови за имплементацију одређених мера за смањење емисија загађујућих
материја из индустрије прописани Планом квалитета ваздуха за агломерацију Смедерево истекли
крајем 2020. године, требало би предузети активности усмерене на праћење имплементације
ових мера.
Најзад, требало би наставити са прикупљањем информација које се односе на потребу израде
студије о процени утицаја за луку и реализацији и спровођењу осталих мера заштите животне
средине предвиђених Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат затеченог
стања комплекса железаре у Смедереву на катастарским парцелама у КО Радинац, КО Липе 1 и
КО Раља.
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