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2. УВОД 
 
2.1. Контекст 

 

Иновације и предузетништво су важни покретачи раста, због њихове улоге у пребацивању 
образаца раста како би се више засновали на продуктивности и били оријентисани на трговину,и све 
већу економску динамику. Иновације у српским фирмама су тренутно лимитиране ограничењима за 
достизање истраживачке изврсности (висок квалитет резултата) и истраживачке релевантности 
(економске и друштвене применљивости), које су обе потребне да би иновације допринеле расту. 
Показатељи који се односе на иновације указују да Србија има (и) ниске нивое издатака за 
истраживање и развој, (ии) модел финансирања науке који резултира неефикасношћу, због углавном 
неконкурентске структуре, и (иии) ниског нивоа јавно-приватне истраживачке сарадње, што резултира 
ниским нивоом комерцијализације резултата истраживања који би могли подржати економски раст. 

Да би се суочила са овим изазовима, Влада се, уз подршку Светске банке и Делегације 
Европске уније у Републици Србији, обавезала и покренула значајне реформе истраживања и 
иновација и предузетничког система у земљи. Напори владе укључују свеобухватан сет реформи који 
укључује и понуде (истраживање и развој) и интервенције на страни потражње (иновације у приватном 
сектору), као и стварање веза између њих. 

Кључни елемент реформи на страни понуде је промена модела јавног финансирања активности 
истраживања и развоја у земљи, укључујући прелазак на конкурентно финансирање кроз увођење 
новог инструмента финансирања, Фонда за науку Србије. У том циљу, парламент је усвојио нови 
Закон о научном фонду (Службени гласник РС бр. 95/18) у децембру 2018. године, а нови Закон о 
науци и истраживању усвојен је у јулу 2019. године (Службени гласник РС бр. 49/19). Да би се створио 
ефикаснији модел финансирања истраживања и развоја, развија се нови институционални оквир. На 
основу добре међународне праксе и у складу са одредбама Закона о научном фонду, Србија је 
основала аутономну и професионалну државну институцију - Фонд за науку (ФН) за спровођење 
конкурентног финансирања истраживања. 

Са стране потражње, тренутно финансирање иновативних предузећа у Србији је мало. Већина 
малих и средњих предузећа (МСП) финансирају се искључиво из сопствених извора. Недостатак 
повољног финансирања, заједно са ограниченом обуком и менторством, спречава српске компаније 
да модернизују производњу и улажу у иновације и комерцијализацију, а то посебно утиче на младе 
фирме и мала и средња предузећа. 

Од 2011. до 2016. године, Светска банка је управљала првим ЕУ ИПП финансираним 
иновативним пројектом (ИПС) са циљем да помогне Влади Србије(ВС) у изградњи институционалног 
капацитета за подстицање иновативних активности у сектору предузећа подржавајући 
операционализацију и институционални капацитет изградњом Иновационог фонда Србије (ИФ), 
пилот пројекта финансијских инструмената за технолошки развој и иновације од стране предузећа. 

Предложени пројекат за Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва 
(SAIGE) наставак је деценије успешне сарадње Србије, ЕУ и Светске банке на истраживању, 
иновацијама и предузетништву. 

Имплементацију пројекта водиће и координирати Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја (МПНТР), наиме, његов ЈИП и преко Научног фонда и Фонда за иновације као придружене 
агенције за имплементацију пројеката (у даљем тексту: Фондови). 

 
1.2. Циљеви Оквира за управљање животном средином и социјалним утицајима 

Овај Оквирни документ о управљању заштитом животне средине и социјалним утицајима 
(ОУЗЖССУ) пружа општа правила, смернице, кодексе праксе и поступке који ће се примењивати током 
примене пројекта SAIGE како би се испунили захтеви еколошких и социјалних норми Светске банке 
(СБ). Дефинише кораке, процесе и поступке за пројектовање, процену, управљање и праћење 
еколошких и социјалних ризика и утицаја потпројекта. Документи пружају општи оквир за пројекат и 
укључују процесе скрининга како би се искључили сви потпројекти који могу потенцијално имати 
значајне штетне утицаје на животну средину и друштво. 

ОУЗЖССУ укључује мере и планове за смањење, ублажавање и / или надокнаду неизбежних 
штетних ризика и утицаја, правила за процену и прорачун буџетских трошкова таквих мера, као и 
информације о агенцији или агенцијама одговорним за решавање пројектних ризика и утицаја. 
Надаље, укључује одговарајуће информације о подручју у којем се очекује да ће се потпројекти 
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спроводити, укључујући било какву потенцијалну еколошку или друштвену рањивост таквог подручја; 
као и информације о потенцијалним утицајима и мерама ублажавања сразмерним размерама утицаја. 

Сви потпројекти који се финансирају у оквиру Пројекта подлежу посебном социјалном и 
друштвеном скринингу пројекта који ће спровести Јединица за имплементацију пројекта и Фондови, у 
складу са поступцима утврђеним у овом Оквиру. Скрининг има за циљ идентификовање потенцијалних 
утицаја на нивоима потпројекта, тако да се могу применити адекватне мере избегавања, 
минимизирања или компензације у зависности од случаја. 

Овај ОУЗЖССУ треба да се користи као практично средство током формулисања програма, 
дизајна, примене и надзора у SAIGE пројекту. Сврха овог оквира је прецизирање процедура које ће 
Пројекат имати током имплементације, с циљем да све активности које се подржавају у оквиру 
Пројекта буду еколошки и друштвено препознате и одрживе, у складу са стандардима Светске банке и 
националним законодавством Србије. 

ОУЗЖССУ ће упутити учеснике пројекта SAIGE да препознају, избегавају, минимизирају или 
ублажавају штетне еколошке и социјалне ризике и утицаје и побољшавају еколошке и социјалне 
исходе пројекта SAIGE. Документ ОУЗЖССУ означава одговорности различитих страна укључених у 
имплементацију пројекта и пружа довољне смернице за избор, припрему и имплементацију 
потпројеката. 

Коначно, ОУЗЖССУ даје смернице за припрему планова за управљање животном средином и 
друштвеним системом (ПУЖСДС). 

 
2. ОПИС ПРОЈЕКТА 
 
2.1. Циљ развоја пројекта 
 
             Циљ развоја пројекта је унапређење раста и конкурентности Србије побољшањем 
релевантности и квалитета научних истраживања, иновација у предузетништву и приступачности 
финансирања раста. 

2.2. Компоненте пројекта 

          Пројекат ће се састојати од следеће три компоненте и њихових поткомпонената: 

Компонента 1: Реформе истраживачког сектора (38 милиона УСД) 

Подкомпонента 1.1: Фонд науке Србије (25 милиона УСД) - Ова подкомпонента финансираће 
одређене такмичарске програме Фонда науке који ће вероватно укључивати основне научне грантове, 
примењене истраживачке стипендије са подстицајима за промовисање веза између приватног сектора 
и заједнице за истраживање и развој, подстицаје за унапређење сарадње са ЕУ (нпр. Хоризон 2020, 
Хоризон Европе) и другим међународним програмима. Ова компонента ће такође укључивати 
пружање техничке подршке (ТП) за операционализацију научног фонда, укључујући корпоративно 
управљање, организациону структуру, надгледање и оцену (Н&О) и друге кључне институционалне 
елементе. 

Подкомпонента 1.2: Реформе РДИ (9 милиона УСД) – Ова подкомпонента ће подржати реформе 
јавног института за истраживање и развој (ИИР) пружањем одговарајућих подстицаја за вођење 
институционалних реформи од стране ИИР на добровољној основи. Ово ће укључивати пружање 
финансирања одабраној групи ИИР -а (5-6) који су вољни и способни да се реформишу. 

Подкомпонента 1.3: Завод српске дијаспоре (4 милиона УСД) - Пројекат ће подржати Завод за  
дијаспору Србије (ЗСД) у оквиру Фонда науке да би се искористила снага и жеља српске заједнице у 
дијаспори и искористио овај огромни потенцијал у развој екосистема, истраживања, иновација и 
предузетништва у Србији. Овај програм техничке помоћи и прилагођавања грантова имаће за циљ да 
привуче обећавајуће научнике, истраживаче и предузетнике из српске заједнице у дијаспори да 
пренесу знање и вештине назад у Србију. 

Компонента 2: Убрзање предузећа (8 милиона УСД уз додатне ИПП фондове у износу од 10 милиона 
УСД, укупно 18 милиона УСД) 

Ова компонента осмишљена је на основу постојећих програма међународног фонда и биће допуњена 
пројектом предложеним у оквиру ЕУ ИПП 2019, а одлука о финансирању од стране ЕУ очекује се до 
октобра 2019. године. 

Програм убрзања предузећа ће се састојати од два тока: један за рану фазу (идеја), а други за 
компаније у фази раста (напретка). Сваки ток ће опслуживати око 20 компанија (тимова од два 
оснивача) годишње, које ће конкурентно изабрати инвеститори који учествују. Циљ програма биће 
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удвостручење вредности компаније, тј. брзо унапређење њеног развоја, у року од годину дана од 
завршетка програма. Ако током програма повратне информације о производу, услузи или стратегији 
компаније не показују висок потенцијал раста, ментори ће радити са оснивачима компаније да „обрну“ 
или прилагоде стратегију потражњи на тржишту, ако је то могуће. 

 
Фокус ће бити на предузећима која се заснивају на дигиталним технологијама и могу се размотрити 
специјализоване подгрупе (нпр. ИКТ, храна и пољопривреда, здравство, биотехника, образовање и 
игре итд.). Компаније ће добити non-dilutive investment нераздвоjива улагања (кроз механизам 
суфинансирања) и велику техничку помоћ у преговорима са појединачним инвеститорима или 
фондовима у раној фази, који могу бити засновани на капиталу. 
 
Компонента 3: Имплементација, мониторинг, изградња капацитета (2 милиона УСД, уз додатна 
средства из ИПП фондова Европске уније , укупно 4 милиона УСД) 
 
 Овом компонентом ће се финансирати активности повезане са имплементацијом и надгледањем 
пројеката, укључујући рад јединице за имплементацију пројекта (ЈИП). Ово ће укључивати оперативне 
и имплементационе мере (набавке, заштиту животне средине и социјални утицаји), Н&О, ревизије 
пројеката, студије, дизајн правила / програма и подршку развоју МПНТР а и сродних агенција. 
 
 
2.3. Корисници пројекта 
 
Непосредни корисник пројекта је МПНТР и његове агенције за имплементацију пројеката: Иновациони 
фонд и новоосновани Фонд науке. 
 
Крајњи корисници су: Јавни НИО, истраживачи, предузећа из приватног сектора и инвеститори 
 
2.4. Ланац резултата 

Пројекат има за циљ да ојача изврсност и релевантност научних истраживања увођењем новог 
механизма финансирања који подржава изврсност и релевантност научног истраживања (компонента 
1.1), реформу јавних ИР како би се побољшала њихова истраживачко-развојна изврсност и 
релевантност, укључујући бољу комерцијализацију резултата научних истраживања (компонента 1.2), 
градећи капацитет и културу у значају и потражњи за научним истраживањима и увођење механизама 
за убрзавање иновативних идеја за пословање у фази покретања / раста (компонента 2). То би 
требало да доведе до релевантнијих и изврснијих резултата научних истраживања, квалификованих и 
адекватних људских ресурса који спроводе истраживање и приступачног финансирања раста који 
подржава иновације у предузетништву. На крају, резултати пројекта доприносе повећаном расту и 
конкурентности. 

 
Пројекат ће пружити подршку ФН-е у развоју кључних елемената у неколико корака: 

1. корак: Припрема и дизајн 

• Акција 1: Припрема правила поступања и процедура научног фонда (правилник) 

• Акција 2: Тренинг, студијска путовања и менторство руководства, особља и одбора за избор 

• Акција 3: Дизајн програма подршке, укључујући припрему приручника за грант 

• Акција 4: Успостављање комисије (а) за избор и система стручне рецензије 

• Акција 5: Дизајн комуникацијских и промотивних активности 

Корак 2: Стална техничка подршка 

• Акција 1: Рад комисија (а) за избор и система за оцењивање 

• Акција 2: Спровођење комуникацијских и промотивних активности 

• Акција 3: Дизајн оквира за праћење и евалуацију и процену утицаја 

• Акција 4: Спровођење релевантних студија изводљивости и предвиђања и процена 

• Акција 5: Подршка министарствима, организацијама за истраживање и развој (И&Р), истраживачима 
и малим и средњим предузећима за унапређење регионалне и ЕУ сарадње (нпр. Хоризон 2020, 
Хоризон Еуропе ++) и други међународни програми 

• Акција 6: Идентификација могућности, попис квалификованих особа за образовање и помоћ у писању 
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и праћењу предлога. 

• Акција 7: Промоција активности регионалне сарадње (нпр. Заједничка евалуација пројеката, 
заједнички регионални доказ концепта итд.). 

• Акција 8: Унапређење вештина истраживача за приступ међународном финансирању научних 
истраживања, кроз наменски програм научног фонда (везан за акције 6 и 7). 

Корак 3: Директни грантови за истраживање - пројекат ће обезбедити финансирање директних 
грантова за јавно финансирање истраживања у оквиру одређених програма (које договара Банка и 
ФН, током примене на основу ПРП критеријума) дизајнираних и развијених у фазама 1 и 2, као што је 
горе описано . Ова компонента биће додатак за Државни буџет (и евентуално из програма ЕУ ИПА 
2019) додељена у те сврхе. 
 

2.5. Изузеци 

Пројекат неће финансирати: 

о Све активности које би имале неповратан и значајан утицај на животну средину или би одговарале 
категорији 4 Светске банке - Пројект високог ризика. То значи да Пројекат неће финансирати активности 
за које је потребна потпуна процена утицаја на животну средину према Закону о процени утицаја на 
животну средину (Сл. Гласник РС бр. 135/2004 и допуњен 2009. - 36/2009.) Или према СБ ЕСС 1. 

о Пројекат неће финансирати активности које би нпр. утицале на природна станишта, шуме, 
финансирање експеримента или производњу пестицида или изазивају економско и социјално 
расељавање. 

о Све активности које укључују откуп земљишта или било какав облик пресељења. 

о Било која од активности наведених у Групацији Светске банке - IFC Exclusion List ИФЦ листа за 
искључење дата у Анексу 01А. 

о Све грађевинске и санационе активности, укључујући врло мале активности на преуређењу или 
обнови или било који опсег грађевинских радова. 

 

 
3. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ДРУШТВЕНА БАЗА НА НАЦИОНАЛНОМ / ДРЖАВНОМ НИВОУ 
 
3.1. Основне информације о земљи и животној средини 
 

Србија има површину од 77.474 квадратна километра, што представља само 0,05% светске 
површине или око 1,5% Европе. Упркос својој малој величини, окружење Србије је веома разнолико у 
поређењу са другим европским земљама. Разлози за ово компаративно богатство укључују: 
разноликост климе, топографију ,геологију и дугорочну еколошку и еволуцијску историју региона као 
биолошког раскршћа. 
Република Србија (РС) има око 7,5 милиона становника, од чега око 50% живи у руралним 

срединама, а 17% живи од пољопривреде и пратећих индустрија. РС има три главне врсте земљишта 
- равничарска подручја у Војводини и поплавне равнице река Дунав, Сава и Дрина; долина Мораве у 
њеном главном току и два јужна крака; и планинска подручја која покривају већи део земље јужно од 
Саве и Дунава. Водним ресурсима РС поред кише доминирају и речни дотоци из узводних приобалних 
извора који се процјењују на 85% доступне воде. Биланца извире из реке Мораве ,из земље. Због 
сезонских варијација, постоји око 160 складишних брана, од којих неке садрже хидро-електранске 
погоне. 
 
 
3.6 Вода 

Квалитет воде у Србији значајно се разликује од регије до регије. Мониторинг је показао 
присуство: амонијака, нитрата, сулфида, гвожђа и минералних уља у сливу реке Тисе; феноли који 
могу испарити у бунаре на подручју Бачке; у неким случајевима, суспендоване чврсте материје - на 
пример, у сливу Јужне Мораве. Широм Србије најпроблематичнији физичко-хемијски параметри 
квалитета воде су замућеност, гвожђе, манган, нитрати. У централној Србији главни проблем је 
бактериолошка контаминација. 
 

Непречишћене комуналне и индустријске отпадне воде су и даље највећи извор загађења. 
Одговор загађивача и даље је незадовољавајући за испуњавање законских обавеза и извештавање 
о емисијама у водама. 
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Потребне су модернизације сточарских фарми, трансформација залиха машина и складишта 

горива, адекватно управљање течним ђубривом и пољопривредним отпадом, спољно и унутрашње 
интегрисано успостављање и одржавање одводњавања. Интервенције које омогућавају постизање 
доброг еколошког стања вода адекватно одабраним агротехнолошким операцијама треба да буду 
посебно подржане. 
 
3.7 Отпад   

Опште стање управљања отпадом у Србији је још увек неадекватно, што представља опасност за 
јавно здравље и животну средину. Најакутнији проблем је опасни отпад који се не одваја при  
сакупљању и одлагању - тренутно се обрађује на редовним депонијама отпада. Генерално, преко 50% 
депонија не испуњава техничке захтеве санитарних депонија, заправо су депоније само ограђене и 
мапиране. Такође постоје стотине илегалних депонија разних величина у руралним срединама. 
Штавише, цурење са тих депонија представља опасност за подземне воде, површинске воде и 
земљиште због високог садржаја органске материје и тешких метала. Важно је, међутим, споменути 
усвајање новог Закона о управљању отпадом, који је у потпуности усклађен са правном тековином ЕУ, 
и бројних подзаконских аката који су се у међувремену развили. 
 
3.8  Климатске промене  

Према Светској метеоролошкој организацији, процењени ефекти климатских промена на Србију 
биће средњег домета. У Србији, као и у југоисточној Европи, вероватно ће бити топлије лето, смањена 
количина падавина и, самим тим, повећан ризик од летње суше. Према тренду података у последњих 
35 година, на територији Србије у последњих 100 година примећено је повећање годишње 
температуре ваздуха за 1°C. Краћи периоди имају веће позитивне вредности што значи да се пораст 
температуре на годишњем нивоу интензивирао у последњих неколико деценија. Иако постоје периоди 
с позитивним и негативним трендовима, од 1982. године престали су негативни трендови и примећено 
је само повећање температура које траје и данас. 
 
3.9 Биолошка разноликост, флора, фауна 
 

Уопштено, Србија има неколико различитих врста екосистема од посебног значаја за животну 
средину, укључујући: шумске екосистеме који представљају различите врсте шума; висока планинска 
подручја са карактеристичним планинским екосаставима који су добро заступљени или сачувани, од 
којих се неки налазе на границама и за њих би били потребни напори прекограничног управљања; 
планински региони у којима су традиционалне људске активности одржавале и чак повећавале 
биолошку разноликост кроз векове одржавања отворених пашњака планинских ливада; клисуре и 
кањони који су идентификовани као важни центри за реликтне и ендемске врсте; степа и пескови 
Војводине, као и језера, , мочваре, баре које пружају кључно станиште птицама селицама из других 
делова Европе и која су идентификована као мочварна подручја Рамсарске конвенције; крашки 
крајеви у деловима Србије, са бројним пећинама и јамама, подржавајући богату фауну; и планинске 
мочваре око планинских и ледењачких језера. 
Процењује се да је на територији Србије преко 1000 врста флоре угрожено, према Црвеној листи 
флоре Србије (2002). Већина угрожених биљака у Србији спада у ИУЦН категорију „ретких биљака“. 
Најугроженији део биолошке разноликости у Србији су шумски екосистеми и посебно осетљиви 
екосистеми (нпр. Мочварна станишта, преријска станишта, континенталне слане мочваре, пешчани 
терени, планинска станишта), од којих су нека од њих непогодна станишта за реликтне и ендемске 
врсте. 
 
3.6. Постизање стандарда заштите животне средине у Србији 
 

Република Србија улаже велике напоре да достигне добре еколошке стандарде. Скуп закона о 
животној средини усвојених у последње две деценије допринео је да се Србија приближи жељеним 
еколошким стандардима. Стандарди добре еколошке праксе примењују се у целој земљи, а напредак 
је посебно видљив у сектору енергетике и саобраћаја, такође због чињенице да је неколико великих 
пројеката финансирано од стране различитих међународних финансијских институција (MФИ), које су 
примењивале строге системе заштите животне средине . Међутим, још увек треба много радити на 
заштити животне средине у Србији и ово поглавље је усмерено на питања која су најчешће присутна 
на овим пољима, а која воде до деградације животне средине. 
  
3.7. Популација 
 

Процењени број становништва у Републици Србији у 2018. години био је 6.982.604. 
Посматрано према полу, 51,3% су жене (3 580 898), а 48,7% мушкарци (3 401 706). Тренд 
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депопулације се наставио, што значи да је стопа раста становништва, у поређењу са претходном 
годином, била негативна и износила је -5,5 ‰. У исто време, процес демографског старења 
становништва манифестује се ниским и константно опадајућим чешћем младих и високим и 
непрекидно растућим уделом старијих особа у укупном становништву. Према подацима за Републику 
Србију у 2018. години, удео особа старих 65 и више година износио је 20,2% и 14,3% за лица млађа од 
15 година. Посматрано на нивоу подручја, Зајечарска област је видела највећи удeо особа старијих од 
65 година и више (28%), а истовремено најмањи удео становништва старијег од 15 година (11,3%). С 
друге стране, најмањи удео особа старијих од 65 година примећен је у Пчињској области (15,3%); 
међутим, највећи удио становништва старијег од 15 година налази се у Рашкој (18,2%), а потом у 
Пчињској области(15,7%). 
 
 
3.8.  Стање иновација и предузетништва 
 

Иновације у српским фирмама су тренутно лимитиране ограничењима за достизање 
истраживачке изврсности (висок квалитет резултата) и истраживачке релевантности (економске и 
друштвене применљивости), које су обе потребне да би иновације допринеле расту. Према УСАИД-
овом истраживању пословања Србије за 2017. годину, 84 процената малих и средњих предузећа 
(МСП) финансира се искључиво из сопствених извора. Микрофинансирање и улагање у ризични 
капитал ометају нејасан правни оквир, високи трошкови откривања уговора за инвеститоре и трајна 
асиметрија информација између предузетника и инвеститора о могућностима за инвестирање. У 
међувремену, кредити комерцијалних банака прате високе захтеве за колатералом или дугом 
историјом пословања, што млада, иновативна предузећа обично не поседују. Недостатак 
приступачног финансирања, заједно са ограниченом обуком и менторством, спречава српске 
компаније да модернизују производњу и улажу у иновације и комерцијализацију, при чему су младе 
фирме и мала и средња предузећа посебно погођена овим изазовом. Показатељи који се односе на 
иновације указују да Србија има (и) ниске нивое издатака за истраживање и развој, (ии) модел 
финансирања науке који резултира неефикасношћу, због углавном неконкурентске структуре, и (иии) 
ниског нивоа јавно-приватне сарадње у истраживању , што резултира ниским нивоом 
комерцијализације резултата истраживања који би могли подржати економски раст. Отприлике 0,9 
посто БДП-а уложено је у истраживање и развој, што је знатно испод просјека ЕУ од 2,03 посто, а 
највећи дeо средстава долази од Vладе. Да би се суочила са овим изазовима, Влада је преузела и 
покренула значајне реформе истраживања и иновација I предузетничког система у земљи. Реформе 
имају за циљ да смање изазове препознате у Стратегији истраживања за иновације у периоду 2016-
2020. 
  

Светска банка је 2016. анализирала обећавајући потенцијал српског предузетничког 
екосистема, али је идентификовала следећа ограничења која и даље постоје: 
• набавку ИТ, менаџерских и креативних вештина, 
• Недостатак „паметног новца“, тј. oбука и менторстva заједно са финансирањем иновативних 
предузећа у раној фази и фази раста, са јазом посебно израженим у распону од 500.000 до 1.500.000 
УСД - укупна инвестиција ризичног капитала у 2017. била је само 1,5 милиона ЕУР 
• ниске стопе комерцијализације проналазака и иновација и 
• Изазовно пословно окружење за предузетнике. 
 

 Упркос економској кризи, укупни јавни расходи за истраживање и развој у Србији су се 
повећавали последњих година. Највећи скок забележен је у 2011. години када су се буџетска 
издвајања повећала за 22% у односу на 2010. годину, након државних обавеза које су резултат 
додатног финансирања истраживачке инфраструктуре кроз финансијске споразуме с ЕИБ-ом и 
Развојном банком Савета Европе са укупним  износом од 305 милиона евра који је реализован у 
периоду 2010-2015. 
 
 
3.9 Стање истраживања и развоја (И&Р) 
 

Тренутно истраживачке активности у Србији директно финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја (МПНТР), углавном путем пројектног финансирања. Са стопама успеха и 
до 95 процената, практично сви кандидати добијају средства и ограничени ресурси су равномерно 
подељени  истраживачкој заједници. Такав систем не промовише систематски изврсност, нити сматра 
да је то релевантно за економске партнере. То је огледа у слабим и опадајућим резултатима српске 
истраживачке заједнице, о чему сведочи све мањи број публикација од 2012. Садашњи систем 
подстиче поједине истраживаче да објављују. Ово је дало ограничен успех у генерисању високог 
квалитета научног резултата; међутим, реформе су неопходне да би се успоставили институционални 
подстицаји за повећање количине експертиза и повећање релевантности и квалитета истраживања. 
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Сва ова побољшања су неопходна за повећање апсорпционог капацитета сектора истраживања и 
развоја у земљи, укључујући приступ европском извору финансирања истраживања. 
 

Иновативни процес је фрагментиран, јавни сектор истраживања и развоја и пословни сектор 
одвојени су један од другог, и нема значајне сарадње између индустрије и академске заједнице или 
умрежавања. Било би пресудно да се пословни сектор интегрише у систем истраживања, међутим, 
тренутно не постоје мере за промену ове ситуације. 3) Не постоје алати за истраживање и развој и 
иновациону политику на страни потражње - не постоје националне студије, смернице у овој области. 
4) Што се тиче људских ресурса у И&Р, одлив мозгова је још увек озбиљан проблем у Србији, а 
истраживачка популација стари. Плате нису довољно атрактивне да подстакну младе таленте да 
одаберу научну каријеру. Иако постоје одређени напори (нпр. Програм финансирања) да се српски 
истраживачи потстакну да се врате кући, изгледа да садашњи систем није довољно отворен за ову 
иницијативу. 5) Култура евалуације и систем праћења су у Србији још увек слаби: у пракси не постоји 
транспарентан и трајан систем оцењивања и праћења 

 
Србија је постигла важан напредак у међународној сарадњи, јер је све активнија у Оквирним 

програмима ЕУ, потписала је нове билатералне научно-технолошке уговоре, чланице ЕУРЕКА и 
ЦОСТ. Међутим, не постоји стратегија за међународну сарадњу и још увек се многе могућности 
међународне сарадње / умрежавања не могу реализовати због недостатка институционалне подршке 
или финансијских средстава. 9) Што се тиче израде регионалних и / или националних стратегија за 
истраживање и развој паметне специјализације ,креирана је и прегледана регионална стратегија 
паметне специјализације за војвођански регион у 2014. години, што је значајан корак напред. 
 

11. ПРОЦЕДУРЕ, ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОКВИР 

 

11.1 Увод 
 

Правни, законодавни и институционални оквир за животну средину и друштво, тј. социјална 
разматрања у Србији заснован је на Уставу Србије, којим је прописано право на здраво окружење и 
дужност свих, у складу са законом, да штите и унапређују животну средину . Здравље и животна 
средина такође подржавају многе владине стратегије, међународни споразуми и Миленијумски 
развојни циљеви. 
Закони о животној средини у Србији имају преко 100 закона и прописа. Тренутно је већина њих 
усклађена са директивама ЕУ и другим законодавством. 
 

11.2 Релевантне институције 
 

Кључне релевантне институције за управљање животном средином за пројекте повезане са 
SAIGE су: 
- Министарство заштите животне средине (МЗЖС) 
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине - ПСЗЖС 
- Органи локалне самоуправе надлежни за питања заштите животне средине 
- Српска агенција за заштиту од загађење животне средине 
Поред тога, јединица за ЈИП коју је основао МПНТР биће одговорна за спровођење раног еколошког и 
друштвеног скрининга SAIGE под-пројеката који ће се користити за дефинисање критеријума за 
подобност за бесповратна средства. 
 

11.3 Релевантне владине политике, акти, правила, стратегије и смернице 

Заштита животне средине у Републици Србији уређена је са неколико националних и 
општинских закона и подзаконских аката. Главно законодавство које се односи на заштиту животне 
средине у Србији сажето је у Прилогу 04. Комплетна листа прописа из области заштите животне 
средине у Републици Србији налази се на следећој веб локацији: web site: 
https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/List_of_regulations.pdf 

11.3.1 Устав Србије 

 Устав Србије, усвојен у септембру 2006. године, каже да „свако има право на здраву животну 
средину и право на правовремено и потпуно информисање о стању животне средине. Сви, посебно 
Република Србија и аутономне покрајине, биће одговорни за заштиту животне средине. Свако је 
дужан да чува и побољшава животну средину. " 

11.3.2 Национална стратегија за одрживи развој 

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/List_of_regulations.pdf
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 Национална стратегија за одрживи развој садржи поглавља која покривају факторе ризика од 
јавног здравља и животне средине, укључујући климатске промене, отпад, хемикалије, несреће, 
радијацију, буку и природне катастрофе, као што су поплаве, клизишта, пожари и земљотреси. 

11.3.3 Закон о заштити животне средине 

 Закон о заштити животне средине (ЗЗЖС) усвојен је 2004. године. ЗЗЖС је тренутно главно 
законодавство које се односи на заштиту животне средине у Србији. Закон о заштити животне 
средине у потпуности је усклађен са Директивом Савета 2003/105 / ЕЗ, којом се мења Директива 
Савета 96/82 / ЕЗ о контроли опасности од већих несрећа које укључују опасне материје (Директива 
Севесо ИИ). 

Главни циљеви ЗЗЖС -а су: 

- очување и побољшање животне средине; и 

- Контрола и ублажавање загађења животне средине. 

Главна жаришта ЗЗЖС -а су: 

- Изјава о еколошки критичним подручјима и ограничење рада и процеса који се могу или не могу 
извести / покренути у еколошки критичним подручјима; 

 - одобрење за заштиту животне средине; 

- Објављивање стандарда квалитета ваздуха, воде, буке и тла за различита подручја за различите 
намене; 

- проглашавање стандардног лимита за одлагање и емисију отпада; и 

- Формулација и декларација смерница за животну средину. 

 Да би се имплементирао Закон о процени утицаја на животну средину, владина уредба одређује 
листу пројеката за које је процена утицаја обавезна или се може захтевати у складу с релевантним 
ЕУ директивама 97/11 / ЕЦ и 337/85 / ЕЕЗ. Такође је предвиђено учешће јавности у свим фазама 
процене утицаја на животну средину. Сви подзаконски прописи усвојени су 2005. године. 

 

11.3.4 Закон о процени утицаја на животну средину 

Закон о процени утицаја на околину (ЗПУЖС) даје категоризацију индустрије и пројеката и 
идентификује врсте процене животне средине потребне за одговарајуће категорије индустрије или 
пројекте. 

Закон између осталог обухвата: 

- Декларацију еколошки критичних подручја; 

- Класификацију индустрије и пројеката у 2 категорије; 

- Поступке за издавање Коначног одобрења за заштиту животне средине (ФЕА); и 

- Одређивање еколошких стандарда. 

ЗПУЖС такође садржи поступке за добијање FEA ФЕА од Департмана за ЕИА EIA за различите врсте 
предложених индустрија или пројеката. 

 

11.3.5 Закон о управљању отпадом 

Закон о управљању отпадом, који је усклађен са свим релевантним директивама ЕУ, усвојен је 
2009. године. Законом су регулисане: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; 
субјекти за управљање отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организација 
управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак издавања дозволе; 
прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и бази података; финансирање управљања 
отпадом; надзор и друга питања од значаја за управљање отпадом. 

Српски Правилник о категоријама отпада дефинише списак категорија отпада према 
активностима у којима се генерише. 

4.3.4 Закон о заштити од буке у околини 

Закон о заштити од буке у животној средини, усвојен у мају 2009. године, транспонирао је 
Директиву ЕУ 2002/49 / ЕЦ. Закон има следеће главне циљеве: успостављање, одржавање и 
унапређење система заштите од буке на територији Србије; утврђивање и реализацију мера у области 
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заштите од буке којима се избегавају, спречавају или смањују штетни утицаји буке на здравље људи и 
животну средину. Гранични нивои буке обухваћени су Уредбом о дозвољеном нивоу буке у окружењу. 

 
4.3.5 Закон о водама 

 
Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12), који садржи Оквирну директиву о 

водама ЕУ, обухвата режиме воде, подручја управљања водама, одговорности за управљање водама 
(укључујући подзаконско законодавство о управљању водама ), водопривредне активности, 
ограничавање права власника и корисника, водопривредне задруге, финансирање водопривредних 
активности и административна инспекција ради спровођења закона. Законодавство предвиђа 
различите подзаконске акте о управљању водама о условима водних ресурса, поштовању водних 
ресурса и дозволама за водне ресурсе. 
 

4.3.6 Закон о заштити на раду 
 

Закон о заштити на раду регулише систем заштите на раду у Србији. Усклађивањем овог 
закона са ратификованим конвенцијама Међународне организације рада и Оквирном директивом ЕУ 
89/391 / ЕЕЗ, као и посебним директивама произишлим из Оквирне директиве, све смернице које 
потичу од њих прихваћене су у облику прилагођеном националним условима. Поред овог закона, 
регулаторни оквир система заштите на раду интегрисан је у више подзаконских аката. 

   
НАПОМЕНА: Комплетна листа прописа из области заштите животне средине у Републици Србији 
налази се на следећој веб локацији: https://www.ekologija.gov.rs/wp-
content/uploads/inspekcija/List_of_regulations.pdf 

 

4.3.7 Прописи о раду, условима рада и равноправности полова 
 

Ниже наведено представља основне законе који су релевантни за рад и уопште  запослене на 
Пројекту. 
Закон о раду (2005. са изменама и допунама 2018.) 
Закон о државним службеницима (2005. са изменама и допунама 2018.) 
Закон о мирном решавању радних спорова (2018.) 
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (2009) 
Закон о запошљавању страних држављана 2014. (допуњен 2019.) 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању (2019.) 
Закон о здравственом осигурању (2019) 
Закон о забрани дискриминације (2009) 
Закон о спречавању узнемиравања на радном месту (2010) 
Правилник о понашању послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од 
узнемиравања на раду (2009) 
Закон о заштити од узбуњивача (2019) 
Закон о равноправности полова (2009) 
 

Република Србија је потписница великог броја важних и обавезујућих међународних 
докумената који гарантују једнакост жена и мушкараца и забрањују дискриминацију на основу пола. 
Међу тим документима најважнији су документи Уједињених нација (Универзална декларација о 
људским правима, Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена -), Савета Европе 
(Европске конвенције за заштиту људских права и Темељне слободе, Европска социјална повеља и 
Конвенција Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици) и 
Европске уније (Повеља ЕУ о основним правима). 

 
12. РЕЛЕВАНТНИ СТАНДАРДИ СБ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И СОЦИЈАЛНИ ОКВИР 

 
12.1 Оквир за управљање животном средином и друштвеним системом 

 
Ово поглавље описује кључне захтеве Светске банке релевантне за Пројекат. Примену ових 

захтева на специфичним потпројектима треба проценити након што буду доступне детаљне 
информације о таквим потпројектима.  

Светска банка (Банка) усвојила је еколошки и социјални оквир (2016) који је ступио на снагу у 
октобру 2018. Оквир прецизира посвећеност Банке одрживом развоју кроз политике банке и број 
еколошких и социјалних стандарда који су осмишљени као подршка пројектима зајмопримца, чији је 

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/List_of_regulations.pdf
https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/List_of_regulations.pdf
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циљ ублажавање. екстремног сиромаштва и промовисање заједничког просперитета. Еколошки и 
социјални оквир Банке састоји се од три дела: 

 
- Визија одрживог развоја 
- Животна средина и социјални стандарди (ЕСС 1-10) 

   - Еколошка и социјална политика Свјетске банке за финансирање инвестиционих пројеката 
 

12.2 Класификација ризика 

Банка класификује све пројекте у четири главне категорије, у зависности од типа, локације, 
осетљивости, скале пројекта и природе и обима потенцијалног утицаја на животну средину: 

- Висок ризик 

- Значајан ризик 

- Умерен ризик 

- Низак ризик 

Зајмопримац је у обавези(као и други учесници одговорни за имплементацију Пројекта) да 
спроведе одговарајућу еколошку и друштвену процену потпројеката и припреми и спроведе такве 
потпројекте како следи: 

(а) Потпројекти високог ризика у складу са ЕСС-овима; 
(б) значајни, умерени и нискоризични потпројекти, у складу са локалним законодавством и 

захтевима ЕСС-а за које Банка сматра да су релевантни за такве подпројекте. 
 

У случају да се рангирање ризика за одређени пројекат повећа, Зајмопримац је дужан да 
примењује релевантне захтеве ЕСС-а према договору с Банком. 

 
Друге области ризика могу такође бити релевантне за спровођење мера, као и за резултате мера 

за ублажавање утицаја на животну средину и друштвени утицај, зависно од конкретног пројекта и 
контекста. Оне могу да укључују правни и институционални оквир, природу ублажавања и предложену 
технологију, управљачке структуре и законодавство, као и разматрања везано за стабилност, сукоб 
или безбедност. Банка објављује класификацију пројеката и основу за такву класификацију на својој 
веб локацији и у пројектној документацији.. 
 
 

12.3 Пројекат се састоји од више мањих потпројекта 

За пројекте који садрже неколико мањих потпројекта под окриљем пројекта који подржава 
Банка, захтеви Светске банке укључују обавезан преглед адекватности локалних животних и 
социјалних захтева који су релевантни за потпројекте, као и процену способности Зајмопримца да 
управља еколошким и социјалним ризицима и утицајима таквих потпројеката, посебно способност 
Зајмопримца да: (а) врши проверу потпројеката; (б) обезбеди неопходну експертизу за спровођење 
животне и друштвене процене; (ц) прегледа налазе животне и социјалне процене за појединачне 
потпројекте; (д) спроводеи мере ублажавања; и (е) прати утицај на животну средину током 
имплементације пројекта. Ако је потребно, пројекат може предвидети мере за јачање капацитета 
зајмопримца. 

 
12.4 Преглед релевантности еколошких и социјалних стандарда за SAIGE пројекат 

Банка се обавезала да ће подржати Зајмопримце у дизајнирању и примени пројеката одрживих 
у склопу заштите животне средине и социјалног оквира, као и да ће ојачати способност Зајмопримца 
за процену и управљање еколошким и социјалним ризицима и утицајима пројеката. Следећи 
примењиви еколошки и социјални стандарди утврђују стандарде које ће Зајмопримац и пројекат 
испуњавати кроз животни циклус пројекта, како следи: 
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 ЖС & С стандарди Релевантност 

ESS1 Процена и управљање еколошким и друштвеним ризицима и утицајима 

 

Битно 

ESS2 Запошљавање и радни услови Битно 

ESS3 Ефикасност ресурса, спречавање загађења и управљање Битно 

ESS4 Здравље и безбедност заједнице Небитно 

ESS5 Откуп земљишта ,ограничења употребе земљишта и присилно 
пресељење 

Небитно 

ESS6 Очување биолошке разноликости и одрживо управљање живим 
природним ресурсима 

Небитно 

ESS7 Аутохтони народи / Подсахарске афричке, историјски недовољно 
истражене ,традиционалне заједнице  

 

Небитно 

ESS8 Културна баштина Небитно 

ESS9 Финансијски посредници Небитно 

ESS10 Ангажман заинтересованих страна и објављивање информација Битно 

 

Ови ЕСС-ови су праћени необавезујућим смерницама, напоменама о најбољој пракси, 
обрасцима и контролним списковима. Стандарди применљиви на овај пројекат су описани у више 
детаља у наставку. 

12.4.1 ЕСС1 Процена и управљање еколошким и социјалним ризицима и утицајима 

Процена и утицаји примењују се на све пројекте које Банка подржава кроз финансирање 
инвестиционих пројеката. Циљ је идентификовати, проценити и управљати еколошким и социјалним 
ризицима и утицајима повезаним са сваком фазом пројекта, како би се постигли еколошки и 
друштвени резултати у складу са захтевима Банке. ЕСС 1 се такође примењује на све придружене 
активности који морају да испуњавају захтеве ЕСС-а до мере да зајмопримац има контролу или утицај 
на такве придружене активности.  

У оквиру ЕСС 1, Зајмопримац је дужан: 

- - Спровести еколошку и друштвену процену предложеног пројекта, укључујући ангажовање 

заинтересованих страна, 

- - Преузети ангажовање заинтересованих страна и обелоданити одговарајуће информације у 

складу са ЕСС10, 

- - Развити план заштите животне средине и социјалне заштите (ЕСЦП) и спровести све мере и 

радње утврђене правним споразумом, укључујући ЕСЦП, 

- - Водити праћење и извештавање о еколошким и друштвеним перформансама пројекта у 

односу на ЕСС. 

 

Еколошка и друштвена процена ће бити пропорционална ризицима и утицајима пројекта и на 
интегрисан начин ће проценити све релевантне директне, индиректне и кумулативне еколошке и 
социјалне ризике и утицаје током животног циклуса пројекта, укључујући оне посебно идентификоване 
у ЕСС2-10 . Процес процене животне средине и друштвене заједнице примењиваће хијерархију 
ублажавања према којој: (а) ризике и штетне утицаје треба предвидети и у највећој могућој мери 
избећи, док се позитивни утицаји за заједницу и окружење морају максимизирати, (б) тамо где 
избегавање није могуће, минимизирати или смањити ризике и утицаје на прихватљиве нивое; (ц) 
преостале штетне утицаје и ризике треба уклонити или ублажити на прихватљив ниво; (д) тамо где 
остају значајни преостали утицаји, надокнадити где је то технички и финансијски изводљиво. 

За пројекте који укључују више мањих потпројекта, идентификованих, припремљених и 
спроведених током Пројекта, Зајмопримац мора да спроведе одговарајућу еколошку и друштвену 
процену подтројеката и припреми такве подтпројекте на следећи начин: 
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а) високо ризични пројекти у складу са ЕСС-овима; 

б) значајни, умерени и нискоризични потпројекти, у складу са локалним законодавством и захтевима 
ЕСС-а за које Банка сматра да су релевантни за такве потпројекте. 

 

12.4.2 ЕСС2 Услови рада и запошљавања 

ЕСС2 препознаје важност отварања нових радних места и стварања прихода у циљу смањења 
сиромаштва и инклузивног економског раста. Зајмопримци могу промовисати здраве односе радника и 
руководства и побољшати развојне предности пројекта тако што ће раднике на пројекту третирати 
поштено и обезбедити сигурне и здраве радне услове. ЕСС2 се односи на раднике на пројектима, 
укључујући раднике са пуним и скраћеним радним временом, привремене, сезонске и раднике 
мигранте. 

Израз "пројектни радник" се односи на: 

а) особе запослене или ангажоване директно од стране Зајмопримца (укључујући предлагача пројекта 
и агенције за спровођење пројекта) да раде посебно у вези са пројектом (директни радници); 

б) људи запослени или ангажовани преко трећих лица за обављање послова везаних за основне 
функције пројекта, без обзира на локацију (уговорени радници); (ц) људи запослени или ангажовани 
од стране примаоца кредита 

добављачи (примарни снабдевачи); и (д) људи запослени или ангажовани у пружању рада у заједници 
(радници у заједници). 

С обзиром на ризик који се може приписати раду и условима рада, поступци управљања радом 
(ПУР) развијени су за управљање ризицима рада и радних услова као дела овог ЕСМФ-а. 

 

12.4.3 ЕСС3 ефикасност ресурса и спречавање загађења и управљање њима 

Поставља захтеве за праћење ефикасности ресурса и спречавања  загађења током животног 
циклуса пројекта у складу са Добром међународном индустријском праксом. Примена овог ЕЕС-а 
утврђена је током процене утицаја на животну средину и друштво. 

Зајмопримац ће бити у обавези да примени технички и финансијски изводљиве мере за 
побољшање ефикасне потрошње енергије, воде и сировина, као и других ресурса. Такве мере морају 
да интегришу принципе чистије производње у процес дизајнирања производа и процеса производње у 
циљу очувања сировина, енергије, воде и других ресурса. 

Поред тога, Зајмопримац ће избегавати испуштање загађивача или, када избегавање није 
изводљиво, минимизирати и контролисати концентрацију и проток њиховог испуштања користећи 
нивое перформанси и мере одређене националним законом или смерницама групе за заштиту 
животне средине, здравље и безбедност Групе Светске банке, шта год је захтевније. Ово се односи на 
испуштање загађивача у ваздух, воду и земљиште због рутинских, не-рутинских и случајних околности, 
и потенцијално за локалне, регионалне и прекограничне утицаје. 

 
Превенција и управљање загађивањем укључује управљање: 
- Загађењем ваздуха 
- Опасним и неопасним отпад 
- Хемикалијама и опасним материјалима 
- Пестицидима 

 
 
12.4.4 ЕСС10 Ангажман заинтересованих страна и објављивање информација 

 
Препознаје важност отвореног и транспарентног ангажмана између корисника кредита и 

учесника пројекта као битног елемента добре међународне праксе. Ефикасно ангажовање 
заинтересованих страна може побољшати еколошку и друштвену одрживост пројеката, побољшати 
прихватање пројеката и дати значајан допринос успешном дизајнирању и реализацији пројеката. 
ЕСС10 циљеви су: 

- Успоставити систематски приступ за ангажовање заинтересованих страна који ће помоћи 
Зајмопримцима да идентификују заинтересоване стране и изграде и одржавају конструктиван 
однос са њима, посебно странама које су погођене пројектима. 
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- - Проценити ниво интересовања и подршке заинтересованих страна за пројекат и омогућити да 
се ставови заинтересованих страна узму у обзир у дизајну пројекта и еколошком и друштвеном 
учинку. 

- - Промовисати и обезбедити средства за ефикасно и укључиво ангажовање са партнерима 
погођеним пројектима током животног циклуса Пројекта о питањима која би потенцијално 
могла имати утицаја. 

- - Да се осигура да се одговарајуће информације о пројекту и еколошким и социјалним 
ризицима и утицајима саопште актерима на време, разумљиво, доступно и на одговарајући 
начин и у одговарајућем облику. 

- - Обезбедити странама погођеним пројектима приступачна и применљива средства за 
покретање питања и притужби и омогућити зајмопримцу да одговора и управљаја таквим 
притужбама. 

 
 

12.5 Стандарди заштите животне средине и социјалних утицаја који тренутно нису 

релевантни за САИГЕ пројекат 

 

12.5.1 ЕСС4 Здравље и безбедност заједнице 

Овај стандард није применљив на овај пројекат. ЕСС4 бави се здравственим, безбедносним 

ризицима и утицајима на заједнице погођене пројектима и одговарајућом одговорношћу корисника 

кредита да избегавају или минимизирају такве ризике и утицаје, са посебном пажњом према људима 

који, због својих посебних околности, могу бити рањиви. 

Циљеви ЕСС 4 су следећи: 

- предвидети и избећи штетне утицаје на здравље и сигурност заједница погођених пројектом током 

животног циклуса пројекта, из рутинских и ван рутинских околности. 

- Промовисање квалитета и безбедности и разматрања која се односе на климатске промене, 

приликом пројектовања и изградње инфраструктуре, укључујући бране. 

- Да би се избегло или свело на најмању могућу меру изложеност заједнице ризицима везаним за 

саобраћај и безбедност на путу, нередима и опасним материјалима. 

- Да постоје ефикасне мере за решавање ванредних догађаја. 

- Осигурати да се заштита особља и имовине врши на начин који избегава или минимизира ризике за 

заједнице погођене пројектима 

12.5.2 Откуп земљишта, ограничења у коришћењу земљишта и присилно пресељење 
ЕСС5 

Овај стандард није применљив на овај пројекат, јер пројекат проширује ресурсе на приватна 
предузећа,а јавна предузећа се неће финансирати. Међутим, поступак скрининга би искључио све 
потпројекте који могу укључивати недобровољан откуп земљишта. 

12.5.3 ЕСС6 Очување биолошке разноликости и одрживо управљање живим природним 
ресурсима 

Овај стандард није применљив на овај пројекат. ЕСС6 је применљив на све пројекте који 
потенцијално утичу на биодиверзитет или станишта, било позитивно или негативно, директно или 
индиректно, или који зависе од биодиверзитета за њихов успех. Примењује се и на пројекте који 
укључују примарну производњу и / или убирање постојећих природних ресурса. 

Зајмопримац је у обавези да избегава штетне утицаје на биодиверзитет и станишта. Када 
избегавање штетних утицаја није могуће, Зајмопримац ће спровести мере за смањење штетних 
утицаја и враћање биолошке разноликости у складу са хијерархијом ублажавања која је дата у ЕСС1 и 
са захтевима овог ЕСС. Тамо где су утврђени значајни ризици и штетни утицаји на биолошку 
разноликост, Зајмопримац ће развити и применити План управљања биодиверзитетом. 

12.5.4 ЕСС7 Аутохтони народи / Подсахарске афричке историјски запуштене локалне 
традиционалне заједнице 

Овај стандард није применљив на овај пројекат с обзиром на чињеницу да у Србији не постоје  
друштвене или културне групе специфичних карактеристика дефинисаних у ЕСС 7. 
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12.5.5 ЕСС8 Културна баштина 

Овај стандард утврђује опште одредбе о ризицима и утицајима на културно наслеђе из 
пројектних активности. Циљ ЕСС-а 8 је следећи: 

- Промовисање равноправне поделе користи од коришћења културне баштине. 

- Бавити се културном баштином као саставним аспектом одрживог развоја. 

- Промовисати смислене консултације са заинтересованим странама о културном наслеђу. 

- Заштита културне баштине од штетних утицаја пројектних активности и подршка њеном очувању. 

Захтеви овог ЕСС8 односиће се на све пројекте за које је вероватно да ће имати ризике или 
утицаје на културно наслеђе. Ово ће укључивати пројекат који: 

а) укључује ископавања, рушење, кретање земље, поплаве или друге промене у физичком окружењу; 

б) се налази унутар законом заштићеног подручја или законом одређеног тампон подручја, 

ц) се налази у или у близини познатог локалитета културне баштине, 

д) посебно је дизајниран да подржи очување, управљање и употребу културне баштине. 

 
12.5.6 ЕСС9 Финансијски посредници 

 
Овај стандард није применљив на овај пројекат. 
 
 

12.6 Остали критеријуми и смернице 
 

Светска банка је развила смернице за животну средину, здравље и безбедност у којима се 
налазе технички референтни документи са општим и индустријским примерима добре међународне 
индустријске праксе. 

 
Зајмопримац је дужан да примењује одговарајући ниво извршења или мере поменуте у 

Смерницама за заштиту животне средине, здравља и безбедности. У случају двоструких стандарда 
усклађености (када се законодавство земаља разликује од захтева и мера наведених у смерницама), 
примењиваће се строжији. 
 

13. ПРОЦЕДУРЕ УПРАВЉАЊА РАДОМ 
 

Овим поступцима управљања радом (ПУР) предвиђен је приступ Пројекта за испуњавање 
циљева Светске банке за животну средину и социјални стандард 2: Услови запошљавања и радни 
услови (ЕСС2). Они утврђују услове за запошљавање или ангажовање радника на пројекту, 
одређујући захтеве и стандарде које треба испунити и правила и поступке које треба следити, 
процењују ризике и предлажу примену мера за усклађивање. ПУР је развијен да помогне избегавању, 
ублажавању и управљању ризицима и утицајима у односу на пројектне раднике и обезбеди заштиту 
њихових основних права, фер поступање и обезбеђивање сигурних и здравих услова рада. ПУР се 
примењује на све раднике на пројекту, према ЕСС2, категоризирано без обзира на запослење или 
ангажман на пројекту. 

Српски национални оквир који води услове рада, укључујући здравље и безбедност на раду 
(ЗБР), испуњава, уз неколико мањих изузетака, ЕСС 2. Стога је примена поменутог оквира на 
уговорене и директне раднике (укључујући државне службенике) као две категорије. радника који се 
очекују у оквиру Пројекта подлежу обавезним националним законским захтевима допуњеним овим 
ПУР. Одговарајуће одредбе овог ПУР биће укључене у релевантне тендерске документе као и мере за 
надгледање и процену како су предвиђене у овим поступцима. 
  

13.1 Преглед употребе радне снаге на пројекту 

Овај ПУР се односи на пројектне раднике како је дефинисано ЕСС2, а у контексту пројекта 
укључује: 

Директни радници - особе запослене или ангажоване (или да буду запослене / ангажоване) 
директно од стране МПНТР-а, МФ-а, Фонда за иновације и Фонда науке (повезане агенције за 
имплементацију пројеката (АИП)) у вези са пројектом, укључујући владине државне службенике који су 
тренутно запослени. Очекује се да ће радници ове категорије бити ангажовани у Јединици за 
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имплементацију пројекта (АИП) коју је основао МОЕСТД, ЦФУ чији је домаћин МФ и Фондови науке и 
иновације. 

Јединица за имплементацију пројекта (ЈИП) заједно са повезаним агенцијама за 
имплементацију пројеката (АИП), Фонд за иновације и Фонд за науку биће одговорни за управљање и 
спровођење пројекта. У складу са потребама Пројекта, очекује се да ће ЈИП имати особље са 
стручњацима, тј. Руководиоцем пројекта, асистентом, три службеника пројекта, Н&О службеником, 
независним стручњаком за животну средину и социјалну заштиту (ЖССЗ) и другим стручњацима који 
су потребни за пројекат који ће пре свега пружити подршку двема АИПА-има (Фонд за иновације 
научног фонда) и МПНТР. Док пројекат не постигне ефикасност, сваку улогу у оквиру Јединице за 
имплементацију пројекта обављаће државни службеници запослени у МПНТР-у. Они ће бити на челу 
све док се не заврши избор спољних консултаната за попуњавање ових радних места и успешно се 
изврши прелазни период предаје дужности и одговорности. Ангажовање или запослење, те радни 
услови особља ЈИП-а подлежу условима који су у складу са оба национална законодавства допуњена 
овим ПУР-ом, док државни службеници који подржавају ЈИП током прелазног периода спадају у 
национално законодавство које регулише статус, права и дужности запослених у јавном сектору. 

Централна фидуцијарна јединица (ЦФЈ) МФ вршиће имплементационе одговорности, тј. 
набавке и финансијско управљање. ЦФЈ има адекватно особље са искусним консултантима, али ће 
накнадно изразити своје потребе бројем и профилом потенцијалног особља које ће бити додељено 
пројектном раду ако је потребно, а њихов уговор о раду / ангажовању укључиваће услове који су у 
складу са ПУР. 

Комплетан текст ЕСС 2 доступан на 

http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-
Framework.pdf#page=45&zoom=80, последњи пут приступљен 9. октобра 2019. 

Уговорени радник - људи запослени или ангажовани преко трећих лица да пружају услуге од 
суштинског значаја за конкретне пројектне активности без којих се пројекат не може спровести. 
Очекује се да ће уговорни радници бити ангажовани од пружалаца техничке помоћи, ревизије 
пројеката, подршке за изградњу капацитета итд. услуга потребних за реализацију пројекта. Ови 
пружаоци услуга (треће стране) укључују фирме које пружају техничку помоћ (ТП) за 
операционализацију научног фонда, образовне и правне институције. Добављачима ће бити 
додељени уговори за одређене пројектне активности у оквиру сваке од компоненти. Очекује се да ће 
особље укључено у ове активности бити професионални стручњаци и високообразовани и уважени 
стручњаци и не спадају у категорију рањивих особа. Предвиђено је да локални и страни уговорни 
радници извршавају посебне задатке на основу уговорних споразума између њих и трећих страна. 
Запошљавање ових радника одговорност су трећих лица, а број, структура и распоред њиховог 
ангажовања биће дефинисани у уговорима / споразумима које ће потписати Зајмопримац и трећа 
лица. Број уговорених радника зависиће од активности које се спроводе и фазе и напретка пројекта. 

 

Радници мигранти: Страни држављани запослени у складу са законом којим се уређује 
запошљавање страних држављана у Србији уживају иста права у погледу посла, запослења и 
самозапошљавања као и држављани Србије под условом да су испуњени услови прописани законом. 
Другим речима, ако било који страни држављанин поштује закон и добије привремени или стални 
боравак и радну дозволу или личну радну дозволу, има право на исти третман као и било који други 
запослени у Србији. Пошто се потенцијални уговорни радници бирају на основу својих компетенција и 
професионалног постигнућа, било да су радници мигранти или не мигранти, сматра се небитним. Из 
тог разлога, ПУР неће посебно обраћати раднике мигранте. 

У доњој табели налазе се подаци на основу прелиминарне процене у време припреме овог Оквира. 
Подаци у доњу табелу ЈИП-ови уносе накнадно, након што постану познати прецизнији подаци о 
ангажираним директним радницима и уговореним радницима. 
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Временски оквир за 
раднике 

Број ангажованих 
радника 

Врста задатака Неопходне 
вештине 

Институција 

Директни радници 
(укупно) 

35 Административно 
управљање 

 

Основне 
менаџерске 

вештине 

PIU 

Научни фонд 

 

Директни радници 
CFU  

5 Управљачки менаџмент  Искуство са 
набавкама и 

финансијским 
менаџментом 

         МФ  

Спољни сарадници 
за ЈИП 

6 Комуникационе 
вештинеУправљање 

пројектом  

Знање из области 
заштите животне 

средине и социјалних 
утицаја релевантних 

за Пројекат 

 

PIU  

Радници под 
уговором  

100 Комисија за избор 

Саветници / експерти 

Добављачи ИТ опреме и 
софтвера 

Рецензенти 

Програмирање, 
промотивни догађаји и 

материјали 

Фирма за процену РДИ-а 
за процену 10 РДИ-ја и 

припрему планова 
трансформације 

Напредне 
дигиталне 
вештине 

Комуникацијске 
вештине за 
менаџере 
пројеката 

TBD 

  Стручност у 
истраживању и 

развоју 

 

    

 

 

13.2 Процена кључних потенцијалних ризика рада 

Пројектне активности. Пројектни радници ће углавном бити укључени у управљање 
пројектима, административну подршку, изградњу капацитета и развој ИТ система. Тачније, пројекат ће 
финансирати следеће активности: 

Компонента 1 - Реформе истраживачког сектора - Изградња капацитета научног фонда - избор 
консултаната за креирање Инструмента за дијаспору у Србији путем пружаоца услуга техничке 
помоћи. 

Компонента 2: Убрзање предузећа - компаније ће добити non-dilutive неразводљива улагања (кроз 
средства за суфинансирање) и опсежну техничку помоћ у преговорима са појединачним 
инвеститорима или фондовима у раној фази, који могу бити засновани на капиталу 

Компонента 3: Имплементација пројекта, мониторинг, јачање капацитета - ангажовање консултаната 
који ће одговорити на потребе капацитета у вези са имплементацијом пројеката 

 
13.3 Кључни радни ризици. 

 
Очекује се да ће пројектни радници (спољни консултанти и запослени код пружаоца услуга) 

бити канцеларијско особље са већим делом у затвореном простору. Ови образовани радници са 
знањем ће  имати канцеларијски посао, мада ће можда требати краћа путовања ван седишта због 
надзора корисника (директни радници) и инсталирања опреме и спровођења обуке / ТП (уговорени 
радници). Очекује се да ће пружаоци услуга ангажовани на инсталирању ИТ опреме и пружању 
техничке помоћи бити реномиране фирме са регулисаним условима запошљавања. Дакле, ризици 
рада и у погледу радних услова и здравља и заштите на раду су мали и занемарљиви за све раднике 
на пројекту, укључујући и оне који су одговорни за уградњу и тестирање ИТ опреме. Путовање ван 
седишта (тј. Посета корисницима, тренинзи за обуку) може их изложити путовањима и ризицима 
везаним за локацију и изискује одређен опрез, али у погледу здравља и безбедности на раду сви су ти 
ризици минимални. За сваку посету или догађај потребно је извршити адекватне припреме са фокусом 
на безбедност у саобраћају и обезбеђивање одговарајуће опреме. С обзиром на природу пројектног 
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посла и очекивани профил пројектних радника, ризик од дечијег или принудног рада обично не 
постоји. Ниједан од идентификованих пројектних радника не сматра се угроженим. Ни други ризици 
рада не сматрају се значајним. 
 
 

13.4 Кратак преглед оквира, услова рада 

За спровођење овог ПУР-а важе различити закони, политике и кодекси праксе. Ови закони и 
политике усклађени су са међународним стандардима, наиме конвенцијама ILO Conventions ИЛО и 
директивама ЕУ-е, пошто су услови и инструменти предложени у међународним конвенцијама и 
директивама уграђени у национално законодавство о раду. 

Устав Републике Србије (2006) гарантује право на рад, слободан избор занимања, доступност 
радних места под једнаким условима, поштовање достојанства особе на раду, сигурне и здраве 
услове рада, неопходну заштиту на раду, ограничено радно време , дневни и недељни интервал за 
одмор, плаћени годишњи одмор, праведну накнаду за обављени рад и правну заштиту у случају 
престанка радних односа. 

Закон о раду (ЗОР) (2005, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018) је главно законодавство које води 
радну праксу у Србији. Одредбе и услови предвиђени овим законом укључују забрану директне или 
индиректне дискриминације у погледу услова запослења и избора кандидата за обављање одређеног 
посла, услова рада и свих права која произилазе из радног односа, образовања, стручног 
усавршавања и специјализације, напредовања у раду и отказивање уговора о раду због пола, рођења, 
језика, расе, боје коже, старости, трудноће, здравственог стања и / или инвалидитета, етничког 
порекла, религије, брачног статуса, породичних обавеза, сексуалне оријентације, политичке или друге 
природе уверење, социјална позадина, финансијски статус, чланство у политичким организацијама, 
синдикатима или било која друга лична карактеристика. Законом се гарантује право запосленог на 
одговарајућу зараду, надокнаду и повраћај трошкова, право на обуку и професионални развој, 
обезбеђивање заштите и здравља на раду, заштиту здравствене заштите, заштита личног 
интегритета, лично достојанство и друга права у случају да болести, смањења или губитка радне 
способности и старости, укључујући финансијску корист у току привремене незапослености, као и 
право на друге облике заштите. Жене у току трудноће и порођаја, родитељи са дететом млађим од 
три године или коме је потребна посебна нега и малолетници (млађи од 18 година) имају посебну 
заштиту. Узнемиравање и сексуално узнемиравање су забрањени. Закон утврђује услове за 
запошљавање (укључујући минималну доб за запошљавање), прецизира које информације уговор о 
раду мора да садржи и дефинише фиксни рок (одређено временско раздобље) запослења, запослење 
на пола радног времена, рад на даљину (изван просторија Послодавца) и рад без успостављеног 
радног односа (уговор о пружању услуга, привремени и сезонски рад, додатни рад). Он предвиђа 
максималне сате рада, прековремени рад, паузе током радног дана, дневни и недељни одмор и права 
на годишњи одмор (годишњи одмор, боловање и породиљско одсуство). Закон поставља оквир за 
повлачење и раскид радног односа, предвиђа слободу удруживања и колективног преговарања и 
гарантује право на судску заштиту. 

Иако се ЗОР примењује на све запослене који раде на територији Србије, на државне 
службенике се такође примењују одредбе и услови скупа закона и подзаконских аката који прецизирају 
различите категорије државних службеника, њихове дужности, ограничене мере, поступак избора, 
управљање учинком, напредовање, професионални развој, обуке, дисциплинске мере, притужбе, 
планирање и управљање људским ресурсима. 

Радни однос је такође регулисан Законом о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (2019, 2010, 2015, 2017) и Законом о запошљавању страних држављана (2014, 2017, 
2018, 2019). 

Права која произлазе из радног односа додатно су разрађена Законом о обавезном доприносу 
за социјално осигурање (2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 
2001), Законом о Пензијско и инвалидско осигурање (2003, 2004,2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 
2014, 2018, 2018) и Закон о здравственом осигурању (2019). Ови закони одређују доприносе, 
бенефиције и права која покривају све запослене и проширују права на социјално осигурање, 
пензионисање, инвалидитет, повреде и здравствено осигурање на оне који раде без утврђеног радног 
односа. 

Следећи закони посебно се баве питањима дискриминације, узнемиравања и једнаких 
могућности на раду: Закон о забрани дискриминације (2009), Закон о спречавању узнемиравања на 
радном месту (2010), Правилник о понашању послодаваца и запослених у односу на Превенција и 
заштита од узнемиравања на раду (2010), Закон о заштити узбуњивача (2014), Закон о 
равноправности полова (2009). Они износе механизме за подношење притужби и правне поступке у 
вези са уоченим малтретирањем и кршењем права запосленог. 
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Закон о мирном решавању радних спорова (2014, 2009, 2018) регулише начин и поступке за 
решавање колективних и појединачних радних спорова. Спор се може покренути на добровољној 
основи у вези са колективним уговором, штрајком, раскидом уговора о раду, радним временом, 
годишњим одмором, исплатом плаће, надокнадом трошкова, дискриминацијом и злоупотребом на 
раду итд. 

Горе наведени закон односи се на све који раде или пружају услуге у Србији и у складу је са 
захтевима ЕСС 2. 
 
 

13.5 Одговорности за управљање радом 

За директне раднике које ангажују или ће их запослити МПНТР, МФ, Фонд за иновације и 
Научни фонд за управљање радом сносе надлежности ових ентитета. Шеф ПИУ-а ће бити  одговоран 
за избор, ангажман и управљање особљем ЈУ-а, док ће се односи са запосленима / службеницима 
запосленим у МПНТР-у и ангажовање на позицијама у ЈИП решавати у складу с кадровским 
политикама Министарства и од стране њиховог особља / Одељења за људске ресурсе, док је за 
односе са особљем ангажованим у CFU подлегао ЗОР са одговорностима управљања радом који су 
подељени између шефа CFU и одељења за људске ресурсе МФ. 

Управљање OHS ом је у надлежности службеника за OHS у оквиру МПНТР-а, CFU -а и Фонда 
за иновације и науку (особа именована у складу са LMP). 

Свака трећа страна која ангажује уговорене раднике одговорна је за однос радника и питања 
људских ресурса. Ово ће бити уграђено у тендерску документацију која уговорно примењује овај LMP 
адаптивним формулацијама и шаблоном праћења који ће се користити за надгледање перформанси 
управљања радом од стране ЈУП-а уз подршку надзорних консултаната који подржавају надзор над 
грађевинским радовима. Што се тиче спровођења ових поступака управљања радом, осим ако треће 
стране пројекту не додељују особље за рад и запослене / менаџере за људске ресурсе или 
специјалисте за заштиту здравља, вођа тима ће бити одговоран за поштовање одредби  LMP. 

 

13.6 Политике и процедуре 

Политике МПНТР-а за људске ресурсе дефинисане су ЗОР, Законом о државним 
службеницима, Законом о ОХС-у и Колективним уговором за државне службенике (преговарајући на 
три године, тренутни рок важења споразума је до 2021. када ће се о увјетима поновног договарања). 
На државном нивоу постоји Служба за управљање људским ресурсима за државне службенике који 
обављају стручне послове везане за управљање људским ресурсима у министарствима, посебним 
организацијама, службама Владе и службама за подршку административним окрузима (планирање, 
запошљавање и избор, администрација централног регистра за људске ресурсе, планирање и 
пружање обуке и развоја рада радних услова и захтева за заштиту здравља ,како је дефинисано у 
МПНТР политикама људских ресурса, у складу су са стандардима утврђеним у ЕСС2 и овом ПУР. 

Политике усвојене за пројекат допринеће постизању циљева ЕСС2 и у складу су с ХРЕСТ-
овом политиком МОЕСТД-а. 

Сви Послодавци директних или уговорених радника у оквиру пројекта морају осигурати 
сигурност и здравље на раду. Потребно је строго придржавање законских одредби, посебно ЛХСВ-а. 
МПНТР, МФ и трећа лица као Послодавци (и државни службеници и консултанти без обзира на њихов 
радни статус) морају  да испуне све обавезе прописане законом. То укључује процену ризика и 
опасности по ОХС, информисање и обуку пројектних радника о питањима заштите на раду и 
предузимање превентивних мера пре и током радног процеса у циљу ублажавања или умањивања 
ризика за здравље и безбедност радника на пројекту. Трећа страна треба да прилагоди радне 
процесе, радне станице и радно окружење на такав начин да их чине сигурним и без опасности. Ако је 
потребна било каква заштитна опрема, МПНТР, МФ и трећа страна обезбедиће раднике о свом 
трошку. Трећа страна мора да води евиденције прописане националним законодавством у вези са 
здрављем и безбедношћу на раду, и уредно пријављује повреде на радном месту, избегнуте 
незгодаме, смртне случајеве и болести, у складу са законом. Што се тиче ризика који се односе на 
превоз и саобраћај и преосталих ризика на радном месту, трећа страна ће предузети разумне мере 
предострожности као део уобичајене радне рутине. 

Пројекат промовише фер поступање, недискриминацију и једнаке могућности пројектних 
радника. Било који послодавац који упућује или ангажује уговорене раднике, осигурава да поступак 
одабира пројектних радника не буде пристрасан и да постављени захтеви нису директно или 
индиректно дискриминаторни. Пројектни радници ће бити ангажовани и оцењивани на основу њихове 
компетенције и професионалних достигнућа. Пол, рођење, језик, раса, боја коже, старост, трудноћа, 
здравствено стање и / или инвалидитет, етничко порекло, религија, брачни статус, породичне обавезе, 
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сексуална оријентација, политичко или друго уверење, социјална позадина, финансијско стање, 
чланство у политичким организацијама, синдикатима или било која друга лична карактеристика која 
није повезана са инхерентним захтевима посла не може бити основа за доношење било какве одлуке 
у вези са запошљавањем и радним односом. Међутим, треће стране се охрабрују да приступе родно 
осјетљивом приступу и пруже адекватан простор како би омогућиле особама са инвалидитетом да 
учествују у пројекту. Под условом да се очекује да ће пројектни радници бити доказани стручњаци, 
ниједно лице млађе од 18 година неће бити запослено или ангажовано за рад на пројекту. 

Сви радници на пројекту ће обављати посао или пружати услуге под условима утврђеним у 
њиховом уговору о раду или споразуму о накнади. Њихов статус мора бити јасно дефинисан у складу 
са националним законом. Било који облик прикривеног запослења неће бити прихватљив. За раднике 
са скраћеним и повременим радним временом, споразум о раду треба предвидети могућност пружања 
неких права типичних за радни однос (повраћај путних трошкова, одсуство, итд.). 

Сви радници на пројекту имају право на фер поступање и заштиту од узнемиравања и 
сексуалног узнемиравања и злостављања на раду. Уговорна страна мора да инсталира механизме 
који ће заштитити пројектног радника од појаве малтретирања. Ако се свеједно догоди, требало би 
успоставити механизам за подношење притужби како би пројектни радник могао поднети жалбе 
надлежном лицу у компанији / институцији и бити обавештен о накнадним радњама у вези с његовим 
притужбама, не доводећи у питање његово право да тражи судску заштиту. Ако трећа страна нема 
афективни механизам за подношење притужби, они могу да следе смернице из одељка 9 да 
дизајнирају и инсталирају такав механизам. 

Ни на који начин ниједан радник на пројекту неће бити спречен да се придружи синдикату или 
било којој другој радничкој организацији. Принцип слободног удруживања и колективног преговарања 
биће строго поштован. Трећа страна не сме условљавати учешће пројектног радника у пројекту, његов 
/ њен статус, накнаду или права на чланству или активности пројектног радника у било којој 
организацији. Придржавање закона и добре праксе и висок ниво интегритета очекује се од свих 
учесника у пројекту. Зајмопримац би требало да у тендерској документацији разјасни да 
непридржавање националног законодавства, посебно законодавства у погледу услова запошљавања, 
права из радног односа и заштите на раду, може представљати основ за раскид уговора са уговорном 
страном и искључење те странке из пројекта. 

 
13.7 Старосна граница за запослење 

 
Србија је усвојила Конвенције ILO о дечијем раду и укључила их у правни систем. Минимална 

старост запослења је 15 година, али се радни однос са особама млађим од 18 година може 
успоставити уз писмени пристанак родитеља, под условом да посао који се обавља не угрожава 
њихово здравље, интегритет или образовање. Лице млађе од 18 година мора предочити лекарско 
уверење које доказује да је способно за обављање послова везаних за одређени посао и да такве 
активности не штете његовом здрављу. 

Како се очекује да ће пружаоци услуга запослити или ангажовати висококвалификоване, 
искусне и компетентне раднике на пројектима, подразумева се да нико млађи од 18 година неће бити 
запослен или ангажован. Ако било која уговорна страна запосли или ангажује особу млађу од 18 
година, та странка не само да ће бити укинута и искључена из пројекта, већ ће бити пријављена и 
властима (Инспекција рада). 

Неће се наметнути друга ограничења у погледу старости запослења. Старост радника неће се 
користити као критеријум приликом одлучивања о запошљавању и промоцији пројектних радника или 
раскида уговора. 
 
 

13.8 Одредбе и услови - Кључни аспект националног радног законодавства 
 

Одредбе и услови запослења у Србији регулисани су одредбама ЗОР, док LHSW води заштиту 
здравља и безбедности на раду. У случају непосредних радника који су државни службеници, Закон о 
државним службеницима се такође примењује. 

Пројектни радник може бити запослен или ангажован за рад на пројекту само након преговора, 
потписивања и примања копије уговора о раду или уговора о ангажману који садржи информације 
захтеване одредбама ЗДС. 

Пројектни радник може бити запослен на сталном (неодређеном временски уговору) или на 
привременом (уговор на одређено време), или може бити ангажован без заснивања радног односа на 
основу уговора. У оба случаја, пројектни радник биће регистрован у Централном регистру обавезног 
социјалног осигурања, у складу са националним законодавством Републике Србије. Ако је радник на 
пројекту запослен / ангажован у својој / њеној матичној земљи која није Србија, он ће бити регистрован 
у складу са националним законодавством те земље. У случају самозапослених радника на пројекту, 
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потребно је предочити доказе о упису у Централни регистар обавезног социјалног осигурања или 
одговарајуће страно тело. 
 

Услови запослења или ангажовања пројектног радника морају да испуњавају минимум 
стандарда ЗОР. 
 

13.9 Механизам за подношење жалби 

ЗОР не предвиђа механизме подношења притужби као обавезну праксу, већ уместо тога 
предвиђа судску заштиту запослених у случају непоштених или незаконитих пракси у раду. Сваки 
запослени може се обратити синдикату или другој репрезентативној организацији рада за помоћ у 
поступању са било каквим дисциплинским поступком или притужбом. Послодавац не треба спречавати 
ниједног радника на пројекту да тражи помоћ или савет у таквим ситуацијама. Закон о мирном 
решавању радних спорова омогућава измирење појединачних и колективних тужби и потраживања 
проистеклих из радног односа и радних ситуација, без упућивања на правосуђе посредством 
посредника и арбитра и договором страна које су укључене. Супротно томе, српско законодавство које 
се односи на спречавање дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања на раду и борбу 
против корупције много је специфичније и усклађено је са горе наведеним захтевима који постављају 
јасне процедуре које треба следити у сваком случају дискриминаторних радњи, неправедног 
поступања или забринутости због непоштовања закона. 

Закон о државним службеницима бави се механизмом за подношење притужби на такав начин 
да обезбеди радне односе и решавање спорова на радном месту преко Комисије за жалбе смештене у 
институцији која пружа запослење. 

Горе наведени механизми предвиђени српским законодавством сматрају се минималним 
стандардом који треба постићи у решавању радног незадовољства и уоченог малтретирања. Од било 
које треће стране која запошљава и ангажује уговорене раднике очекује се да креирају и примене 
механизме за подношење притужби који ће бити усклађени или надмашити овај стандард, 
обезбеђујући лак приступ заштитним мерама и ефикасним корективним мерама у ситуацијама које 
могу довести до притужби и спорова. 

За директне раднике запослене или ангажоване у МПНТР или МФ (ЈИП, ЦФУ) који нису 
подвргнути Закону о државним службеницима, ЈИП у оквиру МПНТР би требао осмислити и сместити 
специјални ЖМ. Овај ЖМ ће служити као инструмент на радном месту и у решавању спорова за 
директне раднике и уговорене раднике у случају да не постоји ЖМ са трећим странама које их 
запошљавају или ангажују. Механизми подношења жалби требало би да се баве проблемима на 
радном месту наводећи процедуре по којима пројектни радник може да поднесе притужбу, временски 
оквир за пријем одговора или повратне информације и кораке за упућивање на виши ниво, 
истовремено омогућавајући транспарентност, поверљивост и неповратну праксу. 

Механизам треба да предвиди процедуру која најмање: 

о Одређује коме запослени треба да поднесе притужбу; 

о Односи се на временски оквир који је дозвољен за решавање притужби; 

о Омогућује запосленом упућивање на виши ниво унутар организације ако жалба није решена на 
нижем нивоу; 

о Укључује право на заступање; 

о гарантује неповратну праксу; 

о не омета приступ другим судским или административним лековима који би могли бити доступни 
законом или постојећим арбитражним поступцима / решавањем спорова, ако жалба није решена у 
организацији; 

о Омогућује подношење и решавање анонимних жалби. 

Радник на пројекту има право да даје предлоге, примедбе и информације које се тичу здравља 
и заштите на раду. Он / она може одбити да ради ако му је угрожен живот или сигурност или ако нису 
предузете одговарајуће мере за обезбеђење здравља и заштите на раду. Радник на пројекту може 
изразити забринутост или уложити жалбе именованом службенику ОХС-а или преко представника 
радника у Савету за здравље и безбедност ако такви постоје у компанији. 

 
Пројектни радници треба да буду информисани о расположивим механизмима за подношење 

притужби по њиховом запослењу или ангажовању. Информације би требало да буду доступне заједно 
са обавештењем о забрани узнемиравања и заштите узбуњивача. 
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Уговорне стране треба да покажу спремност за примену ових механизама, чак и ако такав 
захтев није прописан било којим законом земље боравишта. Непосредни радници, као државни 
службеници, подлежу условима националног законодавства који регулише њихов статус. На њих ће се 
применити механизам за подношење притужби предвиђен овим законодавством. 

Уговорне стране треба да покажу спремност за примену ових механизама, чак и ако такав 
захтев није прописан било којим законом земље боравишта. Непосредни радници, као државни 
службеници, подлежу условима националног законодавства који регулише њихов статус. На њих ће се 
применити механизам за подношење притужби предвиђен овим законодавством. 
 
 

13.10 Управљање трећим лицима 
 

Спровођење LMP започиње тендерском процедуром. 
Зајмопримац ће у тендерску документацију и уговорну документацију уградити 

стандардизоване еколошке и друштвене клаузуле како би потенцијални понуђачи били свесни захтева 
које морају испунити. Зајмопримац ће такође изјавити да је поштовање националног законодавства у 
вези са радом и радним односима и заштитом здравља и безбедности на раду предуслов за учешће у 
пројекту. 

Тендерска документација мора бити јасна да су принудни рад, дечји рад или прикривено 
запошљавање неприхватљиви и могу бити основ за искључење из пројекта. Услови би такође требало 
да укључују забрану дискриминације, узнемиравања и родно засновано насиље. 
Од понуђача ће се тражити да поднесу изјаву којом потврђују своју свест о WB ESF стандардима, 
њихову чврсту усклађеност са националним законима о раду и запошљавању и заштити на раду и 
поступцима управљања радом у складу са WB ESS2, и спремност да се суздрже од било које праксе 
која се може тумачити или схватити као дискриминаторна или неправедна према запосленима и у 
супротности са  захтевима ЕСС2. Образац изјаве представљен је у АНЕКСУ 10. Изјаву треба да 
потпише законски заступник понуђача. Ако такву изјаву не достави, понуђач ће искључити учешће у 
поступку набавке. 

Зајмопримац ће уложити разумне напоре да осигура да су треће стране награђене уговором 
поуздани субјекти који поштују закон који немају историју непоштовања закона о раду, нерешених 
радних спорова или честих несрећа на раду. Евалуацији поузданости трећих страна приступиће се са  
дужном пажњом. 

Уговор који треба склопити са одабраном трећом страном укључиваће услове овог ПУР-а као 
минимални стандард предвиђен за пројектне раднике запослене или ангажоване од стране треће 
стране. 

Током спровођења уговора, треће стране које ангажују / запошљавају пројектне раднике 
мораће да поднесу тромесечне извештаје са представом о њиховој сагласности са ПУР. Извештај 
треба да садржи број и статус пројектних радника, број ангажованих и отпуштених радника у датом 
периоду, број одрађених сати, прековремени рад, регуларност плаћања, питања повреда и смртних 
случајева, (ако постоје), мере безбедности, приговори покренути и решени, обука организована / 
извршена, инциденти неусклађености са законом или ПУР. 

У случају недоследности или одступања од тражених стандарда и праксе, од уговорних страна 
ће се тражити да представе детаљан извештај. У зависности од тежине ситуације или злоупотребе, 
Зајмопримац може одлучити да обавести Инспекторат рада о сумњивим преступима. 
Јединица за имплементацију пројекта ће надгледати перформансе трећих страна како би се осигурала 
њихова усклађеност са ПУР. 
 
 

13.11 Радници у заједници 
 

Радници у заједници неће бити ангажовани на овом пројекту. 
 
 

13.12 Радници у примарној снабдевању 

Неће бити радника примарне снабдевања који су укључени у пројекат. 

 
 
 
 

14. ПОТЕНЦИЈАЛНИ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ И РИЗИЦИ 
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Пројекат је класификован као ниског ризика узимајући у обзир низак утицај и предвидиву 
природу интервенција, искуство агенције за спровођење у управљању сличним активностима и 
примену нових и енергетски ефикасних технологија. Пројекат неће директно финансирати грађевинске 
радове и не очекују се негативни утицаји попут ненаменског откупа земље, утицаја на биодиверзитет, 
културно наслеђе. Такође, Пројекат неће финансирати ниједну од активности наведених у групи 
Свјетске банке - Листа за изузеће ИФЦ-а датом у Анексу 01А. Ризици за животну средину ће бити 
малих обима, привремене природе и директно повезани са наведеним улагањима и активностима ТП 
у оквиру Пројекта. У неколико случајева, мере ублажавања морају бити осмишљене тако да се баве 
одлагањем отпадних вода, комуналног, индустријског или опасног отпада. Било које активности које 
могу имати умерене и значајне утицаје на животну средину и друштво, укључујући ненамерне утицаје 
на земљиште или имовину и непредвидиве ризике за животну средину, здравље и безбедност у 
заједници сматраће се неприхватљивим кроз Пројектни поступак заштите животне средине и 
друштвеног окружења (Прилог 03). Користи се за дефинисање прихватљивости грантова. Било који 
мањи утицај ће бити идентификован од стране ЕСМФ-а и решен у ЕСМП-овима за специфичне 
активности. ЕСМФ ће осигурати да поступци одабира грантова буду фер, транспарентни и засновани 
на заслугама. 
 

14.1 Еколошки и друштвени утицаји током извршења пројекта 

Имајући у виду активности које ће се изводити у оквиру компоненти 1, 2 и 3 САИГЕ, може се 

претпоставити да се у оквиру пројеката неће спровести никакве активности са значајним утицајем на 

животну средину и друштвени утицај. Стога се укупни еколошки и социјални ризици Пројекта оцењују 

као ниски. 

Утицаји на животну средину утврђени у овој фази су прелиминарне природе и потребно их је 

посебно разрадити (потпројект) и потенцијалне појаве треба утврдити у даљим фазама пројектовања 

и примене потпројекта. 

Очекује се да ће имплементација потпројеката имати позитивне аспекте заштите животне 

средине и друштва. Ипак, одређени штетни утицаји могу се појавити у мањем обиму. Конкретни 

потпројекти и програми још увек нису дефинисани, наиме опсег и специфични сектори потенцијалних 

активности нису познати. Дакле, Оквир даје опште смернице за заштиту животне средине и социјалне 

заштите, које би помогле идентификовању активности високог ризика на основу еколошких и 

социјалних ризика повезаних са таквим активностима. 

Због природе и величине потенцијалних еколошких и друштвених ризика, током реализације 

пројекта не очекују се негативни утицаји пројекта на природно окружење. Утицаји ће се вероватно лако 

ублажити мерама ублажавања. Утицаји нису негативни, ограничени, специфични за локацију, 

вероватно реверзибилни, имплементирани на неосјетљивим веб локацијама. Стога је САИГЕ пројекат 

препознат као пројекат са малим ризиком у смислу еколошке и социјалне осетљивости. Покреће 

ЕСС1, ЕСС2, ЕСС3 и ЕСС10 стандарде и пружа ефикасне и строге критеријуме за скрининг да би се 

искључио било какав потпројект који потенцијално може негативно утицати на друштвено и природно 

окружење. 

14.1.1 Климатске промене 

Пројект САИГЕ ће допринети ублажавању и прилагођавању климатских промена. Пројекат ће 
првенствено финансирати донације предузећима и истраживачима, а кроз њих ће пројекат обухватати 
активности усмерене на (и) подизање свести о могућностима и ризицима везаним за климатске 
промене и (ии) изградњу капацитета за ублажавање и прилагођавање у јавном и приватном сектору 
кроз подршку пројекта у секторима који потенцијално могу допринети ублажавању и адаптацији. 
Тачније, Програм 2 за убрзање предузећа вероватно ће подржати предузећа из сектора који 
доприносе ублажавању и прилагођавању климатским променама. 

Решавањем питања климатских промена пројекат ће допринети напорима Владе Србије да 
испуне своје међународне обавезе утврђене Паришким споразумом и доприносом Србије Оквирној 
конвенцији Уједињених нација о климатским променама. 

 

14.1.2 Отпад 

Пројектне интервенције неизбежно ће изазвати стварање отпада и отпадних вода. Међутим, 
једном када се активности потпројекта спроведу на одговарајући начин и у складу са процедурама које 
је дефинисала Банка и у складу са националним законодавством, утицај тих интервенција на 
свеукупно стање животне средине може се сматрати малим. 
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14.1.3 Социјални утицаји 

 
Друштвени утицаји пројекта сматрају се веома позитивним јер је један од главних циљева 

пројекта унапређење раста и конкурентности Србије. То ће се постићи побољшањем релевантности и 
квалитета научних истраживања и иновација у предузетништву. 
Кроз компоненту убрзања предузећа, предузетници, компаније у раној фази, појединачни инвеститори 
и инвестициони фондови, имаће већи приступ инвестицијама, знању и протоку послова. Жене 
предузетнице ће бити додатно стимулисане да учествују у овим програмима. 
 
 

14.2 Потенцијални негативни утицаји и препоручене мере ублажавања 

Ниже су описани потенцијални утицаји и препоручене мере ублажавања, као и примери 
карактеристичних подпројеката и мера ублажавања. 

 

Табела 6.4: Сажетак кључних утицаја на животну средину и друштво 

 

Утицај Значај Напомена 

 
 Утицај на коришћење 
земљишта / насеља, 

Није 
релеван
тан  

Неће доћи до откупа земљишта како је дефинисано 
ЕСС5 Откуп земљишта, Ограничења коришћења 
земљишта и присилног пресељења 

Подземна и површинска 
вода 

 
Низак 

Потенцијални утицаји неких суп-пројеката на подземне и 
површинске воде могу се надокнадити или ублажити  
мерама ублажавања ЕСМП-а специфичним за локацију 

Квалитет ваздуха Низак 

Потенцијални утицаји неких суп-пројеката на подземне и 
површинске воде могу се надокнадити или ублажити 
следећим мерама ублажавања ЕСМП-а специфичним за 
локацију. 

Флора и фауна 
(заштићена подручја и 
врсте) 

Није 
релеван
тан 

Не очекују се негативни утицаји на биодиверзитет 

Бука и вибрације 
Није 
релеван
тан 

Никакви грађевински радови неће бити финансирани у 
оквиру Пројекта 

Квалитет тла Низак 

Загађење тла може настати због: дренаже ископаних 
материјала, просипања опасних и токсичних хемикалија. 
Утицај се може ублажити мерама ублажавања ЕСМП-а 
специфичним за локацију 

Отпад Низак 

Опасности по здравље и утицај на животну средину могу се 
догодити услед неправилне праксе управљања отпадом. 
Утицај се може ублажити строго следећи процедуре 
прописане српским Законом о управљању отпадом и 
поштовањем посебних мјера ублажавања ЕСМП-а 
специфичним за локацију 

Културна и религијска 
питања 

Није 
релеван
тан 

Не очекују се негативни утицаји на културно наслеђе 

 
 

 
15. УПРАЉАЊЕ РИЗИЦИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА 
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15.1 Класификација ризика према WB ESMF 

 
Светска банка класификује све пројекте (укључујући пројекте који укључују финансијске 

посреднике) у једну од четири групе, пројект који имају : 
•     Висок ризик 
•     Значајан ризик 
•     Умерен ризик 
•      Низак ризик. 
 

Да би одредила одговарајућу класификацију ризика, Банка узима у обзир релевантна питања 
као што су: 
• Врста, локација, осетљивост и обим пројекта, 
• Природа и величина потенцијалних еколошких и социјалних ризика и утицаја, као и 
• Способност зајмопримца (укључујући било коју другу агенцију која је одговорна за спровођење 
пројеката) и посвећеност управљању еколошким и социјалним ризицима и утицајима на начин који је у 
складу са ЕСС-овима. 
 

Друге области ризика могу такође бити релевантне за спровођење мера, као и за резултате 
мера за ублажавање утицаја на животну средину и друштвени утицај, зависно од конкретног пројекта и 
контекста. Оне могу да укључују правни и институционални оквир, природу ублажавања и предложену 
технологију, управљачке структуре и законодавство, као и разматрања везана за стабилност, сукоб 
или безбедност. 

За пројекте који укључују неколико мањих потпројекта идентификованих, припремљених и 
спроведених током пројеката, захтеви Светске банке укључују обавезан преглед адекватности 
локалних животних и социјалних захтева који су релевантни за потпројекте, као и процену способности 
Зајмопримца да управља ризицима управљања заштитом животне средине и социјалним утицајима и 
утицаја таквих подпројеката, посебно способност Зајмопримца да 
(а) изврши скрининг за потпројекте; 
(б) обезбеди неопходну експертизу за спровођење животне и друштвене процене; 
(ц) прегледа резултате животне средине и социјалне процене за појединачне потпројекте; 
(д) спроводи мере ублажавања; и 
(е) надгледа утицај на животну средину и друштво током имплементације пројекта. Ако је потребно, 
пројекат може предвидети мере за јачање капацитета зајмопримца. 
Зајмопримац је у обавези да спроведе одговарајућу еколошку и друштвену процену потпројеката и 
припреми и спроведе такве потпројекте као што следи: 
(а) Потпројекти високог ризика у складу са ЕСС-овима; 
(б) Значајни, умерени и нискоризични потпројекти, у складу са локалним законодавством и захтевима 
ЕСС-а за које Банка сматра да су релевантни за такве потпројекте. 
У случају да се рангирање ризика за одређени пројекат повећа, Зајмопримац је дужан да примењује 
релевантне захтеве ЕСС-а према договору с Банком. 
 

15.2 Поступак процене животне средине у Србији 
 

Српски Закон о ЗЗЖС регулише поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне 
утицаје на животну средину, садржај Студије процене утицаја на животну средину (EIA), учешће 
надлежних органа и организација, учешће јавности, прекогранична размена информација за пројекте 
који могу имати значајан утицај на окружење друге државе, надзор и друга питања од значаја за 
процену утицаја. 

 
Предмети процене утицаја су планирани пројекти и пројекти који се спроводе, промене 

технологије, реконструкција, проширење капацитета, престанак операција и уклањање пројеката који 
могу имати значајан утицај на животну средину. Процењује се утицај пројеката из области индустрије, 
рударства, производње енергије, транспорта, туризма, пољопривреде, шумарства, управљања 
водама, управљања отпадом и комуналних услуга, као и за све пројекте који су планирани у 
подручјима са заштићеним природним ресурсима посебне вредности и у заштићеним зонама 
непокретних културних ресурса. 
 

Влада Републике Србије (ВРС) прописала је: 
1) ЛИСТА И - Листа пројеката за које је процена утицаја обавезна (Прилог 01Б). То су пројекти са 
значајним утицајем на животну средину и друштвени утицај и неће бити прихватљиви за финансирање 
у оквиру САИГЕ пројекта. 



ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ 
ОКВИРНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА 

30 

2) ЛИСТА ИИ - Листа пројеката за које се може захтевати процена утицаја. Такви потпројекти могу 
бити прихватљиви за финансирање у оквиру САИГЕ пројекта након добијања Одлуке од одговарајуће 
институције којом се потврђује да нема потребе за проценом утицаја на животну средину за 
предложени потпројект. Као први корак, носилац пројекта (подносилац пријаве) дужан је да поднесе 
захтев за одлуку о потреби процене утицаја на животну средину одговарајућој институцији. 
Заинтересована јавност ће бити информисана од стране надлежне институције о предметном Захтеву 
и биће позвана да достави своје примедбе и предлоге. Коначно, Одлуку ће издати носиоцу пројекта 
одговарајућа Институција. Ако Одлука укаже на потребз за ЕИА, такви потпројекти неће бити 
прихватљиви за финансирање у оквиру САИГЕ пројекта, као што је приказано на дијаграму у Прилогу 
03. 
 
Обе листе на српском налазе се на следећој веб локацији: 
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_utvrdjivanju_liste_projekata_za_koje_je_obavezna_procena_uticaja_i_liste_projekata_za
_koje_se_moze_zahtevati_procena_uticaja_na_zivotnu_sredinu.html 
 
Обе листе на енглеском језику налазе се на следећем веб месту: 
http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=119 

 
Остали пројекти које су предложили подносиоци пријава САИГЕ нису предмет ЕИА, али ће 

бити подвргнути ригидном окружењу и друштвеном надзору који ће спроводити јединица ЈУП. Важно је 
напоменути да ће се све активности које могу имати умерене и значајне утицаје на животну средину и 
друштво, укључујући ненамерне утицаје на земљиште или имовину и непредвидиве ризике за животну 
средину, здравље и безбедност у заједници сматрати неприхватљивим кроз Пројектни поступак 
заштите животне средине и социјалне заштите која ће се користити за дефинисање прихватљивости 
грантова (види Прилог 03). 

Коначно, ако се утврди да је неки пројекат у близини или у заштићеном природном / културном 
подручју, ЕИА би се могла захтевати за овај пројекат у складу са српским законодавством, строго у 
зависности од мишљења добијених од релевантних институција , Покрајинског завода за Заштита 
природе (ПЗЗП), Институт за заштиту споменика културе (ИЗСК), У том случају програмер треба да 
достави захтев INP/PINP and/or IPCM ИНП / ПИНП и / или ИПЦМ да би стекао предуслове под којима 
би се предложени пројекат требало спровести. 
 

15.3 Еколошка и друштвена заштита и одобравање пројеката 
 

Сви потпројекти који ће се финансирати у оквиру Пројекта морају бити подвргнути контроли 
усклађености са заштитом животне средине, на начин описан у овом ЕСМФ-у. ЈУП би обавио овај 
процес приликом прегледа и оцењивања потпројекта и обавестио потенцијалне подносиоце захтева о 
еколошким и социјалним захтевима за процену потпројеката, како би били у могућности да их 
спроведу на еколошки и друштвено прихватљив начин. 
Скрининг је први корак у процесу детаљне анализе потпројеката, а његова сврха је идентификовање 
потенцијалних утицаја предложених потпројеката и дефинисање мера за спречавање или 
минимизирање негативних утицаја. Конкретно, скрининг би идентификовао еколошке и социјалне 
ризике у вези са предложеним потпројектом и одредио врсту документације за процену утицаја која је 
потребна за имплементацију потпројекта. Потпројекти неприхватљиви због природе предложених 
активности биће одбијени. 
 
 

15.3.1 Процес еколошког и друштвеног скрининга (корак по корак) 

Корак 1. Подносилац захтева припрема потребну документацију 

Подносилац захтева је одговоран за припрему потребне документације и потврду да су све дозволе 
неопходне за предложене потпројекте добијене од надлежних органа како је прописано одговарајућим 
локалним законодавством и у складу са процедурама Светске банке, како је описано у овом 
документу. 

У оквиру процеса пријаве следећи подаци и документи требају се прикупити и доставити ЈУП на 
преглед: 

• Опис потпројекта и / или кратка белешка о постојећим активностима; 

• Информације о месту постојећих или планираних активности; 

• све дозволе и одобрења добијене за постојећи или планирани погон / активност у време пријаве; 

• Информације о било којој претходној жалби која се односи на претходне или тренутне активности 
подносиоца захтева, у највећој могућој мери. 

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_utvrdjivanju_liste_projekata_za_koje_je_obavezna_procena_uticaja_i_liste_projekata_za_koje_se_moze_zahtevati_procena_uticaja_na_zivotnu_sredinu.html
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_utvrdjivanju_liste_projekata_za_koje_je_obavezna_procena_uticaja_i_liste_projekata_za_koje_se_moze_zahtevati_procena_uticaja_na_zivotnu_sredinu.html
http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=119
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• Испуњена еколошка и друштвена листа (Прилог 02 овом документу) 

•Писмена изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да ће подносилац претставке 
поштовати све одредбе Закона о раду и заштити на раду (Прилог 07 овог документа) 

• Потврда надлежне Пореске управе да су сви тренутни радници редовно пријављени за пензијско, 
инвалидско и здравствено осигурање (Потврда о плаћеним доприносима). 

ЈУП би блиско сурађивала са потенцијалним подносиоцем пријаве на еколошкој и социјалној 
документацији и давала би предлоге / савете. 

Подносилац захтева дужан је да се обрати надлежном Министарству како би испунио све захтеве 
локалног законодавства. Надлежно министарство би утврдило да ли је потребан пуни EIA или не. 

 

Корак 2 ЈУП врши скрининг 

ЈУП оцењује потпројект на основу контролне листе за заштиту животне средине и социјалног утицаја  
(Прилог 02). Контролна листа представља једноставан алат за идентификацију потенцијалних утицаја 
на животну средину и друштво у вези са пројектом. Ово би такође помогло да се поједностави процес 
доношења одлука може ли се пројекат финансирати или се налази на листама за искључење (Прилог 
01), као и да ли је потребан ЕСМП. 

ЈЛП прво одређује категорију потпројекта у зависности од врсте, локације, осетљивости и обима, 
природе и интензитета еколошких и друштвених ризика и утицаја. 

Према процедурама Светске банке, потпројекти ће бити разврстани на следећи начин: 

• Пројекти категорије 1 са ниским ризиком (потпројекти за које се очекује да ће имати занемарљиве 
утицаје на животну средину и друштво без потребе за проценом утицаја на животну средину); 

• Пројект категорије 2 умереног ризика (потпројекти са утицајима који се могу лако идентификовати и 
за које се могу прописати стандардне превентивне и / или корективне мере без процене утицаја на 
животну средину. Мере ублажавања су стандардне и обично укључују само добре мере одржавања 
или добар инжењеринг праксе); 

• категорија 3 - значајни пројекти ризика (потпројекти који могу имати потенцијалне и веома значајне 
или неповратне утицаје на животну средину и друштво, чији је обим врло тешко одредити у фази 
идентификације пројеката); 

• Високо ризични пројекти категорије 4 (потпројекти или предузећа која се баве производњом или 
употребом опасног или илегалног материјала). 

Потпројекти категорије 3 и 4 не испуњавају услове за финансирање. 

За сврхе категоризације, ЈУП идентификује да ли се потенцијални подносилац захтева бави 
производњом или одређеним забрањеним производима / материјалом или забрањеним активностима 
како је одређено у Листи за искључење пројеката / активности (Прилог 01). Свако постојеће предузеће 
или предложени потпројект који би укључивао такве активности или производе сматраће се 
категоријом 4 и не испуњава услове за финансирање у оквиру Пројекта. 

Ако се утврди да потпројекти испуњавају један или више критеријума који су оцењени као „значајан 
утицај“ или „висок утицај“, ЈУП би доделио категорије 3 и 4 (значајан и висок ризик, респективно). 

Потпројектима са "умереним" (ограниченим, привременим или лако избећи или ублажити) ризик, 
додељује се категорија 2 (умерени ризик). Потпројекту са малим или занемарљивим ризиком, тако да 
посебне мере ублажавања животне средине и друштва нису потребне, додељује се категорији 1 (мали 
ризик). 

Ако је потпројект категорисан као категорија 1 (низак ризик), након иницијалног скрининга неће требати 
даља еколошка и друштвена процена нити се врши даљи надзор. 

За активности са ограниченим утицајем и специфичним локацијама (категорија 2- умерени ризик), ЈУП 
ће захтевати од подносиоца захтева да развије ЕСМП. 

За потпројекте са многим аспектима који су оцењени као „умерени утицај“, или ЈУП оцењује да они 
представљају потенцијални еколошки и социјални ризик, препоручује се развој потпуног и 
свеобухватног ЕСМП-а. Међутим, у случају једноставнијих потпројеката са само једном или две ставке 
које су оцењене као "умерени утицај", ЈУП може проценити да би био довољан концизан или скраћен 
ЕСМП. 

Обавезни садржаји целог ЕСМП-а и скраћеног ЕСМП-а дати су у поглављу 7.4 овог ЕСМФ документа. 
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Корак 3 Подносилац захтева припрема ЕСМП 

Подносилац захтева је одговоран да припреми ЕСМП. ЈУП може помоћи подносиоцу пријаве да 
припреми ЕСМП. Ако подносилац захтева не припреми ЕСМП, потпројекат не би био прихватљив за 
финансирање пројеката. 

ЕСМП треба да садржи детаљне информације о: 

а. Мерама које треба предузети током спровођења одређеног потпројекта како би се елиминисали или 
надокнадили штетни утицаји на животну средину или друштвени утицај или га смањили на 
прихватљив ниво 

б. Радње неопходне за спровођење наведених мера. 

Кандидати су одговорни за ЕСМП-ове специфичне за локацију, чије спровођење ће надгледати и 
надзирати ЈУП. 

 
Корак 4 Одобрење и надгледање потпројекта 

ЈУП је одговорна за преглед и одобравање еколошке документације. За потпројекте који подлежу 
ЕСМП-у као резултат ограничених и специфичних утицаја на локацију, ЕСМП одобрава ЈУП. 
Потројекат ће бити прихватљив за финансирање тек након одобрења ЕСМП-а. Одобрење ЕСМП-а 
уследиће након јавног објављивања и завршетка јавних консултација, као што је детаљно описано у 
Поглављу 9 овог документа. 

ЈУП ће у сваки уговор о финансирању потпројекта укључити у обавезу подносиоца захтева да поштује 
захтеве наведене у ЕСМП-у. Од апликанта се очекује да уложи све напоре како би се осигурала 
имплементација потпројекта на еколошки и друштвено прихватљив начин. 

Резултати скрининга могу бити следећи: 

1. Одобрено без додатних захтева. Контролна листа за заштиту животне средине је довољна у овом 
случају. 

2. Одобрено са употребом скраћеног ЕСМП-а. 

3. Одобрено са захтевима за израду специфичних ЕСМП-а за овај грант. 

4. Није одобрено. 

 

15.3.2 Контролне листе за заштиту животне средине и социјалне заштите 

Контролну листу за заштиту животне средине и социјалне заштите, унутар своје пријаве, 
попуњава подносилац захтева (сви делови искључујући део В-решења), док ће ЈУП извршити проверу 
пружених одговора и донети одлуку о категорији предложеног потпројекта. 

Еколошка и друштвена листа састоји се од шест делова: 

ДЕО 1 - Административни и институционални подаци: садржи описни део који карактерише пројекат, 
укључујући административне и институционалне податке, и кратак опис техничког садржаја пројекта, 
као и локацију потпројекта. Овај део може да садржи до две странице текста. Анекси за све додатне 
информације могу се допунити ако је потребно. 

ДЕО 2 - Критеријуми за елиминацију пројекта: укључује два питања која би требала помоћи IESE -у у 
утврђивању да ли је предметни пројекат прикладан за финансирање. IESE треба да провери да ли је 
пројекат уврштен на елиминациону листу. Неопходно је проверити одговарајуће поље Да / Не 
приложено уз свако питање. Ако је одговор "Да", потпројект се не може одобрити за финансирање. У 
таквом случају, IESE би требало да пређе на последњи део листе и забележи да пројекат „није 
подобан за финансирање“. 

ДЕО 3 - Основне информације о предложеном пројекту и подносилац пријаве укључује неколико 
питања која ће помоћи IESE -у у стицању увида у уобичајени начин пословања подносиоца захтева и 
процени ризика у наставку пословања апликанта. 

ДЕО 4 - Утицаји и ризици пројекта: укључује низ питања о потенцијалним штетним утицајима на 
животну средину и друштво и ризицима пројекта, на која су могућа два одговора: „да“ или „не“. Ниво 
ризика, тј. категорија пројекта утврђује се на основу броја одговора (види табелу испод): 

а) Ако су одговори на сва питања „не“, потпројекат ће бити класификован као потпројект категорије 1. 

б) Ако је „да“ одговор на једно или два питања, потпројекат ће бити класификован као потпројект 
категорије 2. 
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ц) Ако је "да" одговор на три од више од три питања, потпројекат ће бити класификован као потпројект 
категорије 3. 

д) Пројекти који укључују производњу или употребу опасних или илегалних супстанци класификују се 
као високо ризични пројекти - категорија 4. 

НАПОМЕНА: ЈУП задржава право да додељује другу (вишу) категорију на основу информација које су 
примљене изван оцене да / не, а такође задржава право да повећа категорију пројектног ризика након 
даље процене и консултација са тимом Светске банке. 

ДЕО 5 - Сажетак главних карактеристика пројекта ~ 2 садржи описни део који сажима кључне 
информације о предложеном потпројекту (на пример, капацитет, локацију) и закључке о 
идентификованим утицајима на животну средину и друштвену заштиту, закључке који се тичу 
могућности ублажавања утицаја са доступним мерама и указује на неопходност развоја ЕСИА-е за 
потпројект који се разматра. 

ДЕО 6 - Снимање одлуке: укључује неколико опција које се односе на коначну одлуку о потпројекту 
који се разматра. 

Након прегледа контролне листе, пројекција ће довести до тога да се пројекат сврста у једну од 
следећих категорија: 

 

Категорија Ниво ризика Одлука 

1 

Пројекат ниског ризика (са занемарљивим утицајем на 
животну средину и друштвеног утицаја за који није 
неопходна процена утицаја на животну средину)y) 

 

Испуњава услове за 
финансирање. Нису потребне 

додатне еколошке и друштвене 
процене 

2 

Пројекат умереног ризика (са утицајима који се могу лако 
идентификовати и за које се могу прописати стандардне 

превентивне и / или корективне мере без процене утицаја 
на животну средину 

Испуњава услове за 
финансирање. Неопходно је да 

апликант развије ЕСМП 

3 

Пројекат значајног ризика (са потенцијалним и веома 
значајним или неопозивим утицајем на животну средину и 
друштво, чији је обим тешко одредити у фази 
идентификације пројекта) 

Не испуњава услове за 
финансирање 

4 
Пројект високог ризика (или предузећа која су укључена у 

производњу или употребу опасних или илегалних супстанци) 
Не испуњава услове за 

финансирање 

 
 
Контролна листа заштитне животне средине и социјалног утицаја је приложена као Анекс 02 уз овај 
ЕСМФ документ. 
 
 

15.4 План заштите животне средине и социјалног утицаја 
 

Као што је разрађено у Поглављу 7.3, сви потпројекти који би се финансирали у оквиру 
Пројекта били би подвргнути провери усаглашености са животном средином и социјалним аспектима 
ои од стране Јединице за имплементацију пројекта, у складу са поступцима описаним у овом Оквиру. 
Преглед би идентификовао потенцијални утицај потпројекта и идентификовао превентивне мере или 
мере за смањење таквих штетних утицаја. 

Ако ресорно министарство утврди да ЕИА није потребан (како је раније разрађено у поглављу 
7.2), али скрининг утврђује да потпројекат има ограничене утицаје на локацију, за потпројекат са 
ограниченим утицајем и специфичним за локацију ( умерени ризик) апликант би био у обавези да 
развије план за заштиту животне средине и социјални менаџмент за локацију (ESMP) у складу са 
захтевима Светске банке. Према Оквиру за заштиту животне средине и социјалне политике Светске 
банке из 2016. године. План заштите животне средине и друштвеног система је инструмент који 
садржи детаљне информације о: (а) мерама које треба предузети током спровођења одређеног 
пројекта ради уклањања или надокнаде штетних утицаја на животну средину и друштво. или смањити 



ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ 
ОКВИРНИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА 

34 

на прихватљив ниво; (б) радње неопходне за спровођење одређених мера. Поступање ће се 
надгледати у складу са овим ESMP -ом и ЕСС-овима. 
 

Пример документа ESMP -а - део 1 и 2 (План ублажавања табела и План праћења табеле) 
приложен је као Прилог 08 овом документу ЕСМФ. 

Узорак испуњеног ЕСМП документа - део 1 и 2 је приложен као Прилог 09 овом ЕСМФ 
документу. 

У зависности од резултата прегледа и додељене категорије заштите животне средине, 
препоручени садржаји ЕСМП докумената су следећи: 
За потпуни ЕСМП документ: 
-Резиме пословног плана 
-Опис пројекта 
- Политика, правни и административни оквир 
- Основни услови 
- Резиме предвиђених штетних утицаја на животну средину и социјални утицај који се односе на 
пројекат; 
- Део 1 - План ублажавања (Табела) 
- Део 2 - План мониторинга (Табела) 
- Институционални аранжмани и процедуре пријављивања 
- Ангажовање заинтересованих страна - објављивање информација, јавне консултације и учешће 
За скраћени ЕСМП документ: 
-Опис пројекта 
- Део 1 - План ублажавања (Табела) 
- Део 2 - План мониторинга (Табела) 
- Ангажовање заинтересованих страна - објављивање информација, јавне консултације и учешће. 
 

15.4.1 Институционални аранжмани 
 

Независни стручњак за животну средину и социјалну заштиту (IESE) биће ангажован кроз 
Пројекат ради процене и надзора ES скрининг листе и предложених ЕСМП специфичних пројеката за 
сваку апликацију. Ако постоји значајан број пријава одједном, Јединица за имплементацију пројеката 
ће ангажовати техничку евалуацију која ће бити извршена са коначном верификацијом и одобрењем 
од ЈУП. 

 
15.4.2 Управљање отпадом као део ЕСМП документа 

 
Поштујући очекивану природу пројеката који ће бити предложени за финансирање у оквиру 

САИГЕ пројекта, може се закључити да ће, између осталих конкретних утицаја пројекта, производња 
отпада бити незаобилазна за већину потпројеката. Стога ће управљање отпадом бити обавезно 
разрађено у оквиру докумената ЕСМП-а, а подносиоци захтева треба да развију планове управљања 
отпадом (ПУО) као део ЕСМП докумената. ПУО садржи следеће: 

• Документација о отпаду који производи компанија (порекло, врста отпада према листи 
класификације отпада, састав, запремина), 

• Предузети мере за ограничавање стварања отпада, посебно у случају опасног отпада, 
• сегрегација отпада, посебно сегрегација опасног отпада од других врста отпада и од 

рециклабилних материјала, 
• Пракса одлагања отпада, 
• Методе третирања и / или одлагања. 
Српски Правилник о категоријама отпада дефинише списак категорија отпада према 

активностима у којима се генерише. Неке категорије отпада које могу настати као резултат активности 
потенцијално укључених у овај пројекат и мере ублажавања у складу са Законом и прописима, као и с 
тим повезаним захтевима ЕСМП-а морају се применити током имплементације потпројекта. 
 

15.4.3 Излагање и јавне консултација о ЕСМП документу 
 

За све пројекте који захтевају ЕСМП требало би да буду организоване локалне јавне 
консултације. У ту сврху, потребно је унапред открити ЕСМП документ (око две недеље) на веб 
локацији подносиоца захтева. Постављање обавештења у локалним медијима није неопходно уколико 
то не захтева ЈУП, у зависности од категорије потпројекта. Током консултација подносиоци пројеката 
ће регистровати све коментаре и предлоге за побољшање ЕСМП докумената и припремити 
релевантне извештаје који ће бити укључени у коначну верзију ЕСМП документа. Јавне консултације 
могу се обавити електронски примајући релевантна питања / предлоге он-лине и узимајући их у обзир 
док се финализирају ЕСМП-овима. 
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15.5 Мониторинг и извештавање 

ЈУП ће пратити спровођење овог Оквира, како на нивоу укупног пројекта, тако и на нивоу 
појединачних потпројеката. У оквиру својих уобичајених активности мониторинга, ЈУП ће вршити 
мониторинг (укључујући мониторинг на лицу места, према потреби) како би осигурао да подносиоци 
пријава поштују своје обавезе у споразуму о гранту. 

Испуњавање захтева рада подносиоца захтева са локалним законодавством о раду и 
безбедности на раду надгледаће се на основу кратког извештаја о поштовању законских обавеза у 
вези са радом, који подносилац пријаве годишње подноси подносиоцу пријаве у ЈУП. Образац 
Извештаја дат је у Прилогу 05 овог документа ЕСМФ. 

Посебно, ЈУП треба да надгледа: 

• Број примљених и одобрених пријава; 

• Учешће малих и средњих предузећа (МСП) којима управљају или оснивају жене или млади (подела 
МСП-а према полу / старости менаџера / оснивача); 

• Број пристиглих жалби (види Поглавље 6.8 Механизам за подношење пројеката); 

• Редовно достављање годишњих извештаја о спровођењу активности и потрошњи. 

ЈЛУ ће успоставити и водити евиденцију о информацијама и ангажовању свих заинтересованих 
страна, која би садржавала минимум следеће податке: 

• списак објављене релевантне документације, 

• Резиме примљених коментара и јавног мишљења, 

• Сажетак начина на које се односе општи коментари и мишљење јавности; 

• Датум и место сваке јавне расправе са одређеном сврхом саветовања, записником, бројем и списком 
учесника, 

• Питања која треба решити у наредном периоду, 

• Облик ангажмана и комуникације (нпр. Писмена комуникација, јавне консултације, ванредна 
комуникација као резултат насталих промена) са спецификацијом његове сврхе (нпр. Информисање 
заинтересованих страна о одређеним променама у пројекту), 

• број приговора заинтересованих страна у вези са комуникацијом (са пресеком пола) и број жалби које 
су резултирале позитивним исходом, 

• број примљених и одобрених пријава (разврстаних по МСП и посредницима власника / менаџера), 

• Број примљених и адресираних жалби и накнада за подношење жалби, 

ЈУП би редовно извештавао Светску банку о резултатима скрининга, одобрења и надгледања 
потпројеката. 

 

16. ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

 
16.1 Одговорност за имплементацију пројекта 

 
Министарство образовања, науке и технолошког развоја (МПНТР) биће одговорно за 

целокупну координацију и имплементацију пројеката са одређеним агенцијама одговорним за 
имплементацију њихових компоненти. МПНТР ће основати Јединицу за имплементацију пројекта 
(ЈИП), која ће извештавати државног секретара МПНТР -а (Истраживање и технологију) који ће као 
Координатор пројекта бити одговоран за координацију пројекта са свим агенцијама за спровођење 
пројекта. Јединица за имплементацију пројекта биће успостављена при МПНТР-у. Јединица за 
имплементацију пројеката ће бити одговорна за све активности везане за имплементацију пројеката, 
укључујући техничке, оперативне, еколошке и социјалне мере заштите, извештавање, надзор и 
евалуацију, ревизије, студије и изградњу капацитета, итд. Имплементационе активности у вези са 
аспектима набавке и управљања финансијама којим се руководи Централна фидуцијарна јединица 
(ЦФУ) при Министарству финансија која је одговорна за руковање таквим активностима за неколико 
пројеката које је финансирала Банка. ЦФУ ће по потреби ангажовати додатно особље како би се 
бавило овом одговорношћу. Успостављање ЈУП-а, укључујући његове политике / ресурсе, 
одговорности, као и приручник за оперативне пројекте (ПОП) који садржи детаљне аранжмане за 
имплементацију пројеката, укључујући оперативне, фидуцијарне и Н&О процедуре, особље, 
одговорности, ресурсе итд. Мора бити задовољавајући за Банку . 
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Научни фонд биће одговоран за имплементацију компоненте 1.1. Научног фонда и 
компоненте 1.3 дијаспоре и запослиће одговарајуће особље / консултанте према потреби. НФ је нови 
ентитет и нема искуства са пројектима Светске банке па ће му бити потребна значајна помоћ у 
изградњи капацитета у оквиру пројекта. НФ је основао Управни одбор и Научно веће. Успостављаће 
програмске одборе, по потреби и који ће се састојати од професионалних стручњака који ће бити 
одговорни за дизајн и процену пројеката истраживања и развоја. Следеће ће бити предмет прегледа 
и одобрења Светске банке: 

о Одабир чланова Управног одбора и Програмског одбора НФ-а. 
о Поступци за избор и рад од стране колега рецензената и комисија за избор за све програме 

НФ-а. 
о Приручници за грантове за све програме НФ-а, који описују детаљне политике и поступке, 

укључујући процену, набавку, заштиту животне средине, извештавање и Н&О процедуре за грантове. 
МПНТР ће бити одговоран за спровођење реформи RDI компоненте 1.2. Ово ће укључивати избор 
RDI -ја за учествовање у пројекту на основу процена RDI -а, и самопроцену коју треба да уради свако 
руководство RDI, и детаљну независну спољну процену, коју ће спровести тим међународних 
стручњака (покренут у оквиру Пројекат за конкурентност и посао). МПНТР ће такође бити одговоран 
за одобравање планова трансформације RDI -ја и надгледање њихове примене; оне ће бити 
подложне претходном преиспитивању и одобрењу од стране Светске банке. Пројекат ће 
финансирати техничку помоћ МПНТР-у за предузимање ових активности, као и за изградњу политике 
и капацитета за креирање и спровођење реформи сектора истраживања и развоја, припрему 
будућих истраживања и развоја и иновацијске стратегије, закона, правила и прописа итд. 
Фонд за иновације биће одговоран за имплементацију компоненте 2. Убрзање предузећа. 
Инновацијски фонд има дугогодишње искуство у управљању пројектима које финансирају Банка и 
ЕУ. С обзиром да је Убрзање предузетништва нова активност за Иновативни Фонд, пројекат ће 
укључити одговарајућу техничку подршку за унапређење капацитета ИФ-а за управљање овим 
програмом. Приручници за грантове у којима су описани детаљни поступци који укључују поступак 
примене, процене, надгледања, набавке, заштите животне средине, извештавања и Н&О биће 
подложни претходном преиспитивању и одобрењу од стране Светске банке. 
 

  
16.2 Подршка имплементацији 

 
16.2.1 Експерт за заштиту животне средине и социјалних  утицаја ЈУП-а 

 
Независни експерт за заштиту животне средине и социјалних утицаја ће бити ангажован кроз 

Пројекат и биће одговоран за скрининг потпројеката / грантова одабраних за финансирање да би се 
осигурало: 
(1) поштовање листе искључења Групе Светске банке (ИФЦ), 
(2) да се не подржавају потпројекти који имају значајне утицаје типа А категорије, 
(3) да потпројекти / бесповратна средства неће захтевати недобровољни откуп земљишта или било 
какав облик пресељења, 
(4) не покрећу се никакве заштитне политике Свјетске банке осим ОП / БП 4.01 о процени заштите 
животне средине. За све активности које одговарају пројектима Светске банке категорије 2 (умерени 
ризик) потребно је да се пре одобрења има план за управљање заштитом животне средине и 
социјалног утицаја (ПУЖСЦУ) који би идентификовао потенцијалне утицаје на животну средину и 
обезбедио одговарајуће мере ублажавања. 

Поред тога, независни стручњак за животну средину и социјалне утицаје биће одговоран да 
осигура да су сви резултати техничке подршке (ТП) подржани у оквиру пројекта у складу са 
политикама заштите Светске банке. 
 

16.2.2 Специјалиста Банке за заштиту животне средине и социјалне утицаје 
 

Током периода грађевинских радова, специјалиста за заштиту животне средине и социјалне 
заштите вршиће годишње или чешће посете мисијама како би се обезбедило поштовање захтева за 
заштитом пројеката. Између мисија они ће прегледати редовне извештаје о напретку животне средине 
како би надгледали напредак и идентификовали проблеме који могу настати. Стручњаци за заштитне 
мере надгледаће спровођење у складу са стандардима Банке о заштити и по потреби саветовати 
примену корективних мера. Примена ЕСМП-а ће се пажљиво надгледати, како кроз преглед извештаја 
консултанта за надзор, тако и кроз посете на терену. 
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16.3 Обука 

 
ЈУП ће припремити годишњи план обуке који ће бити договорен са Банком. Укључиће податке 

о називу обуке, институцији која ће га пружити, временској линији, трошковима, броју, положају и 
именима релевантних људи који ће се обучавати. План обуке ажурираће се у договору с Банком током 
трајања Пројекта најмање једном годишње или према потреби како би се одразиле стварне потребе 
за имплементацијом пројекта. 
 

16.3.1 Начини обуке за заштиту животне средине 
 

Кључни концепт у програмима обуке је пружање обуке комбинацијом формалне обуке у 
учионици и практичних вежби на послу. Треба пружити техничку помоћ за пружање обуке, смерница и 
саветодавне подршке у свим аспектима примене радова како би се кључни актери (еколошки и 
технички тим) у потпуности упознали са њима и били способни за обављање својих дужности. Обука 
за различите категорије особља треба да се одвија с различитим трајањем и различитим приступима, 
као што су обука на лицу места и у учионици, радионице, семинари и практична обука на радном 
месту. 
 

16.3.2 Радионице 
 

Интензивни курсеви за унапређење у трајању од једног до три дана корисни су за решавање 
специфичних проблематичних подручја. Такве радионице су организоване ради допуне обуке на 
радном месту за неко од техничког и административног особља. Кратка радионица може се 
организовати пружањем техничке помоћи, интерним установама за обуку или уговором о другим 
установама за обуку у земљи. 
 

16.3.3 Семинари 
 

Семинари су корисни као средство за ширење података и информација, посебно за високе 
званичнике власти на централном и локалном нивоу, као и за представнике других владиних агенција. 
Семинари могу бити ефикасна платформа за креаторе правила, планере и администраторе за 
сагледавање важности система управљања заштитом животне средине. Једнако је важна, ова врста 
семинара у смислу стварања свести о потенцијалу употребе нових организационих аранжмана, 
метода рада и укључености приватног сектора, ван граница одређеног програма. 
 
 

16.4 Изградња капацитета 
 

Компонента 3 ће покрити додатне трошкове (особље, опрему, оперативне трошкове итд.) 
Јединице за управљање пројектом која ће бити успостављена у оквиру МОЕСТД-а. Особље ЈУП ће 
укључивати најмање лидера пројеката, помоћника, службенике за пројекте, службеника за Н&О, 
службенике за набавку и финансијско управљање, IESE и друге стручњаке потребне за Пројекат. 

Мере за изградњу капацитета ЈУП могу бити за заштиту животне средине и социјалну заштиту 
и годишњем планирању програма, а могу се постићи помоћу: 
- Програма обуке за постојеће особље. 
- Техничке помоћи: размена знања,обука и менторство на радном месту. 

 

17. ПЛАН УЧЕЧШЋА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА И ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ 

 

17.1 Укључивања заинтересованих страна 

 Обавезе за ангажовање грађана у Републици Србији не налазе се ни у  једном посебном 
закону или пропису. Међутим, препознавање важности ангажовања грађана је уграђено у 
правни систем и јасно се препознаје обавезним поступцима предвиђеним појединим законима. 

 Пројект је препознао ангажман заинтересованих страна као инклузивни процес који се 
спроводи током животног циклуса пројекта, а покренут је у раној фази развоја пројекта. 
Активности раног ангажовања заинтересованих страна укључивале су истраживање локалних 
партнера и интервјуе са кључним идентификованим актерима са којима су обављене  
консултације пре припреме Оквира за заштиту  животне средине и социјални утицај(ЕСМФ). 
Ангажовање треба да започне што је пре могуће при припреми пројекта, јер благовремена 
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идентификација и консултације са заинтересованим странама омогућавају да се ставови и 
мишљења ових група узму у обзир у изради и примени пројекта. 

 Да би се адекватно одговорило на потребе различитих група, канали за комуникацију и 
информисање за све идентификоване актере дизајнирани су у складу са њиховим потребама. 
Процес партиципације се користи и користиће се за изражавање ставова и предлога за Дизајн 
пројекта, што може помоћи побољшању Пројекта и његовом учинку. 

 ЈИП ће створити одрживу комуникацију са групама заинтересованих страна, редовно их 
обавештавати о пројекту и извештавати о потенцијалним променама. Пројекат ће се 
надоградити на лекцијама наученим о активностима ангажовања заинтересованих страна из 
претходних иновативних и истраживачко-развојних пројеката у Србији и на недавним 
искуствима Светске банке која би могла да се искористе за унапређење процеса структурне 
трансформације овог сектора. 

17.1.1 Стандард Светске банке о ућешћу заинтересованих страна у заштити животне 
средине и социјалним утицајима 

 Еколошки и социјални оквир Светске банке (ЕСФ) ступио је на снагу 1. октобра 2018. Еколошки 
и социјални стандард (ЕСС) 10-  „Ангажовање заинтересованих страна и објављивање 
информација“. Одредбе стандарда морају се читати заједно са осталим важећим ЕСС-овима. 
Главни принципи су везани за рани ангажман заинтересованих страна који омогућавају 
смислене консултације са идентификованим и овлашћеним заинтересованим странама и 
одржавање евиденције о ангажовању заинтересованих страна као документоване евиденције 

17.1.2 Консултације са кључним заинтересованим странама изведене у почетној фази 
дизајна пројекта 

 Консултант за заштиту животне средине МПНТР води разговоре са кључним заинтересованим 
странама. Представници МПНТР -а обавештени су о састанцима и позвани су да присуствују. 

 Прве консултације са кључним заинтересованим странама одржане су у Београду, 23. 
септембра 2019. године у просторијама СБ. 

 Друге консултације одржане су 04. октобра 2019. године у Београду, у просторијама Института 
за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд. 

На састанцима су учествовале заинтересоване стране: 

  Административни органи: 

 Светска банка, 

  Организације које подржавају предузетништво, 

 Институције за истраживање и развој (Фонд за иновације, Фонд за науку, Хигијенски институт, 
Институт за медицинске биљке, Институт за нуклеарна истраживања)… 

Приватна предузећа која су корисници текућих иновативних програма (3 компаније). 

Сврха ових састанака била је да се договоре о структури пројекта и индикаторима за праћење 
пројекта са административним органима, као и да се испита интерес организација које пружају 
подршку предузетницима и приватним компанијама за механизме финансирања предвиђене пројектом 
и анализирају њихови капацитети и потребаме. Сврха састанака била је да се сагледају приватне 
компаније које већ користе различите врсте финансирања истраживања и развоја и иновација и да се 
научене лекције укључе  у пројекат. 

Слика 1: Идентификација заинтересованих страна 
 
 

Нацинални/државни ниво 

 
Учесник 

Подручје утицаја Значај 

Министарство финансија Надзор уговора о зајму ***** 

Светска банка Одобрење зајма, подршка имплементације зајма и 
надгледање поштовања споразума 

**** 

Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја 

Главни сарадник Светске банке за 
имплементацију пројекта, 

***** 

CFU у Министарству Активности управљања набавкама и финансијама ***** 
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финансија 

Иновативни Фонд (ИФ) Директни корисник пројекта кључна државна 
институција која подржава иновативне активности 

и управља финансирањем за подстицање 
иновација. 

***** 

Научни фонд (НФ) Директан корисник пројекта и кључна државна 
институција која промовише науку и истраживачке 
активности како би се осигурао континуирани 
развој друштва заснованог на знању у Србији 

***** 

Јавне научноистраживачке 
организације (ЈНИО) SROs 

Директни корисник пројекта ***** 

Истраживачи Директни корисник пројекта и прималац 
конкурентских грантова које нуди НФ 

***** 

Предузећа и инвеститори из 
приватног сектора 

Директни корисник пројекта и прималац 
конкурентских грантова које нуди НФ 

***** 

Жене предузетнице Директни корисник пројекта и прималац 
конкурентских грантова које нуди НФ 

***** 

Пружаоци техничке помоћи 
(приватни сектор и невладине 
организације) 

Поред саветодавних услуга које пружају службе за 
проширење, појединци, консултантске компаније и 
/ или организације које се могу ангажовати ради 
пружања техничке помоћи потенцијалним 
коркорисницима пројекта. 

***** 

Друштвени медији (Твиттер, 
Фацебоок итд.) 

Омогућује широко и редовно ширење 
информација у вези са Пројектом, осигурава 
његову видљивост и олакшава ангажовање 
заинтересованих страна 

**** 

Образовне и истраживачке 
институције, организације у 
заједници 

Омогућују знање и истраживање о најновијим 
достигнућима у пољопривредном сектору 

*** 

Нискоквалификовани, 
полуквалификовани и 
висококвалификовани 
радници 

Позитивни корисници спољних извора кроз 
потенцијално запослење 

*** 

 
 
 
Листа учесника налази се у Прилогу 12 овог документа ЕСМФ. 
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17.1.3 Активности ангажовања заинтересованих страна 

Предлажу се различите активности ангажовања заинтересованих страна како би се осигурала 
свест и смислене консултације о активностима пројекта. Циљано слање порука ће подстаћи учешће 
жена. Пројекат ће развити комуникацијску стратегију за инклузивно подизање свести о обиму пројекта, 
критеријумима подобности, избору и критичним прекретницама. Јединица за имплементацију 
пројеката, у уској сарадњи са Научним фондом и Фондом за иновације, договориће акциону листу 
ради идентификовања одговарајућих комуникационих канала и алата у различитим регионима земље. 

 

17.1.4 Улоге и одговорности 

Ангажовање заинтересованих страна ће координирати и водити МПНТР / ЈИП. Јединица за 
имплементацију пројеката уско ће координирати са другим кључним актерима - Фондом за иновације и 
Фондом науке. Улоге и одговорности ових актера сажете су у табели испод. 

Слика 7. Одговорности кључних актера у ангажовању заинтересованих страна 

 

Учесник Одговорности 

МПНТР / ЈИП  Планирање, спровођење и надгледање активности ангажовања 
заинтересованих страна; 

 Вођење и координирање активности ангажовања 
заинтересованих страна; 

 Прикупљање повратних информација заинтересованих страна 
кроз регионалне радионице, анкете о задовољству и билатералне 
састанке, 

 Управљање механизмом за подношење притужби на нивоу 
Пројекта, редовно праћење притужби путем извештаја о 
надгледању, 

 Управљање националном базом података о ЖМ и подношење 
кварталних извештаја о суштини и количини притужби; и 

 Надгледање програма и сарадња са крајњим корисницима 

Фонд за иновације  Олакшати захтеве и приговоре за информације преношењем у 
ЈИП 

 Објавити све документе и по потреби дистрибуирати материјал за 
информисање 

Научни фонд  Олакшати захтеве и приговоре за информације преношењем у 
ЈИП 

 Објавити све документе и по потреби дистрибуирати материјал за 
информисање 

 

Документи и информације које треба објавити 

Све релевантне информације о пројекту биће објављене на локалном и енглеском језику на веб 

локацијама МПНТР-а, Фонда за иновације и Фонда за науку. Информације објављене на овим веб 

локацијама обезбедиле би једнак приступ свим групама заинтересованих страна. Све објављене 

информације садрже податке о особи одговорној за објављивање информација, као и оквирни датум 

следећег обелодањивања информација. 

 Посебно ће се објавити следеће информације: 

  Оквир за управљање животном средином и друштвеним системом (ЕСМФ), 
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 Јавни позиви за финансирање, уз објашњење критеријума за расподелу средстава, услове и 

одредбе за пријаву и поступак избора и одобрења апликација, укључујући предвиђени 

временски рок. 

 Јавни позиви за било какве акције из Плана набавки пројеката, за избор консултаната и 

пружалаца услуга, добра и опреме укључујући ИТ. 

 Детаљи о механизмима за притужбе, са јасним информацијама о томе како се могу поднети 

жалбе или коментари и како механизам функционише (процес и рокови), 

 Контакт подаци за одговорна лица у ЈИП, 

 Обавештење о планираном обелодањивању нових информација (планирано време 

објављивања), 

 Записници са јавних консултација и састанака 

 ЈИП ажурира информације објављене на веб локацији редовно. 

 

17.1.5 Документација и записи 

 ЈИП ће успоставити и водити евиденцију о информацијама и ангажовању свих 

заинтересованих страна, која би као минимум садржавала следеће податке: 

 Списак објављене релевантне документације 

 Резиме примљених коментара и јавног мишљења, 

 Сажетак начина на који се баве општи коментари и мишљења јавности; 

 Датум и место сваке јавне расправе са одређеном сврхом саветовања, записником, бројем 

исписком учесника, 

Питања која треба решити у наредном периоду, 

 Облик ангажмана и комуникације (нпр. Писмена комуникација, јавне консултације, ванредна 

комуникација као резултат насталих промена) са спецификацијом његове сврхе (нпр. 

Информисање заинтересованих страна о одређеним променама у пројекту), 

 Број жалби заинтересованих страна у вези са комуникацијом (са пресеком пола) и бројем 

жалби које су резултирале позитивним исходом, 

 Број примљених и одобрених пријава (рашчлањено по МСП и посреднику власника / 

менаџера). 

17.1.6 Пројектни механизам за жалбе 

Пројекат ће олакшати посебан механизам за притужбе (ЖМ) којим ће управљати ЈИП. ЖМ ће 

пружити прилику за сталне повратне информације о шеми финансирања и решавање појединачних 

притужби током примене. 

ЖМ ће служити и као информативни центар на нивоу Пројекта и као механизам за подношење 

притужби, доступан онима који су погођени применом свих подкомпоненти пројекта и који ће бити 

применљив на све активности пројекта и релевантне су за све локалне заједнице које су погођене 

пројектним активностима и одговоран је за примање и реаговање на приговоре и коментаре (и). Особа 

/ правно лице које је директно погођена пројектом, потенцијални корисници Пројекта, (ии) Учесници - 

људи који су заинтересовани за пројекат. 

МПНТР ће осигурати да су улагачи у потпуности информисани о механизму за подношење 

притужби, тако што ће саопштити улогу и постојање ЖМ, његову функцију, контакт особе и поступке за 

подношење жалбе у погођеним подручјима. Информације о ЖМ ће бити доступне: 

 На веб страници МПНТР  

 (http://www.min.gov.rs/.), 

http://www.min.gov.rs/
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 На веб страници Иновативног Фонда и Фонда науке 

  (http://www.inovacionifond.rs/) http://fondzanauku.gov.rs/  

 

17.1.7 Подношења жалбе 

Било који приговор може се поднети ЖМ-у без икаквих трошкова, лично или писмено, достављањем 
путем е-маила, поште или личне доставе на адресе / бројеве путем жалбеног обрасца из Анекса 10. 
Приступне тачке и детаљи о локалним улазним тачкама биће објављени и биће део подизања свести. 

17.1.8 Администрирање жалби 

 У року од 3 дана од пријаве жалбе, ЖМ ће потврдити да је случај регистрован и пружити 
подносиоцу жалбе основне информације о следећем кораку. Затим ће покушати да то питање увиди 
из перспективе подносиоца жалбе и разуме шта треба да предузме. ЖМ ће истражити чињенице и 
околности и дефинисати одговор. Коначна одлука треба донесена, као и да се подносилац жалбе 
обавести о коначној одлуци најкасније 30 дана након подношење жалбе. Жалбени поступак се 
окончава након потврде о примењом решењу.Чак и када споразум није постигнут или је жалба 
одбијена, важно је документовати резултат, акције и напоре уложене у решење и случај затворити. 
Ако жалбу није било могуће решити споразумно, подносилац жалбе може да прибегне формалним 
судским поступцима, који су доступни у националном правном оквиру Србије. Подношење жалбе ЖМ-у 
не спречава да у било ком тренутку (укључујући током поступка подношења тужби) подносилац жалбе 
тражи решење од званичног органа, судског или другог, како то предвиђа правни оквир Србије. 

 У случају анонимне притужбе, након потврде жалбе у року од три дана од дана подношења, ЖМ 
ће истражити жалбу и у року од 30 дана од подношења жалбе донети коначну одлуку која ће бити 
објављена на веб локацији МоЕСТД. 
 

 ЖМ ће водити централни регистар евиденције жалби, који ће укључивати жалбе примљене кроз 
све канале за пријем, који садрже све потребне елементе за рашчлањивање притужбе према полу 
особе која га пријављује као и према врсти жалбе. Међутим, лични подаци сваког жалиоца биће 
заштићени Законом о заштити података. 

10.1.8 Жалбе и повратне информацијама корисника  

 Улога ЖМ-а, поред решавања по жалби, биће и чување и чување примљених коментара / 
притужби и чување Централног дневника жалби којим управља МОЕСТД. Да би се омогућило потпуно 
знање о овој опцији, на веб локацији МоЕСТД биће доступне кварталне исправке расподељене по 
полу, врсти притужби / жалби од стране ГМ-а. 

10.1.9 Систем правне помоћи Светске банке 

Заједнице и појединци који верују да на пројекат подржан од стране Светске банке (ВБ) могу 
поднети жалбе постојећим механизмима за одлучивање по жалби на нивоу пројекта или Служби за 
накнаду штета (ГРС) Светске банке. ГРС осигурава да се примљене жалбе одмах преиспитају у 
циљу решавања проблема везаних за пројекат. Заједнице и појединци који су погођени пројектом 
могу поднети жалбу независном инспекцијском панелу Светске банке који утврђује да ли је штета 
настала или би се могла догодити као резултат непоштовања политике Светске банке. Жалбе се 
могу подниети у било које време након што су приговори упућени Светској банци, а руководству 
банке је дата могућност да одговори. За информације о томе како да поднесете жалбе 
корпорацијској служби за надокнаду штете (ГРС) Светске банке, посетите 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress- service . За 
информације о томе како поднети жалбе Инспекцијском панелу Светске банке, посетите 
www.inspectionpanel.org 
 
 

18. ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О ДОКУМЕНТУ ЕСМФ-а 

 

Ово поглавље ће бити довршено након јавних консултација о ЕСМФ-у 

  

http://www.inovacionifond.rs/
http://fondzanauku.gov.rs/
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                                                                            АНЕКСИ: 

 

АНЕКС 01:  ЛИСТА ИЗУЗЕЋА ИЗ ПРОЈЕКТА / АКТИВНОСТИ 

 АНЕКС 01А: ЛИСТА ИЗУЗЕТАКА ИФИ 

 АНЕКС 01Б: СПИСАК ПРОЈЕКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ОБАВЕЗНА 

АНЕКС 02:  ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ЛИСТА 

АНЕКС 03:  ДИЈАГРАМ - ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНИ 
СКРИНИНГ 

АНЕКС 04:  РЕЛЕВАНТНО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ОД ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

АНЕКС 05:  УПРАВЉАЊЕ РАДА И ИЗВЕШТАЈ О ОХС 

АНЕКС 06:  ИЗВЕШТАЈ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА РАДА СА ЕСС2 

АНЕКС07:  ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА О ПОШТОВАЊУ ОДРЕДБИ РАДНОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА 

АНЕКС 08:  ПРИМЕР ПЛАНА УМАЊЕЊА (МИТИГАЦИЈЕ) И ПЛАНА МОНИТОРИНГА ЕСМП-А 

 АНЕКС 08А:  ПЛАН УМАЊЕЊА (МИТИГАЦИЈЕ) - ТАБЕЛА 

 АНЕКС 08Б: ПЛАН МОНИТОРИНГА - ТАБЕЛА 

АНЕКС 09:  ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ЕСМП - ПЛАНА УМАЊЕЊА (МИТИГАЦИЈЕ) И 
ПЛАНА МОНИТОРИНГА 

АНЕКС 10:  ОБРАЗАЦ ЖАЛБЕ 

АНЕКС 11:  ПРИМЕР ЕС УПИТНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ 
ЈУ И СБ 
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АНЕКС 01: ЛИСТА ИЗУЗЕЋА ОД ПРОЈЕКТА / АКТИВНОСТИ 

 

Пројекат који потпада под листу А или листу Б неће бити прихватљив за финансирање у 
оквиру САИГЕ пројекта. 

 

АНЕКС 01А) ЛИСТА ИЗУЗЕЋА ИФЦ-а 

 

Листа ИЗУЗЕТАКА ИФЦ дефинише врсте пројеката које ИФЦ не финансира. 

ИФЦ не финансира следеће пројекте: 

незаконити према законима или прописима земље домаћина или међународним конвенцијама и 
споразумима, или подложним међународним забранама, као што су лекови, пестициди / хербициди, 
супстанце које оштећују озонски омотач, ПЦБ-ове, животиње и производи регулисани у ЦИТЕС-у. 

 

ма (искључујући пиво и вино). 

роизводња или трговина дуваном. 

 коцкарнице и слична предузећа. 

медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где ИФЦ сматра да је 
радиоактивни неугрожавајући извор и / или адекватно заштићен. 

ли трговина неувезаним азбестним влакнима. Ово се не односи на куповину и 
употребу везаних азбестних цементних облога код којих је садржај азбеста мањи од 20%. 

- мреже веће од 2,5 км. дужине. 

 

Тест оправданости примењиваће се када би активности пројектне компаније имале значајан 
развојни утицај, али околности земље захтевају прилагођавање листе искључења. 

 

Сви финансијски посредници (ФИ), осим оних који се баве активностима наведеним у даљем 
тексту *, морају да примене следећа изузећа, поред листе за искључење ИФЦ-а: 

o Производња или активности које укључују штетне или експлоатативне облике принудног рада / 
штетни дечији рад. 

o Комерцијалне операције дрвне сече  за употребу у примарним тропским влажним шумама. 
o Производња или трговина дрветом или другим шумарским производима, осим из шума које се 

налазе у трајном управљању. 

* При микрофинансијском  инвестирању, ФИ ће поред листе за искључење ИФЦ-а применити и 
следеће ставке: 

 Производња или активности које укључују штетне или експлоатативне облике присилног рада / 
штетни дечији рад. 

 Производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија 
или комерцијална употреба опасних хемикалија. Опасне хемикалије укључују бензин, керозин 
и друге нафтне деривате. 

 Производња или активности које се односе на земљиште под својином или се односе на 
власништво које је предмет судског захтева везаних за власништво домородачких народа, под 
условом да не постоји документована сагласност таквих народа. 

* Пројекти трговинског финансирања  - имајући у виду природу трансакција, ФИ ће поред листе за 
искључење ИФЦ-а применити и следеће ставке: 

o Производња или активности које укључују штетне или експлоатативне облике присилног рада / 
штетни дечији рад. 
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АНЕКС 01Б) ЛИСТА I – ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ОБАВЕЗНУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ЛИСТА I 
Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину 
1. Постројења за: 

1) прераду нафте, нафтних деривата и природног гаса; 
2) гасификацију и топљење угља или битуменских шкриљаца, тешких остатака сирове нафте. 

2. Постројења: 

1) за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова, употребом свих врста горива, као и постројења за погон радних машина 
(термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем и остали уређаји за сагоревање укључујући и парне котлове) са снагом од 50 МW или више; 
2) нуклеарни реактори, укључујући демонтажу или искључење из погона таквих реактора

1
,изузев научноистраживачких постројења за производњу и конверзију фисионих и обогаћених 

материјала, чија укупна снага не прелази 1 кW сталног термалног оптерећења. 
3. Постројења: 

1) за прераду истрошеног нуклеарног горива; 
2) предвиђена: 
- за производњу или обогаћење нуклеарног горива; 
- за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада; 
- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива; 
- за трајно одлагање нуклеарног отпада; 
- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног отпада. 

4. Постројења: 

1) за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду); 
2) за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) укључујући континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5 т/х; 
3) за прераду у црној металургији: 
- топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 т/х сировог челика; 
- ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 кЈ по једном чекићу, код којих употребљена топлотна снага прелази 20 МW; 
- постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу топљених купки, са улазом који прелази 2 т/х сировог материјала; 
4) Ливница црне металургије са производним капацитетом преко 20 т на дан; 
5) Постројења: 
- за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина путем металуршких и/или хемијских процеса и/или електролитичких процеса; 
- за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 т дневно за олово и 
кадмијум или 20 т дневно за све остале метале; 
6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских процеса, где запремина када за третман прелази 30 м3. 
 

5. Постројења за: 
1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест; 
2) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима капацитета преко 500 т дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета преко 50 т 
дневно у ротационим пећима. 

6. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу супстанци код којих се примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони налазе један поред 
другог и функционално су повезани, а намењени су за производњу: 

- основних (базних) органских хемикалија; 

- основних (базних) неорганских хемикалија; 

- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива); 

- основних (базних) производа за заштиту биља, као и биоцида; 

- основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких поступака; 

- и/или прераду и/или обраду експлозива. 
7. Изградња: 
1) магистралних железничких пруга укључујући припадајуће објекте (мостове, тунеле и станице); 
2) магистралних аутопутева и путева са четири или више трака, или реконструкција и/или проширење постојећег пута са две траке или мање, са циљем добијања пута са четири или више трака, у 
случају да такав нови пут или реконструисана и/или проширена деоница имају непрекидну дужину од преко 10 км или више, укључујући припадајуће објекте, осим пратећих садржаја магистралног 
пута; 
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3) аеродроми за обављање јавног авио-транспорта2 чија је полетна писта дужа од 2.100 м. 
8. Унутрашњи пловни путеви на којима важи међународни или међудржавни режим пловидбе, као и луке и пристаништа које се налазе на унутрашњем пловном путу на којем важи међународни 
или међудржавни режим пловидбе, регулациони радови на унутрашњим пловним путевима којим се омогућава пролаз пловним објектима од преко 1350 т. 
9. Постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и /или депоније за одлагање опасног 
отпада.

3
 

10. Постројења за третман отпада који није опасан спаљивањем или хемијским поступцима
4
 капацитета више од 70 т на дан; депоније комуналног отпада за преко 200.000 еквивалент становника. 

11. Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња запремина експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона м
3
 или више. 

12. Објекти: 
1) хидротехнички објекти за пребацивање вода између речних сливова, намењени спречавању могућих несташица воде код којих количина пребачене воде прелази 100 милиона 

кубних метара годишње; 
2) у свим другим случајевима, објекти намењени за пребацивање вода између речних сливова код којих вишегодишњи просек протока у сливу из ког се вода захвата прелази 2.000 

милиона м
3
 годишње и где количина пребачене воде прелази 5% од овог протока, осим у случају преноса воде за пиће цевоводима. 

13. Постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима преко 100.000 становника. 
14. Вађење нафте и природног гаса. 

15. Бране и други објекти намењени задржавању и акумулацији воде код којих вода која дотиче, или додатно задржана, или акумулирана вода прелази количину од 10 милиона м
3
. 

16. Цевоводи за транспорт гаса, течног гаса, нафте и нафтних деривата или хемикалија пречника већег од 800 мм и дужине која прелази 40 км. 
17. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко: 

- 85.000 места за производњу бројлера; 
- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији; 
- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине); 
- 750 места за крмаче. 

18. Индустријска постројења за производњу: 
1) целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала; 
2) папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 т/дан. 

19. Површински копови минералних сировина чија површина прелази 10 ха, или вађења тресета кад површина терена за експлоатацију прелази 100 ха. 
20. Изградња надземних далековода чија волтажа износи 220 кВ или више и чија дужина прелази 15 км. 
21. Објекти намењени складиштењу нафте, петрохемијских или хемијских производа, земног гаса, запаљивих течности и горива чији капацитет износи 100.000 т или више. 
22. Активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола у складу са Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Службени гласник РС", број 
84/05). 
___________________ 
 
1 Нуклеарни реактори престају да буду оваква постројења када се целокупно нуклеарно гориво и други радиоактивно загађени елементи трајно уклоне са места на коме су постројења изграђена. 
2 Под "аеродромом" се подразумевају аеродроми који одговарају дефиницији предвиђеној Чикашком конвенцијом из 1944. године, којом је основана Међународна организација цивилног 
ваздухопловства (Анекс 14). 
3 Постројења дефинисана у Анексу ИИА уз Директиву 75/442/ЕЕЗ, под заглављем Д9, као и депоније за одлагање опасног отпада на које се примењује Директива 91/689/ЕЕЗ. 
4 Постројења дефинисана у Анексу ИИА уз Директиву 75/442/ЕЕЗ под заглављем Д9. 
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АНЕКС 02: Контролна листа за заштиту животне средине и социјалног утицаја 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

НАПОМЕНА: Овај Упитник ће се користити за изузеће Пројекта са високим или значајним ризицима 
по животну средину и друштвену заједницу 

 
КОНТРОЛНИ УПИТНИК (попуњава се за сваки подпројекат засебно) 
 

 ДЕО I Административни и институционални подаци 

1. Назив Подпројекта  
 
(Назив подпројекта за рехабилитацију) 
 

2. Локација Подпројекта   
 
(Општина / Град, РС / РС) 
 

3. 
Удаљеност од најближег 
насеља  

     

4. 
Удаљеност од најближе 
реке / језера 

     

5. 

 
Институционални 
аранжмани 
(имена и контакти) 

 
Светска банка (вођа 
пројектног тима) 

Управљање     
пројектима 
(ЈИП) 

Локални партнери  
 

6. 

 
Аранжмани за спровођење 
(имена и контакти) 
 
 

Заштитни надзор ПИУ Супервизија 
 
Подносилац захтева 

7. 
 
Опис пројекта (опишите главне карактеристике пројекта и локацију 
извођења радова) 

 

 
 
 

ДЕО II   Критеријуми за изузеће пројекта 

 ПИТАЊЕ ДА/НЕ    Напомена 

8. 

Да ли је Пројекат са Листе изузећа 
ИФИ (види Прилог 01А) 

ДА [ ] НЕ [ ]  

[] Ако је одговор да, 
пројекат није прихватљив 
за финансирање. 
Одредите други пројекат. 

9. 

Да ли предложени пројекат захтева 
потпуну процену утицаја на животну 
средину према српском ЗЗЖС (списак 
пројеката за које је обавезна пуна 
ЕИА)? (види Прилог 01Б) 

ДА [ ] НЕ [ ]  

[] Ако је одговор да, 
пројекат није прихватљив 
за финансирање. 
Одредите други пројекат. 

10. 

Да ли ће имплементација пројекта 
резултирати невољним откупом 
земљишта, расељавањем 
становништва или сталним заузећем 
земљишта, угрожавањем приватне 
својину, утицајем на животне приходе? 

ДА [ ] НЕ [ ]  

[] Ако је одговор да, 
пројекат није прихватљив 
за финансирање. 
Одредите други пројекат. 

12. 

Да ли ће пројекат укључивати радње 
које ће изазвати нове физичке промене 
на локалитету (топографија, воденице, 
итд.) у поређењу са затеченим стањем 

ДА [ ] НЕ [ ]  

[] Вратите се Основном 
пројекту и избегавајте 
било какве физичке 
промене у локалитету [] 
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ДЕО II   Критеријуми за изузеће пројекта 

 ПИТАЊЕ ДА/НЕ    Напомена 

пре реконструкције? Изузмите Пројекат и 
одредите нови локалитет 

13. 

Да ли ће пројекат резултирати 
повећаном употребом природних 
ресурса, попут земље, воде, материјала 
или енергије у поређењу са државом 
пре реконструкције? 

ДА [ ] НЕ [ ]  

[] Искључите пројекат и 
одредите другу локацију 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ДЕО  III  Основне информације о предложеном пројекту и подносиоцу захтева 

 ПИТАЊЕ ДА/НЕ   НАПОМЕНА  

14 Да ли постојеће предузеће има важећу дозволу 
за рад, потребне сагласности, одобрења и сл.? 
 

Дозволе укључују: грађевинску дозволу, употребну 
дозволу, водну сагласност, односно водну дозволу 

 

ДА [ ] НЕ [ ] 

Ако не, молим вас 
објасните. 
Ако не, да ли ће се 
финансирање 
искористити за 
исправљање овог 
стања? 

15 Тренутни број запослених код подносиоца 
пријаве је: 

  

 Мање од 10   

 Између 10 и 20   

 Између 20 и 50   

    Више од 50   

16 Да ли је подносилац представке поднео потписану 
изјаву да су услови рада у складу са важећим 
српским законодавством о раду и заштити на 
раду? 

  

17 Да ли су сви запослени код подносиоца пријаве 
пријављени за пензијско и инвалидско осигурање 
(тј. да ли је поднесена потврда о уплаћеним 
доприносима коју је издало надлежно пореско 
тело)? 

  

18 Да ли подносилац пријаве обично запошљава 
особе старости од 15 до 18 година? 

  

19 Да ли би се запослили нови радници за потребе 
подпројекта (унесите број у поље за коментаре)? 

  

20 Да ли се предложени Подпројекат може сматрати 
релевантним када је прилагођавање климатским 
променама у питању, односно када је у питању  
повећање отпорности на климатске промене? 
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ДЕО  IV   Неповољни утицаји и ризици пројекта - Информације о важности за 
категоризацију пројеката 

 ПИТАЊЕ ДА/НЕ   НАПОМЕНА  

21 Постоје ли назнаке да би подносилац могао да 
користи друге врсте радног ангажовања за потребе 
потпројекта? 

  

22 Постоје ли назнаке да би подносилац представке 
могао запослити особе старости од 15 до 18 година 
без да се придржава законских одредби које се тичу 
запошљавања и заштите таквих лица? 

  

23 Да ли Потпројект укључује значајне потенцијалне 
физичке опасности за раднике? 

  

24 Да ли би Потпројекат изазвао ваздушну емисију 
загађујућих материја и / или би биле потребне мере 
заштите животне средине, према позитивно правним 
прописима српског законодавства? 

  

25 Да ли би Потпројекат изазвао отпуштање отпадних 
вода и / или би биле потребне мере заштите животне 
средине, према позитивно правним прописима 
српског законодавства? 

  

26 Да ли би Потпројекат изазвао било какву емисију буке 
и / или би биле потребне мере заштите животне 
средине, према позитивно правним прописима 
српског законодавства? 
Да ли би ниво буке утицао на посебно осетљиве 
рецепторе (природна станишта, болнице, школе, 
локално становништво ...) ? 

  

27 Да ли би примена пројекта изазвала појаву отпада за 
који би биле потребне посебне одредбе за 
управљање, а које би требало да одлажу посебно 
овлашћене компаније за управљање отпадом? 

  

28 Да ли ће активност стварати чврсти отпад који се 
може сматрати опасним, тешким за управљање или 
превазилази редовни кућни отпад? 

  

29 Да ли постојеће предузеће има важећу дозволу за 
управљање водом која захтева посебне инвестиције 
или мере за испуштање отпадних вода (или је у 
процедури добијања ове дозволе према српским 
законима) ? 

  

 
 
 
  30 

Да ли постоје непредвиђени значајни трошкови 
заштите животне средине, казне, пенали или било 
који слични трошкови? 

 

Ако је одговор 
да, да ли ће се 
финансирање 
искористити за 
исправљање 
овог стања? 

31 Да ли ће активност генерисати отпадне воде за које 
може бити потребан посебан третман, контрола или 
дозвола за управљање водом? 
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ДЕО  IV   Неповољни утицаји и ризици пројекта - Информације о важности за 
категоризацију пројеката 

 ПИТАЊЕ ДА/НЕ   НАПОМЕНА  

32 Да ли ће активност конзумирати, користити или 
складиштити, производи опасне материјале који: 
• захтевају посебне дозволе или дозволе 
• захтевају лиценцирано или обучено особље 
• су забрањени или забрањени у земљама ЕУ или 
другим западним земљама 
• су тешке, скупе или су тешке за управљање 
• нису у складу са препорукама ППАХ 
• могу проузроковати загађење земље и воде или 
опасности по здравље ако нису предузете адекватне 
мере контроле 

  

33 Да ли је било неких жалби локалних људи или група или 
невладиних организација у вези са условима у објекту? 
Ако је одговор да, да ли ће се грант средства користити 
за решавање ових жалби? 

  

34 Да ли ће се активности одржавати унутар или у близини 
природних станишта или подручја који су предмет  
разматрања Владе по питању добијања службеног 
статуса заштите?  
Да ли ће активност потенцијално утицати на подручја од 
значаја за локалну, регионалну или националну 
културну баштину? 

  

35 Да ли ће активност укључивати увоз живих организама, 
нпр. младице, инсекти, животиње који  може утицати на 
осетљиве еколошке рецепторе? 

  

36 Да ли је локално становништво или било које НВО 
изразиле забринутост због аспеката животне средине 
предложене активности или су изразиле противљење? 

  

37 Постоји ли неки други аспект активности који би - 
нормалним радом или под посебним условима - могао 
да проузрокује ризик или има утицај на животну 
средину, становништво или би се могао сматрати 
сметњом (нпр. употреба пестицида)? 

  

 
Б) Образац за социјални скрининг (Check List) 

ОБРАЗАЦ СОЦИЈАЛНОГ СКРИНИНГА  И ПОКРЕТАЊА ПОТПРОЈЕКАТА 

 

Овај извештај о скринингу садржи образац за скрининг, доказе о власништву и илустрације 
анкете. 

 

Назив подпројекта: 

Локација: 

Врста активности и пакета набавки како је додељено у Плану набавке: 

Природа пројекта: 

Величина / Скала: 

Агенција за реализацију пројекта: 

Опис окружења пројекта:  

Скрининг индикатори у вези са откупом земљишта, имовином и ресурсима 

  YES NO  
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 Врста активности – Да ли Потпројекат:   

 захтева да се земљиште (приватно) стекне (привремено или 
трајно) ради његовог развитка 

   

 користи земљиште које је тренутно заузето или се редовно користи 
у производне сврхе (нпр. вртларство, пољопривреда, пашњак, 
риболовне локације, шуме) 

   

 физички расељава појединце, породице или компаније    

 резултатира привременим или трајним губитком усева, воћњака или 
домаћинстава 

   

 резултира ненамерним ограничавањем приступа људима легалним  
парковима и заштићеним подручјима 

   

 резултирати губитком средстава за живот    

 имати негативан утицај на вулнерабилне групе или појединце     

 имати негативан утицај на трговце, продавнице на споредним 
путевима или било коју привремну  врсту комерцијалне активности 

   

 
 

 
 

Ако је било који од горњих поља означен ДА, Суб пројекат неће бити прихватљив за финансирање 

 

 

 

СЕРТИФИКАЦИЈА 

 

Подносилац захтева: 

Подносилац пријаве, потписивањем овог формулара тврди да пројектна активност неће обухватати 
откуп земљишта, било који облик изградње, или ће промовисати било које активности на листи за 

искљуцење ИФЦ групе Светске банке. Поред тога, подносилац захтева је свестан захтева за процену 
утицаја на животну средину према српском закону и потврђује да нису потребни  извештаји о 

процени утицаја на животну средину. 

 

 

Независни еколошки и социјални експерт ангажован у пројекту: 

Овим потврђујемо да смо детаљно испитали све потенцијалне штетне ефекте овог Потпројекта. 
Према нашим сазнањима, Потпројекат не избегава / избегава неповољне социјалне утицаје (у случају 
да Потпројект производи негативне социјалне утицаје, наведите најмање два изузећа од подобности 

за Потпројекат)  
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АНЕКС 03: ПРОЦЕДУРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНОГ СКРИНИНГА У ОКВИРУ 

ПРОЈЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подношење 
Захтева IF/SF 

ПРЕГЛЕД СКРИНИНГ ЛИСТЕ 
Захтева  од стране PIU 

Специјалиста за заштиту 
животне средине и 
социјалног утицаја  

Да ли је за корак потребна 
потпуна ЕИА студија? 

ДА, потребна 
је комплетна 

ЕИА 
процедура и 
ЕИА студија 

КАТЕГОРИЈА 4 
ВИСОКИ 
РИЗИК 

 
СТОП! 

Овај пројекат 
или активност 

НИСУ 
прихватљиви 

за 
финансирање 

НЕ, не постоји услов за 
пуну ЕИА 

MOESTD and Специјалиста за заштиту животне средине и социјалног утицаја 
подносе УПИТНИК о категоризацији пројекта или активности  

ПРОЈЕКАТ ЈЕ: 

КАТЕГОРИЈА 1 

Низак ризик 

КАТЕГОРИЈА 2 

Умерен ризик 

КАТЕГОРИЈА 3 

Висок ризик 

Нису потребни 
додатни документи 

или процеси 
заштите животне 

средине. 
Водите евиденцију 

упитника и 
повремено 
визуелно 

прегледајте да ли 
имате проблема 

Подносилац захтева 
припрема ЕСМП. 

ПИУ и Специјалиста за 
заштиту животне средине и 

социјалног утицаја 
ревидирају  и одобравају у 

складу са законимао РС 
ЕСМП подлеже одобрењу 

СБ 

Јавна расправа и 
објављивање 

ESMP 

Водите евиденцију Упитника, ЕСМП-а и локалних 
дозволе. 

Вршите редовне активности праћења и 
извештавања. 



ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ 
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АНЕКС 04: РЕЛЕВАНТНО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО  -  ОКТОБАР 2019.  
 
Доле су наведени главни закони и прописи који су на снази у Републици Србији, а који су 
релевантни за заштиту животне средине током планирања, пројектовања, изградње и рада 
овог пројекта: 
Главни правни документи су: 

o Устав Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/06). 
o Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09) 
o Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12) 
o Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09) 
o Закон о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004) 
o Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16) 
o Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 

14/16) 
o Закон о ПУО („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009) 
o Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 36/09, 88/10, 14/16) 
o Закон о заштити од буке ("Службени гласник РС", 36/09, 88/10) 
o Закон о води ("Службени гласник РС", 30/10, 93/12, 101/16) 
o Закон о шуми ("Службени гласник РС", 30/10, 93/12, 89/15) 
o Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", 36/09, 10/13) 
o Закон о заштити на раду („Службени гласник РС“, 101/05, 91/15) 
o Закон о пољопривредном земљишту, („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015) 

 
Прописи успостављени на основу Закона о ЕИА укључују следеће: 

o Закон о потврђивању конвенције о објављивању информација, укључивању јавности у процес 
доношења одлука и правну заштиту у окружењу („Службени гласник РС“, бр. 38/09) 

o Уредба о утврђивању листе пројеката за које је процена утицаја обавезна и Списак пројеката 
за које се ЕИА може затражити ("Службени гласник РС", број 114/08) 

o Правилник о садржају захтева за неопходност процене утицаја и о садржају захтева за 
утврђивање обима и садржаја Студије утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 69/05) 

o Правилник о садржају студије ПУО („Службени гласник РС“, број 69/05) 
o Правилник о поступку јавне инспекције, представљања и јавне консултације о Студији утицаја 

на околиш („Службени гласник РС“, број 69/05) 
o Правилник о раду Техничког одбора за израду Студије процјене утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 69/05) 
o Прописи о дозвољеном нивоу буке у околини ("Службени гласник РС", бр. 72/10) 
o Уредба о успостављању класе водних тела („Службени гласник СРС“, бр. 5/68) 
o Правилник о опасним загађивачима у водама ("Службени гласник СРС", бр. 31/82) 
o Закон о потврђивању конвенције о објављивању информација, укључивању јавности у процес 

доношења одлука и правну заштиту у окружењу („Службени гласник РС“, бр. 38/09) 
o Европски комитет за заштиту животне средине и здравља. Србија. Копенхаген, Регионална 

канцеларија СЗО за Европу, 2006 (хттп://ввв.еуро.вхо.инт/еехц/имплементатион/20061010_9 
приступљено 29. децембра 2009). 

o Народна скупштина. Закон о заштити од буке у околини. Службени гласник Републике Србије, 
бр. 36/09, 88/10. 

o о Народна скупштина. Закон о управљању отпадом Службени гласник Републике Србије, 2009, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16. 

o Народна скупштина. Устав Републике Србије. Службени гласник Републике Србије, 2006, бр. 
98/06. 

o Народна скупштина. Закон о заштити животне средине. Службени гласник Републике Србије, 
2004, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16. 

o Народна скупштина. Закон о заштити ваздуха. Сл. Гласник Републике Србије, 2009, бр. 36/09, 
10/13. 

o Народна скупштина. Закон о хемикалијама. Службени гласник Републике Србије, 2009., бр. 
36/09. 88/10, 92/11, 93/12, 25/15 

o Народна скупштина. Закон о биоцидним производима. Службени гласник Републике Србије, 
2009, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15 

o Народна скупштина. Закон о заштити на раду. Службени гласник Републике Србије, 2005., бр. 
101/05, 91/15 

o Народна скупштина. Закон о процени утицаја на животну средину. Службени гласник 
Републике Србије, 2004, бр. 135/04, 36/09 

o Народна скупштина. Уредба о дозвољеном нивоу буке у околини. Службени гласник Републике 
Србије, 2010, бр. 72/10. 
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Народна скупштина. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења. Службени 
гласник Републике Србије, бр. 135/04 (http://www.basel.int/legalmatters/natleg/serbia-
04e.pdf,приступљено 11. јануара 2010. године). 

o Уредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 Европског парламента и Савета од 18. децембра 2006. о 
регистрацији, процени, одобрењу и ограничавању хемикалија, којом се оснива Европска 
агенција за хемикалије, о измени Директиве 1999/45 / ЕЗ и о укидању Уредбе Већа (ЕЕЗ) бр. 
793/93 и Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 1488/94, као и Директиве Вијећа 76/769 / ЕЕЗ и директива 
Комисије 91/155 / ЕЕЗ, 93/67 / ЕЕЗ, 93/105 / ЕЗ и 2000/21 / ЕЦ. Службени лист Европске уније, 
2006, Л396: 1–849. 

o Директива 2003/35 / ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. маја 2003. која предвиђа 
учешће јавности у изради одређених планова и програма који се односе на животну средину и 
измени у погледу учешћа јавности и приступа правди Савету Директиве 85/337 / ЕЕЗ и 96/61 / 
ЕЗ. Службени лист Европске уније, 2003, Л156: 17–24. 

o Директива Савета 91/271 / ЕЕЗ од 21. маја 1991. о третману комуналних отпадних вода. 
Службени лист Европских заједница, 1991, Л135: 40–52 (http://eur-
lek.europa.eu/LekUriServ/LekUriServ.do?uri=CELEKS:31991L0271:EN:HTML, приступљено 25. 
јануара 2010). 

o Директива Савета 98/83 / ЕЗ од 3. новембра 1998. о квалитету воде намењене за људску 
употребу. Службени лист Европских заједница, 1998, Л330: 32–33 (http://eur-
lek.europa.eu/LekUriServ/LekUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032::EN:PDF, приступљено 25. 
јануара 2010). 

o Директива 2002/49 / ЕЗ Европског парламента и Савета од 25. јуна 2002. о процени и 
управљању буком у околини - Изјава Комисије у Мировном одбору о Директиви која се односи 
на процену и управљање буком у околини. Службени лист Европских заједница, 2002, Л189: 
12–25  

o Федерална скупштина. Уредба о дозвољеном нивоу буке у околини. Службени гласник 
Републике Србије, 2010, бр. 72/10. 

o Народна скупштина. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења. Службени 
гласник Републике Србије, бр. 135/04  

o Директива Савета 1999/30 / ЕЗ од 22. априла 1999. која се односи на граничне вредности 
сумпор-диоксида, азот-диоксида и оксида азота, честица и олова у спољном ваздуху. 
Службени лист Европских заједница, Л163: 41–60. 
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АНЕКС 05: УПРАВЉАЊЕ РАДОМ И ИЗВЕШТАЈ О ОХС-у 

 

Корисник: 

Грант Бр: 

Попуњава се квартално 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВЉУ И ЗАШТИТИ НА РАДУ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

 

Име регистрованог власника породичног газдинства: 

Власник земљишта које користи породично газдинство (ако је земљиште у закупу): 

Број чланова породице који имају породицу: изнад 18 / испод 18 

Број чланова са пздравственим осигурању од укупног броја чланова: 

Број чланова који имају приступ пензијском осигурању: М Ж 

Ако је одговор да, наведите и објасните / ако не, објасните њихов извор прихода.  Ако не, објасните ко није 
покривен 

Да ли породично газдинство обезбеђује редован радни однос у складу са националним законодавством? Ако 
да, наведите број рашчлањен по полу. 

Ако је одговор да, наведите и објасните Т М Ж 

 

Сезонски радници 

 

Колико је сезонских радника било ангажовано у извештајном периоду и кумулативно од одговарајућег 
примања грантова? 

Колико је сезонских радника пријављено путем е-портала којим управља Пореска управа? Ако више од 0 
пружи доказ о регистрацији 

У колико дана просечно месечно је ангажован један сезонски радник? 

Колико сати је у просеку радио сезонски радник дневно? 

Здравље и сигурност током обављања послова који олакшавају грант 

Да ли су сезонски радници били информисани о ризицима везаним за рад, мерама за њихово спречавање и 
пружању прве помоћи, укључујући посебне информације о обуци и ОХС? 

Ако је одговор да, наведите и објасните 

Да ли чланови породичног домаћинства и сезонски радници примењују мере заштите и здравља током 
обављања активности омогућених грантовским активностима? 

Ако је одговор да, одредите мере 

Откад је примљено одобрење за усклађивање, колико чланова породице, сезонског радника или друге 
помоћи повређено је током обављања активности омогућених одговарајућим грантовима? 

Ако је било повреда, наведите и објасните 

Откад је примљена донација за подударање било неких смртних случајева услед активности олакшаних 
одговарајућим грантовима? 

Ако је одговор да, наведите и објасните  
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АНЕКС 06       ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ УСЛОВА РАДА СА ЕСС2 

 

Име задатка: 

Реф. Уговор бр: 

Период уговора: Датум почетка (дд / мм / гг) Крајњи датум (дд / мм / гг) 

Извођач / Добављач услуга: 

Извештајни период: 

Датум извештаја: 

Потпис овлашћеног лица: 

 

УСЛОВИ РАДА И УСЛОВИ РАДА Извештај о усаглашености 

Запослени у компанији * статистика: 

Укупни број спола запослених раздељен: М______Ф_______ 

Број запослених са уговором о раду од укупног броја запослених  

Број запослених без уговора о раду од укупног броја запослених  

Број запослених који имају приступ социјалном осигурању, пензијском и здравственом осигурању од укупног 
броја запослених  

Број запослених који примају зараде / плате најмање једном месечно од укупног броја запослених 

Број запослених који су напустили компанију у извјештајном периоду од укупног броја запослених  

Број запослених у посматраном периоду  

Број радних сати по запосленом (месечни просек)  

Укупни прековремени рад (месечни просек по запосленом) 

o Број повреда на раду (у извјештајном периоду и кумулативно од почетка уговора) од укупног броја. 
запослених 

o Број смртних случајева на раду (у извештајном периоду и кумулативно) од укупног броја запослених 
o Број пријављених насиља од укупног броја запослених 
o Број пријављених узнемиравања / злостављања од укупног броја запослених 

Доступност приступачног и функционалног механизма за притужбе запослених  

Број притужби ГМ (у извештајном периоду и кумулативно од почетка уговора)  

Број жалби које је решио ГМ (у извештајном периоду и кумулативно од почетка уговора) 

Број тужби поднесених у вези са питањима рада, запошљавања и ОХС-а  

Број спорова доведених до мирног решења / добровољног арбитражног поступка  

Број посета радника / инспекције ОХС-а 

* Запослени је свака физичка особа запослена или ангажована да ради или обавља услугу послодавца 

Статистика пројектних радника: 

o Укупан број пројектних радника 
o Број пројектних радника са уговором о раду: 
o Број пројектних радника без уговора о раду: 
o Број пројектних радника са приступом социјалном осигурању, пензијском и здравственом осигурању 

оверен потврдом из регистра: 
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Радна листа: 

 Услови Да / Не Напомена 

1 Сви радници на пројекту имају уговор о раду или уговор о 
ангажовању у писаној форми. 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Не“, ближе 
објасните 

2 Сви радници на пројекту се исплаћују најмање једном 
месечно 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Не“, ближе 
објасните  

3 Сви радници на пројекту радили су 8 сати дневно, 40 сати 
седмично 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Не“, ближе 
објасните  

4 Сви радници на пројекту имали су редован дневни и 
недељни одмор 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Не“, ближе 
објасните  

5 Запослени на пројекту чији је радни однос или радно 
ангажовање  прекинуто отказом у складу са националним 
законом о раду и ЕСС2 

Да  
 
Не    

 

Ако је одговор „Да“ 
наведите број и објасните 
услове раскида 

6 Број пројектних радника похађао је програм обуке везан 
за ОХС 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „да“ 
наведите број и објасните 

7 Радници на пројекту добили су отпуст  на које имају право 

 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Да“ 
наведите врсту и број 
оваквих сслучајева 

8 Пројектни радници били су укључени у радне несреће 
које су резултирале повредама или смртним случајевима 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Да“, ближе 
објасните  

9 Радници на пројекту пријављивали су случајеве 
дискриминације, узнемиравања, сексуалног 
узнемиравања или непоштовања закона 

Да  
 
Не    

   
  

Ако је одговор „Да“, ближе 
објасните  

10 Радници на пројекту подинели су тужбе или покренули 
добровољну арбитражу / правне поступке за решавање 
спора 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Да“, ближе 
објасните  

11 У извештајном периоду било је неких инцидената због 
непоштовања ЛМП 

Да  
 
Не    

Ако је одговор „Да“, ближе 
објасните  
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АНЕКС 07  ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА О УСКЛАЂЕНОСТИ СА РАДНО ПРАВНОМ  
                   ЛЕГИСЛАТИВОМ 

 

Датум и место издавања: ________________________ 

Име и адреса издаваоца: ________________________ 

 

ИЗЈАВА  

 

Изјављујемо: 

o Свесни смо и у послујемо у складу са утврђеним стандардима управљања радом; 
o Послујемо складу смо са свим националним законима * и важећим прописима који се 

односе на запошљавање, радне односе и односе са запосленима, радне услове и 
услове рада; 

o Залажемо се да обезбедимо сигурно и здраво окружење за наше запослене и да 
применимо све захтеве заштите на раду који су прописани националним 
законодавством; 

o Не толеришемо било који облик дечијег рада, присилног рада или ропства. 
o Забрањујемо било који облик узнемиравања, злостављања и насиља на раду и 

забрањујемо директну или индиректну дискриминацију било ког запосленог или групе 
запослених по било којем основу и из било којег разлога. 

 

Изјављујемо да би требало да добијемо уговор; усвојићемо поступке управљања радом који су 
применљиви на пројекат и укључити их у нашу праксу. 

Разумемо да непоштовање било које од горе наведених обавеза може довести до раскида 
уговора и искључења из пројекта. 

 

Потпис: 

Име: 

Позиција: 

 

* Национални закони се односе и на законе Републике Србије и на домицилни закон земље у случају 
да је понуђач страни 
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АНЕКС 08     ПЛАН ЗА ПРИМЕЊИВАЊЕ УЗОРКА И ПЛАН ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕСМП-а 

 

   АНЕКС 08А   ПЛАН МИТИГАЦИЈЕ 
 

 

 
ФАЗА 

 
 
ПРЕДМЕТ 

 
ОЛАКШАВАЈУЋА 
МЕРА 

 
ТРОШКОВИ    
МИТИГАЦИЈЕ 

(уколико су 
значајни) 

 
 
ОДГОВОРНОСТ 

НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 
(попуњава се током 
ревизије) 

Припрема 
пројекта 

 
 
 

    

Извршење 
пројекта /  
пословања 

 
 
 

    

Предмети за које је одговоран извршилац морају бити наведени у тендерској документацији 
 
 

 

      АНЕКС 08Б  ПЛАН МОНИТОРИНГА 
 

ФАЗА КОЈИ 
 

параметар 
се 

надгледа? 

ГДЕ 
 

се налази 
предметн

и 
параметар 

? 

КАКО  
 

ће предметни 
параметар 

бити 
надгледан/ 

тип 
мониторинга? 

КАДА 
 

ће, тј. у којем периоду ће 
предметни параметар 

бити предмет 
мониторинга/фрекветност 

мониторинга? 

ТРОШКОВИ 
МОНИТОРИНГА 

 

Колики је трошак 
мониторинга? 

 
ОДГОВОРНОСТ 

НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

 (попуњава се током 
надзора уз 

упућивање на 
одговарајуће мерне 

извештаје) 

Припрема 
пројекта 

       

Извршење 
пројекта /  

пословања 
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ДОДАТАК 09А: УЗОРАК ПОПУЊЕН ЕСМП - ПЛАН МИТИГАЦИЈЕ 
 
САМО ПРИМЕР: УПОТРЕБА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА У ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 

ФАЗА 

 
 

 
ПРЕДМЕТ 

 
 
                 

ОЛАКШАВАЈУЋА 
МЕРА 

 
ТРОШКОВИ    
МИТИГАЦИЈЕ 

(уколико су  
              значајни) 

 
 

     
 ОДГОВОРНОСТ 

 
НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

(попуњава се током 
ревизије) 

Пројектова
ње 

Одређене соларне ћелије 
могу захтевати више 
енергије и сировина за 
производњу или могу 
користити опасне и штетне 
материјале у својој 
производњи 

Прибавите довољно информација 

од произвођача 

Потражите сертификате или изјаве 

како се производе панели 

Изаберите „еколошки 

прихватљивију опцију“ 

Варијација у 

трошковима 

могу настати соларне 

плоче 

Грант 
прималац 

 

Пројектова
ње 

Постављање соларних 
панела на 
крововима или зградама у 
насељеним подручјима 
могу имати естетски утицај 
или могу утицати на 
споменик или заштићену 
зграду 

Пажљиво постављање плоча 

Осигурајте да зграда није историјски 

локалитет, да не постоје посебна 

упутства о фасади и изгледу и 

осигурајте да одобрења добију све 

именоване и одговорне локалне 

власти 

N/A Грант 
прималац 

 

Пројектова
ње 

Постављање соларних 
панела у природна 
подручја треба пажљиво 
осмислити како би се 
умањили естетски утицаји 
и поремећаји на земљи, 
укључујући утицаје 
високих температура или 
магнетних поља 

Осигурајте да су соларни панели 

смештени у удаљеном подручју које 

је неплодно и да се не користи 

никаквим врстама. Поред тога, 

осигурајте да локација не буде у 

близини заштићених подручја, 

пашних земљишта или важних 

станишта као и осетљивих 

То може имати утицаја 

на целокупни Пројекат 

и, због тога, може 

бити неких додатних 

трошкова 

Грант 

прималац 
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ФАЗА 

 
 

 
ПРЕДМЕТ 

 
 
                 

ОЛАКШАВАЈУЋА 
МЕРА 

 
ТРОШКОВИ    
МИТИГАЦИЈЕ 

(уколико су  
              значајни) 

 
 

     
 ОДГОВОРНОСТ 

 
НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

(попуњава се током 
ревизије) 

прималаца / подземних вода, 

површинских вода 

Извођење Прашина, бука, емисије и 
вибрације настале током 
грађевинских активности 
могу представљати 
сметњу у близини 
популације људи или 
животиња у близини 

Осигурајте да се поштују 
регулаторни захтеви за 
ограничавање буке и да се бука 
држи до дозвољеног радног 
времена и интервала према 
одговарајућем пропису 
Не дозволите машинама да празне 
воду кроз радне површине да 
бисте ограничили стварање 
прашине 

Трошак резервоара за 

воду: 150-250 € 

Уговарач/Гра

нт прималац 

 

Извођење Пропуштање или 
изливање из машина 
може негативно утицати 
на тло и подземне воде 

Механизам за контролу изливања 

биће на месту 

Коришћене машине неће се 

сервисирати или поправљати на 

лицу места 

Минимални Уговарач/Гра

нт прималац 

 

Извођење Неправилно управљање 
отпадом 
може загађивати животну 
средину и 
представљају претњу за 
животиње у близини 
локације 

Осигурајте брзо прикупљање 

отпада да бисте га избегли 

расејање 

Сав настали отпад биће одложен на 

овлашћеној депонији. Неће бити 

отвореног сагоревања отпада 

Одлагање у 

на локацији за 1 тону 

(са 50 км превоза): 

150 € 

Уговарач/Гра

нт прималац 

 

Радње Употреба пестицида или 
другог 
опасне хемикалије за 
третирање или чишћење 
соларних панела утицаће 

Осигурајте да се једињења 

процењују по њиховом 

утицај на животну средину и 

потенцијал за болест или повреде 

услед једнократног акутног 

Може се наметнути 

додатни трошкови за 

скупља еколошка 

решења 

Уговарач/Гра

нт прималац 
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ФАЗА 

 
 

 
ПРЕДМЕТ 

 
 
                 

ОЛАКШАВАЈУЋА 
МЕРА 

 
ТРОШКОВИ    
МИТИГАЦИЈЕ 

(уколико су  
              значајни) 

 
 

     
 ОДГОВОРНОСТ 

 
НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

(попуњава се током 
ревизије) 

на окружење излагања; 

Избегавајте опасна једињења или 

их замените 

мање опасне материје, не 

осигуравајте цурење у околним 

областима, осигурајте правилно 

складиштење хемикалија на 

површинама заштићеним од 

цурења и користите их само 

обучено стручно особље 

Повлачење Опасни материјали 
унутар плоча могу бити 
одложени у природу и 
утицати на животну 
средину (тло, подземне и 
површинске воде) у 
случају ломова или 
уклањања плочица. 

Осигурајте да се радници обуче на 

одговарајући начин 

поступци разградње у складу са 

важећим мерама за контролу 

изливања 

Није од значаја Уговарач/Гра

нт прималац 
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ДОДАТАК 09Б:   УЗОРАК ПОПУЊЕНИ ЕСМП - ПЛАНОМ МОНИТОРИНГА 
 
Пример: употреба соларних панела у производњи електричне енергије 
 

ФАЗА КОЈИ 
 

параметар се 

надгледа? 

ГДЕ 
 

се налази 
предметни 
параметар ? 

КАКО  
 

ће предметни 
параметар бити 
надгледан/ тип 
мониторинга? 

КАДА 
 

ће, тј. у којем 
периоду ће 
предметни 
параметар 
бити 
предмет 
мониторинга/
фрекветност 
мониторинга
? 

ТРОШКОВИ 
МОНИТОРИН
ГА 

 

Колики је трошак 
мониторинга? 

 

ОДГОВОРН

ОСТ 

НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

 (попуњава се током 

надзора уз 

упућивање на 

одговарајуће мерне 

извештаје) 

Фаза дизајна 
 

Еколошки 
производни 
процес 
соларних 
панела 

Кроз 
технологију 
спецификац
ије панела 

Кроз 
примање и 
чување свих 
спецификација 

Пре 
јавне набавке 

Може имати 
укупни ефекат 
повећања 
трошкова 

Грант 
прималац 

 

Фаза дизајна  Постављање  
панеле мора 
да одобри 
именована и 
одговорна 
локална 
управа 
 

Адекватна 
пратећа 
документ
ација 

Кроз 
добијање и 
чување свих 
потребних 
дозвола 

Пре 
грађевинских 
радови и по 
могућности 
пре пријаве 
за грантове 

 Без Грант 
прималац 

 

Извођење Прашина, бука, 
емисије и 
вибрације  

на месту 
пројекта 

Периодично 
проверити звук 
нивоа на радном 
месту како би се 
осигурало да је 
то унутар 
законских 
граница и према 
локалним 
дозволама. 

Током 
конструк
ција 
ради у 
континуи
тету 

Минорно – 
трошак би 
требао би 
бити урачунат у 
оквиру  
уговора 

Уговарач / 
Надзор 
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ФАЗА КОЈИ 
 

параметар се 

надгледа? 

ГДЕ 
 

се налази 
предметни 
параметар ? 

КАКО  
 

ће предметни 
параметар бити 
надгледан/ тип 
мониторинга? 

КАДА 
 

ће, тј. у којем 
периоду ће 
предметни 
параметар 
бити 
предмет 
мониторинга/
фрекветност 
мониторинга
? 

ТРОШКОВИ 
МОНИТОРИН
ГА 

 

Колики је трошак 
мониторинга? 

 

ОДГОВОРН

ОСТ 

НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

 (попуњава се током 

надзора уз 

упућивање на 

одговарајуће мерне 

извештаје) 

Путем жалби 
(ако је насеље 
насељено) 

Извођење Пропуштање 
или просипање 
из 
машине током 
грађевинских 
радови  

На месту 
пројекта 

Визуелно на 
околна подручја, 
дневник свих 
несрећа на лицу 
места који се 
попуњавају 

Током 
конструкција 
ради у 
континуитету 

Минорно – трошак 
би требао би 
бити урачунат у 
оквиру  
уговора 

Уговарач / 
Надзор 

 

Извођење Отпад 
прикупљање и 
управљање 

На месту 
пројекта 

Свакодневни 
надзор 
сакупљања 
отпада 
Пазите да нема 
отвореног 
пламена. Чувајте 
рачуне од 
овлашћене 
депоније 

Свакодневно Минорно – трошак 
би требао би 
бити урачунат у 
оквиру  
уговора 

Уговарач / 
Надзор 

 

Радња Употреба мање 
опасних 
пестициди или 
других 
хемикалија за 
чишћење 
панела 

На месту 
пројекта 

Визуелни 
преглед радног 
места ради 
адекватне 
заштите 
од употребе 
хемикалија које 
се користе.  
Постоје 
сигурносни 
листови који се 
прегледавају и 

Визуелни 
преглед 
локације 
након 
одржавања 
Подаци се 
ажурирају 

Може имати  
ефекат повећања 
трошкова 

Уговарач / 
Надзор  
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ФАЗА КОЈИ 
 

параметар се 

надгледа? 

ГДЕ 
 

се налази 
предметни 
параметар ? 

КАКО  
 

ће предметни 
параметар бити 
надгледан/ тип 
мониторинга? 

КАДА 
 

ће, тј. у којем 
периоду ће 
предметни 
параметар 
бити 
предмет 
мониторинга/
фрекветност 
мониторинга
? 

ТРОШКОВИ 
МОНИТОРИН
ГА 

 

Колики је трошак 
мониторинга? 

 

ОДГОВОРН

ОСТ 

НАПОМЕНА/ 
КОМЕНТАРИ 

 (попуњава се током 

надзора уз 

упућивање на 

одговарајуће мерне 

извештаје) 

чувају 

Повлачењ
е 

Опасни 
материјали 
садржани 
унутар панела 
могу бити 
испуштени 
током 
стављања ван 
погона 

На месту 
пројекта 

Осигурајте да 
нема испуштања.  
или просипавања  

Визуелно, 
треба да се 
води дневник 
свих 
испуштања.  
или 
просипавања 

Минорно – трошак 
би требао би 
бити урачунат у 
оквиру  
уговора 

Уговарач / 
Надзор 

 

 

 



SERBIA ACCELERATING INNOVATION AND GROWTH ENTREPRENEURSHIP – SAIGE 
Environmental and Social Management Framework - ESMF 

66 

 
АНЕКС 10:  ОБРАЗАЦ ПОКРЕТАЊА ЖАЛБЕНОГ ПОСТУПКА 
 
а) пример 01 
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б) пример 02 

 

Референтни број жалбе (попуњава [    име   ]     ): 

Подаци 

 

 

Име и презиме: 

Адреса: 

 

 

Тел: 

имејл: 

Како бисте да вас 
контактирамо? Означите поље 
за потврду 

Пошта Телефон Електронском 
поштом 

Име и лични подаци  (ЈМБГ са личне карте). 

Детаљи ваше жалбе. Молимо опишите проблеме, како се то догодило, када, где и колико пута 

 

 

 

 

 

 

Ваш предлог решења? 

 

 

 

Како предати овај 
образац МПНТР/ ЈУП 

 

Поштом 

На руке  

Имејлом  

Потпис  Датум  
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ц) Евиденција обештећења 

# Приоритет 

Датум 

одговора 

на жалбу 

Начин 
одговора 
на жалбу 

Врста 

одговора на 

жалбу 

Кратак 

преглед 

Анонимно 

(да/не) 

Име 

примаоца 

одговора 

на жалбу  

Статус 

(решено/ на 
чекању/ескалација) 

Датум 

доношења 

решења 

Даља 

комуникација по 

питању жалбе 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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АНЕКС 11:  ПРИМЕР КАКО СЕ УПИТНИК КОРИСТИ ЗА РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПИУ И СБ 

  

 

1. Подаци подносиоца захтева 

Име фирме: 

Адреса фирме: 

Земља:   

Град:   

Овлашћени представници 

Функција:                  Датум ,  

Контакт 

Телефон: 
Мобилни телефон: 
Е-маил: 
 

 

2. Општи подаци 

Да ли је пројекат у складу са свим 
релевантним правилима о заштити 
СБ (узимајући у обзир договорене 
акционе планове, изузећа или 
одступања)? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор не, наведите детаље о било каквим 
правним неусклађеностима: 

Да ли је пројекат у складу са свим 
важећим еколошким и социјалним 
законима и прописима? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор не, наведите детаље о било каквим 
правним неусклађеностима: 

Да ли је било незгода или 
инцидената који су проузроковали 
штету околини, довели до повреда 
или смртних случајева, утицали на 
пројектни рад или локалне 
заједнице, утицали на културна 
добра или створили обавезе за 
компанију? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор да, опишите, укључујући детаље 
активности за поправку и спречавање поновног 
појављивања: 

Да ли је дошло до промена 
околине, социјалних, радних или 
здравствених и безбедносних 
закона или прописа који су значајно 
утицали на компанију? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор да, опишите: 

Колико је било инспекције за 
заштиту животне средине током 
извештајног периода? 

Бр: 

 
Наведите детаље о овим посетама, укључујући број 
и природу свих утврђених кршења 

Колико је било инспекција 
здравствене и здравствене заштите 
током извештајног периода? 

Бр: 

 
Наведите детаље о овим посетама, укључујући број 
и природу свих утврђених кршења 

 

Колико је било инспекција рада? Бр: 

 
Наведите детаље о овим посетама, укључујући број 
и природу свих утврђених кршења  

Да ли су ове посете резултирале 
било каквим казнама, новчаним 
казнама и / или плановима 
корективних акција? 

Да   

НЕ    
Наведите детаље о овим посетама, укључујући број 
и природу свих утврђених кршења  
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2. Општи подаци 

Да ли је компанија у извештајном 
периоду ангажовала било које 
подносиоце захтева за рад на 
пројекту? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор да, наведите за које врсте рада и 
како је компанија надгледала поштовање 
подносилаца захтева са заштитним политикама 
Светске банке и Планом управљања животном 
средином и друштвеним системом: 

Да ли је било које од горе 
наведених повреда одговорно за 
подносиоце захтева? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор да, наведите детаље, укључујући 
како компанија обезбеђује да подносилац захтева 
спроводи корективне радње? 

Да ли су неке радње смањене, 
привремено обустављене или 
затворене због еколошких, 
здравствених, безбедносних или 
радних разлога? 

Да   

НЕ    
Ако је одговор да, опишите: 
 

Молимо опишите било које окружење или друштвене програме, иницијативе или потпројекте који се предузимају 
током извештајног периода за побољшање еколошких или друштвених перформанси и / или система управљања 
компаније: 

 

 Молимо наведите ниво повезаних расхода (капитални издаци и оперативни расходи) и да ли се то односи на 
захтеве Плана за заштиту животне средине и социјалне политике или било које друге иницијативе: 
 

 

3. Статус плана управљања животном средином и социјалним утицајем  

Молимо наведите информације о статусу сваке ставке у Плану управљања животном средином и 
друштвеним системом (ЕСМП) договорене са Светском банком. Ако је ЕСМП ажуриран током 
периода извештавања, приложите копију новог плана. 
 

 

4. Подаци управљања животном средином 

Наведите име и контакт податке 
менаџера за заштиту животне 
средине: 

 
Гас 
Угаљ 
Лигнит 
Мрежа електричне енергије 
Купљено топлотно 
Конзумиране сировине  

Коментари: 
 

 

5. Употреба ресурса и производа 

Параметар Вредност Јединица Коментари1 

Коришћено 
гориво 

   
 

Уље (дизел)   l  

Гас   m3  

Угаљ  t  

Лигнит  t  

Електро мрежа   KW  

                                                           
 
Уз све друге релевантне коментаре, молимо наведите да ли се пријављена мерења односе на све или само на неке процесне 
операције у постројењу. Молимо уврстите све релевантне параметре квалитета горива (нпр. Калоријска вредност) 
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5. Употреба ресурса и производа 

Топлотна 
експлоатација 

  
 

Искоришћене 
сировине 

  
 

Име 1    

Име 2    

Производ - output    

Производ 1    

Производ 2    

 

 
 

6. Управљање људским ресурсима 

Наведите име и контакт податке менаџера за људске 
ресурсе: 

 

 

Укупно 
Ангажовани у овом 

извештајном периоду 

Отпуштени у 
овом 

извештајном 
периоду 

Број директно запослених:    

Број радника по уговору:    

Да ли је било колективних отпуштања 
радника током извештајног периода? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, опишите план отпуштања, 
укључујући разлоге отпуштања, број укључених 
радника, како су изабрани, предузете 
консултације: 
 

Постоје ли планирана отпуштања радне 
снаге у наредној години? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, опишите план отпуштања, 
укључујући разлоге отпуштања, број укључених 
радника и поступак избора и консултација: 
 

Да ли је било промена у међу 
заступницима синдиката у току 
извјештајног периода? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, наведите детаље и 
резимирајте ангажман са синдикатима током 
извјештајног периода: 

 

Да ли је било других представника 
радника (нпр. у одсуству синдиката)? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, наведите детаље и 
резимирајте ангажман са њима током периода 
извештавања: 
 

Да ли је било каквих промена у статусу 
Колективних уговора? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, наведите детаље: 

Да ли су запослени у току извештајног 
периода имали било какве примедбе о 
пројекту? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, наведите колико њих, 
подељено по полу, сумирајте питања 
постављена у притужбама мушког и женског 
особља и објасните како их је Компанија 
решила: 
 

Да ли су запослени поднели било какве 
жалбе због узнемиравања или 
малтретирања током извештајног 
периода? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, наведите колико их је, 
подељено по полу, сумирајте питања која су 
поставила мушко и женско особље и објасните 
како их је Компанија решила: 
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6. Управљање људским ресурсима 

Да ли је било каквих штрајкова или 
других колективних спорова везаних за 
радне и радне услове током 
извештајног периода? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, сажмите природу и разлоге 
спорова и објасните на који су начин решени 

 

Да ли је у току извештајног периода 
било судских случајева по питању 
радног односа? 

Да     

Не    
Ако је одговор да, резимирајте оспоравана 
питања и исход: 

Да ли је било промена следећих смерница 

или услова током периода извештавања у 

било којој од следећих области: 

- признање Синдиката 

- Колективни уговор 

- Недискриминација и једнаке могућности 

- Једнака плата за једнак рад 

- Родна равноправност 

- Злостављање и узнемиравање, 

укључујући сексуално узнемиравање 

- Запошљавање младих млађих од 18 

година 

- Плате (ниво плата, нормалан и 

прековремени рад) 

- Током времена 

- Радно време 

- Флексибилна равнотежа радног и 

приватног живота 

- Механизам за подношење притужби за 

раднике 

- Здравље и безбедност 

Да     

Не    
Ако је одговор да, молимо вас да поднесете 
све потребне детаље, укључујући и све нове 
иницијативе: 

 

 

7. Подаци о заштити на раду 

Наведите име и контакт податке 
менаџера за здравље и 
безбедност: 

 

 Запослени Ангажовани 
по уговору 

 Запослени Ангажовани 
по уговору 

Број радних сати 
у овом 
извештајном 
периоду: 

  Број смртних случајева 2
:   

Буџет потрошен 
на ОХС у овом 
периоду (укупан 
износ и валута): 

RSD  Број повреда:   

Обука за ОХС 
организована у 
овом периоду, 

  Број незгода у изгубљеном 
времену (укључујући 
возила) 

  

                                                           
2
 Ако то већ нисте учинили, пошаљите посебан извештај у коме се детаљно наводе околности сваке жртве са смртним исходом 
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7. Подаци о заштити на раду 

дан-особа: 

Број изгубљених 
радних дана 3

 

настали због 
инцидената: 

  Број случајева болести 
насталих као последица 
упослења: 

  

Број дана 
боловања: 

     

Узроци несреће (пад, велики терети, удари предмет, контакт са извором енергије итд.): 

Наведите детаље о смртним случајевима или већим несрећама о којима претходно није било пријављено Светској банци, 
укључујући укупну надокнаду исплаћену због повреде на раду или болести (износ и валута): 

Молимо сажмите сваку обуку за спречавање и реаговање у ванредним ситуацијама која је организована за 
особље компаније током периода извештаја: 

 

 

8. УКЉУЧИВАЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

Наведите име и податке за контакт за 
спољне односе или менаџера за 
ангажовање у оквиру заједнице: 

 

Молимо наведите информације о примени плана ангажовања заинтересованих страна договореног са 
Светском банком и резимирајте интеракцију са заинтересованим странама током извештајног 
периода, укључујући: 

 
  - Састанке или друге иницијативе (ангажовање јавности или јавних организација  током периода 
извештавања) 
 
 - Информације које се пружају јавности и другим заинтересованим странама током периода 
извештавања који се односе на питања заштите животне средине, социјалне политике или 
безбедности 
 
- Извештавање у медијима, 
 
 - Интеракција са било којом заједницом у окружењу или другим заједницама. 
 
Молимо опишите било какве промене плана за ангажовање заинтересованих страна договорених са 
Светском банком: 

Колико је жалби или притужби пројекат добио од јавности или организација цивилног друштва током 
извештајног периода? Молимо поделите према интересној групи. Резимирајте било која питања 
постављена у жалбама или притужбама и објасните како су решена: 
 

 

9. Статус и извештавање о акционом плану расељавања/Оквир за опоравак живота 

Постојећа експропријација 

Молимо да пријавите било какав даљи напредак постигнут током овог извештајног периода у примени Акционог 
плана за пресељење (РАП) или Оквира за опоравак живота (ОПЖ), користећи индикаторе праћења, као што је 
детаљно описано у АПР или ОПЖ, и испуните табелу испод. Наведите резултате било којег другог повезаног 
надзора који врши компанија или његови консултанти и приложите све додатне информације за које сматрате да 
би биле корисне. 

Да ли су све погођене особе у 
потпуности надокнађене за своје 

Да    Не     

Ако не, наведите колико компензационих уплата је 

                                                           
3
 Изгубљени радни дани су број радних дана (узастопно или не) после датума повреде или почетка болести због којих је 

запослени био ван посла или је био лимитиран на ограничену радну активност због професионалне повреде или болести.    
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9. Статус и извештавање о акционом плану расељавања/Оквир за опоравак живота 

физичко пресељење и, ако је 
примењиво, било које економске 
губитке настале из пројекта? 

још увек неизмирено(у смислу броја и процента 
прималаца и износа плаћања) и наведите када ће та 
плаћања бити извршена: 

Да ли је куповина земљишта имала 
додатних, непредвиђених утицаја на 
животни стандард погођених особа или 
приступ средствима за живот која 
претходно нису обухваћена РАП-ом? 

Да    Не     

Ако је одговор да, квантификујте ове утицаје и 
одредите које су мере предузете да би се ови 
утицаји свели на минимум и ублажили. Ако не, 
наведите како се надгледају потенцијални утицаји на 
средства за живот. 

 

Да ли је идентификована било која 
рањива група? 

Да    Не    Ако је одговор да, наведите групе које су 
идентификоване и опишите све додатне мере 
предузете у циљу ублажавања утицаја специфичних 
за ове групе. 

 

Ако је применљиво, да ли су исплаћене 
све транзитне дажбине? 

Да   Не    Ако не, наведите колико је још увек неизмирених (у 
смислу броја и процента прималаца и износа 
плаћања) и наведите када ће се те исплате 
извршити. 

 

Да ли је пружена правна помоћ свим 
погођеним особама? 

Да    Не    Ако је одговор да, наведите колико је особа 
ефективно користило правну помоћ. 

 

Да ли су сви додатни захтеви за 
земљиште и / или ресурсе измирени? 

Да    Не    

 

Неприменљиво  

Ако не, наведите колико захтева је још увек 
нерешено и наведите колики је очекивани временски 
рок за њихово решавање. 

Да ли је било нових жалби или 
притужби у вези са откупом земљишта? 

Да    Не    Ако је одговор да, наведите  колико и сумирајте 
њихов садржај. 

Да ли је компанија редовно 
извештавала погођене заједнице о 
напретку постигнутом у примени АПР-
а? 

Да    Не   Ако је одговор да, наведите колико је одржано 
састанака и колико учесника је присуствовало. 

 

Додатни откуп земљишта 

Ако је компанија током извештајне године прибавила ново земљиште за пројекат, молимо да приложе документе 
којима се може закључити трансакција откупа земљишта. Приложите нови / ревидирани АПР који покрива ново 
откупљење земљишта и опишите мере ублажавања, компензацију, постигнуте споразуме итд. И у табеларном 
облику доставите списак погођених људи и статус компензације. 

 

 

Да су ли неке особе физички 
расељене? 

 

Да   Не    Ако је одговор да, колико? 

 

 

Have any persons been economically 
displaced? 

Да ли је било која особа економски 
расељена? 

Да    Не    Ако је одговор да, колико? 

 

 

Да ли је то било расељавање уз 
подршку државе ? 

Да   Не    Ако је одговор да, опишите процедуру 

 

 

 

10. Интеракција заједнице и развој 

Молимо сумирајте све иницијативе за развој друштва или друштвене заједнице које је предузела компанија током 
периода извештавања и све повезане трошкове: 
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АНЕКС 12:  ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ И ЈАВНОЈ КОНСУЛТАЦИЈИ О ЕСМФ-у 
 
Ово поглавље ће бити завршено након јавних консултација. 
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ЛИСТА УЧЕСНИКА - Консултације са кључним заинтересованим странама, Београд, 23. септембра 2019., просторије Светске банке, Булевар Краља 
Александра 
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ЛИСТА УЧЕСНИКА - Консултације са кључним заинтересованим странама, Београд, 04. октобар 2019. године, Институт за хемију, технологију и 
металургију, Његошева 12, Београд 
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