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1. САЖЕТАК
Према Оквирном документу за управљање животном средином и социјалним окружењем
(ОДУЖССO) у склопу пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” (ECEC) и
Оперативној процедури / политици Светске Банке за заштиту животне средине 4.0.1 (ОП/БП
4.0.1), Банка захтева процену стања животне средине потпројеката предложених за
финансирање средствима зајма Банке како потпројекти не би реметили стање животне
средине и како би се доносиле одрживе одлуке. Даље, на основу ОДУЖССО и Оквирне
политике расељавања (ОПР), потребно је извршити темељну проверу сваког пројединачног
потпројекта како би се утврдило постојање потенцијално штетних утицаја на социјално
окружење који активирају Оперативну политику Светске банке о принудној аквизицији
земљишта и расељавању ОП 4.12. Уколико се утврди постојање таквих утицаја, они ће бити
ублажени кроз инструменте расељавања за конкретан потпројекат, Акциони план за
расељавање или Скраћени Акциони план за расељавање (САПР). Тамо где утицаји на
социјално окружење не активирају ОП 4.12, исти ће бити ублажени применом мера за
ублажавање утицаја дефинисаних у ОДУЖССО.
Предвиђено је да поменути Пројекат повећа приступ квалитетним услугама предшколског
васпитања и образовања, посебно за децу из друштвено осетљивих група. Очекује се да овај
Пројекат обухвати четири главне компоненте:
i.
ii.
iii.
iv.

Компонента 1: Проширење понуде слободних места у предшколским установама
(око 35.000.000 долара)
Компонента 2: Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања
(око 5.000.000 долара)
Компонента 3: Подршка деци и породици (око 10.000.000 долара)
Компонента 4: Управљање пројектом, техничка помоћ и праћење и вредновање
(око 4.000.000 долара)

Овај План за управљање животном средином и социјалним окружењем (ПзУЖССО)
припремљен је ради утврђивања штетних утицаја на животну средину и социјално окружење
(који не активирају ОП 4.12) потпројекта у Пуковцу, општина Дољевац, укључујући утицаје на
конкретну локацију, који се могу превазићи применом предложених мера за ублажавање
штетних утицаја. Овај ПзУЖССО омогућава усаглашеност Пројекта с релевантним домаћим
законодавством и захтевима СБ повезаним с процедурама процене утицаја на животну
средину и физичка културна добра, као и на безбедност и здравље, а у складу са Оквирним
документом за управљање животном средином и социјалним окружењем (ОДУЖССО), који је
завршен и изнет на јавну расправу у Београду 4. новембра 2016. Уз то, овај План је заснован на
релевантним оперативним политикама Банке и усаглашен са истим; ОП представљају општу
политику, смернице, кодексе праксе и процедуре које треба поштовати у спровођење свих
потпројеката предложених за финансирање. Овај План састоји се од 19 одељака који се баве
конкретним проблемима на следећи начин.
Одељак 2. Контекст и општа дијагностичка процена. У овом одељку дат је преглед контекста за
земљу и тренутна структура институција које се баве питањима животне средине у Републици
Србији. Министарство заштите животне средине (МЗЖС) означено је као кључна институција у
РС одговорна за формулисање и спровођење политике заштите животне средине, док се
остале институције, као што су Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС), Републички завод за
заштиту споменика културе (РЗЗСК) и релевантни органи локалне самоуправе, баве додатним
аспектима управљања животном средином у земљи. Што се тиче националних правних оквира
и оквира процене утицаја на животну средину у Републици Србији садржаних у законодавном
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систему Републике Србије, како је предвиђено Законом о процени утицаја на животну
средину, ПУЖС није потребна за активности предвиђене предложеним потпројектом
(унапређење и проширење постојеће и изградња нове предшколске инфраструктуре) у
Пуковцу, општина Дољевац. Уз то, у овом одељку такођe су истакнуте политикe СБ везане за
заштиту животне средине. Пројекат ECEC спада у категорију Б према критеријумима OП/БП
4.01 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, с потенцијално штетним еколошким утицајем
на становништво или важна еколошка подручја – укључујући мочварна земљишта, шуме,
пашњаке или друга природна станишта, који су везани за конкретну локацију, уз мало или
нимало утицаја који су неповратни. Исто важи и за предложени потпројекат у Пуковцу,
општина Дољевац. На крају, у овом одељку су дате детаљније информације о пројекту ECEC у
целини.
Одељак 3. Национални правни оквири за заштиту животне средине и социјалног окружења и
оквир процене утицаја на животну средину. У овом одељку наводи се регулативу у вези са
заштитом животне средине у Републици Србији, као и важећи закони у области утицаја на
социјално окружење релевантни за овај потпројекат.
Одељак 4. Приступ и методологија. У овом одељку разматрају се израда и договорена
методологија за израду планова за управљање животном средином и социјалним окружењем
за појединачне локације, који укључују сакупљање и анализу примарних података, мапирање
и анализу секундарних података кроз деск студију јавно доступних информација, укључујући
податке о локацији предложеног потпројекта, и обилазак терена. Ова методологија је у
потпуности усаглашена са ОДУЖССO израђеним за потребе Пројекта.
Одељак 5. Опис потпројекта. У њему су дате детаљне информације о потпројекту у Пуковцу, ул.
Вука Караџића бб, у општини Дољевац, на катастарским парцелама бр. 10369 и 7497.
Катастарска парцела бр. 10369 има површину од 5.966 m2, а катастарска парцела бр. 7497 има
површину од 779 m2. Обе парцеле уписане су у Катастар непокретности Републике Србије као
јавна својина регистрована на име општине Дољевац, у складу са законом. На парцели бр.
7497 постоји објекат који је некада био локална основна школа а сад је напуштен. Поред
катастарске парцеле бр. 7497 налази се катастарска парцела бр. 7498 у власништву општине
Дољевац, са неупотребљивим објектом под кровом непознате намене и приближне површине
200 m2, и оронула кућа приближне површине 20 m2, која се једним делом налази на парцели
7495/4, а другим делом на парцели 7497 (како је представљено на сликама 1–3). Тренутно се
на локацији овог потпројекта налази један постојећи објекат, највероватније изграђен у првој
половини прошлог века. Зграда некадашње основне школе направљена је као самостални
објекат димензија 23,00 x 6,90 m (158,7 m2), са улазном терасом од 21,38 m2. Зграда има
ходник, две веће просторије (учионице) и малу канцеларију. Због престанка активног
коришћења и одржавања, зграда је оронула. На већини спољашњих и унутрашњих зидова
видљиве су велике површине без малтера, док кровна конструкција не постоји. Таваница
зграде направљена је од ребрастих бетонских плоча које су изложене атмосферским
утицајима и запуштене. Зидови су од цигле без прстенастих греда и стубова. Темељи зграде
направљени су од ломљеног камена у ширини потпорног зида. Подови зграде изведени су као
бетонска плоча на слоју шљунка и у лошем су стању. Зграда нема врата ни прозоре. Нису
уочени никакви видљиви подземни резервоари.
Према званичном Пројекту за грађевинску дозволу (техничка документација број 228/18,
инвеститор општина Дољевац), који је израдио Архитектонски биро „Fox“, Ниш, у децембру
2018. и Грађевинској дозволи бр. ROP-DOL-7815-CPА-2/2018 од 17. децембра 2019. године, коју
је издао Одсек за урбанизам, инспекцију и неекономске послове општине Дољевац,
планирана је реконструкција постојећег објекта и изградња новог објекта за потребе
предшколске установе општине Дољевац. У складу са потребама општине као инвеститора,
планирани број корисника новог вртића биће 40, подељених у две групе од по 20 корисника.
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Постојећи зидови објекта биће углавном задржани, а просторије ће бити преграђене како би
се постојећи простор прилагодио предшколској намени. Додатни објекат биће изграђен на
северозападној страни постојећег објекта и имаће укупну површину 782,58 m2 (405,30 m2 и
377,28 m2). Висина зграде са новом лаганом кровном конструкцијом износиће 6,10 m. Објекат
ће имати главни улаз са југозападне стране, где се налази главни приступни пут, са
омогућеним прилазом за особе са инвалидитетом, децу и старије особе. Економски улаз
налази се на северозападној страни. Оба улаза биће надкривена стакленим надстрешницама
са потпорном челичном потконструкцијом. Овај ПзУЖССО предвиђа реновирање постојећег
објекта и изградњу новог, што је планирана интервенција за овај потпројекат.
Као што је наведено у Пројекту за грађевинску дозволу, локација предложеног потпројекта у
селу Пуковац тренутно има главне инфраструктурне прикључке за пијаћу воду, услуге
сакупљања и одношења отпада, електрично осветљење, телефон и колектор отпадних вода.
Пошто је градилиште лоцирано у постојећој и оперативној урбанизованој зони, утицаји на
животну средину током извођења грађевинских радова биће ограничени на утицаје који су
заједнички свим грађевинским активностима – загађење ваздуха, прашина и бука, вибрације и
поремећаји изгледа локалног земљишта и могуће подземних вода. Већина негативних утицаја
осетиће се само тренутно (током извођења радова) и биће ограниченог опсега.
С обзиром на то да овај ПзУЖССО предвиђа реновирање постојећег објекта и изградњу новог
повезаног објекта као планирану интервенцију за овај потпројекат, претпоставља се да ће бити
задржана већина структурних елемената постојећег објекта и да ће постојећи објекат бити у
потпуности реконструисан. Очекује се да ће овај процес изазвати разне токове отпада, чиме би
се требало позабавити на начин представљен у наредним одељцима овог ПзУЖССО.
Применом добре грађевинске праксе, међутим, одговарајућим надзором градилишта и
контролом уговора могуће је смањити или потпуно избећи штетне утицаје на животну
средину. Како би се избегли, спречили или ублажили потенцијални ризици по здравље и
безбедност становништва и радника, потенцијални утицаји на животну средину у смислу
квалитета ваздуха, подземних вода, буке, стварања и управљања отпадом, Планом за
ублажавање утицаја на животну средину и социјално окружење (одељак 5 овог ПзУЖССО)
предлажу се добре праксе рушења/изградње које прати примена више мера за ублажавање
утицаја.
Одељак 6. Одговорност за управљање животном средином и социјалним окружењем. У овом
одељку утврђују се и разматрају одговорности релевантних страна (МПНТР, ECEC ЈУП, Извођача
радова, Стручног надзора и других) за реаговање на потенцијалне еколошке, социјалне и
друге утицаје утврђене ПзУЖССО и за примену одговарајућих мера заштите.
Одељак 7. Клаузуле уговора о извођењу грађевинских радова везане за заштиту животне
средине. У овом одељку наводи се да ће већина утицаја на животну средину у фази
реконструкције/изградње бити потенцијално ублажена уношењем одговарајућих клаузула у
уговоре о извођењу грађевинских радова, искључујући оне за које је искључиво одговорно
особље предшколске установе. Закључује се да уговори о изградњи и други уговори о
извођењу грађевинских радова морају да садрже одредбе овог ПзУЖССО заједно с Планом за
ублажавање штетних утицаја на животну средину и социјално окружење и Планом праћења
стања животне средине и социјалног окружења тако да оне буду у потпуности обавезујуће за
Извођаче радова.
Одељак 8. Реализација потпројекта. Одговорност за надгледање укупног спровођења пројекта
лежи на МПНТР. Функције управљања Пројектом и свакодневни рад биће у надлежности
МПНТР и Јединице за управљање пројектом (ЈУП) ECEC. ЈУП при МПНТР ће такође
координирати укупан план рада повезан с овим потпројектом, планове градње, напредовање
и примену предложених мера за избегавање односно минимизацију еколошких, социјалних,
здравствених и безбедносних ризика. У оперативној фази, кад објекат предвиђен овим
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потпројектом буде рекоструисан и у функцији, главне активности повезане са заштитом
животне средине биће припрема Плана противпожарне заштите и Плана редовног и
превентивног одржавања објекта (водоводи канализација, грејање, опрема), док су социјални
утицаји углавном повезани са безбедношћу и здрављем деце везаним за захтевима за општи
приступ објекту, општом доступношћу предшколске установе и одржавањем позитивних
утицаја.
Одељак 9. Праћење. Спровођења пројекта ECEC пратиће МПНТР и ЈУП. Информације и подаци
које сакупе сви субјекти који спроводе Пројекат биће унети у укупан оквир праћења и
вредновања. МПНТР ће кроз пројектне извештаје редовно надгледати активности праћења и
вредновања, вредновати постигнуте резултате и усмеравати субјекте који спроводе Пројекат
на корекције управљачких активности. Спровођење мера повезаних са ПзУЖССО биће у
домену одговорности Извођача, који на дневном нивоу мора узимати у обзир и примењивати
све предложене мере превенције и ублажавања утицаја. Именовано надзорно тело у обавези
је да надзире практичну примену заштитних мера од стране Извођача и издаје упутства
односно налоге за корекције, ако је потребно, заједно са инвеститором и ECEC ЈУП-ом. Према
националном законодавству, главна одговорност кад је реч о инспекцијском надзору лежи на
општинским органима (инспекторима за заштиту животне средине, комуналним
инспекторима, инспекторима за питања здравља и безбедности, грађевинским
инспекторима), који ће бити укључени у праћење примене мера ублажавања утицаја и
предложеног Плана праћења стања животне средине (одељак 6 овог ПзУЖССО), у складу са
релевантним законодавством у Србији. Извођач грађевинских радова у обавези је да спроводи
све активности дефинисане Планом праћења стања животне средине и социјалног окружења у
оквиру овог ПзУЖССО за које је ангажован. Именовано надзорно тело је одговорно за
праћење грађевинских активности, укључујући и мере заштите животне средине и социјалног
окружења током спровођења пројекта.
Одељак 10. Извештавање. Овај одељак пружа детаљне информације о четири одвојене линије
праћења и општим захтевима праћења.
Ниво 1. Извештаји које Извођач подноси Стручном надзору – Извођач ће припремити
извештаје о усаглашености с ПзУЖССО као Кварталне извештаје о напретку и поднети их
именованом надзорном телу. Ови извештаји подносиће се и на српском и на енглеском, у
штампаном и електронском облику. Ови извештаји документоваће примену мера заштите и
ублажавања утицаја на животну средину и социјално окружење, заједно с прописаним
активностима праћења спроведених у кварталном периоду извештавања. Извођач ће водити
рачуна о квалитету животне средине на основу планова за ублажавање утицаја и праћење који
су саставни део овог ПзУЖССО. Сваки извођач је у обавези да на средини трајања пројекта
припреми и поднесе ЈУП-у прелазни Извештај о утицају на животну средину и социјално
окружење, који покрива све активности пројекта током половине периода спровођења
пројекта.
Ниво 2. Извештаји које Стручни надзор подноси Инвеститору – Именовано надзорно тело ће
поднети Инвеститору (општини) Кварталне извештаје о напретку и прелазни Извештај о утицају
на животну средину. На основу уговора који су потписали финансирајуће тело (МПНТР),
инвеститор (општина) и извођач, именовано надзорно тело ће ове извештаје проследити
инвеститору (општини) најкасније три радна дана од првобитног достављања извођачевих
извештаја.
Ниво 3. Извештаји које Инвеститор подноси ЈУП-у/МПНТР – Инвеститор (општина) ће поднети
ЈУП-у/МПНТР Кварталне извештаје о напретку и прелазни Извештај о утицају на животну
средину. На основу уговора који су потписали финансирајуће тело (МПНТР), инвеститор
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(општина) и извођач, инвеститор ће ове извештаје проследити ЈУП-у најкасније три радна дана
од првобитног достављања извођачевих извештаја.
Ниво 4. Извештаји које ЈУП подноси Светској банци и ECEC – ЈУП подноси минимум
полугодишње извештаје МПНТР и СБ, као што је назначено у Приручнику за спровођење
пројекта и Документу о процени пројекта, по питању статуса мера ублажавања утицаја које
примењује Извођач, по питању додатних мера ублажавања које треба предузети, по питању
неусаглашености с релевантним еколошким дозволама и по питању жалби локалног
становништва и невладиних организација и начина на који је на њих одговорено. Праћење и
усаглашеност са ОДУЖССO и Планом за ову конкретну локацију ће током спровођења пројекта
бити одговорност ЈУП-а (стручњак за питања заштите животне средине и стручњак за
социјална питања), а писани извештаји ће се достављати Светској банци најмање једном током
периода спровођења овог потпројекта.
За целокупно извештавање, у случају било какве несреће или акцидента који угрожава
животну средину односно у случају угрожености здравља и безбедности на раду, што
укључује, између осталог, озбиљну повреду на раду, губитак екстремитета или смртни случај
као последица активности на градилишту, обавезно је неодложно известити ЈУП и Светску
банку. Ово извештавање обављаће се од Нивоа 1 до Нивоа 4 одмах и у потпуности најкасније
24 сата од инцидента. Извођач сноси коначну одговорност за извештавање и решавање
инцидената према именованом надзорном телу и релевантним органима Републике Србије.
ЈУП сноси коначну одговорност за извештавање и решавање инцидената према Светској
банци.
Одељак 11. Извештај о процени утицаја на животну средину. У овом одељку дат је
дијагностички преглед главних параметара процењених у природној/непосредној средини
(подземне воде, уређење терена и пејзаж, постојећа или будућа употреба земљишта и водни и
енергетски ресурси) и елемената штетних по јавно здравље (квалитет ваздуха, квалитет воде,
загађење тла, отпад, бука и вибрације, биодиверзитет). Сви проучени потенцијални утицаји
оцењени су као негативни, њихово дејство је ограничена на локално подручје на ком се
јављају, а обим је локализован на градилиште потпројекта. Већина утврђених утицаја присутна
је у фази извођења грађевинских радова на овом потпројекту, њихово трајање је углавном
дуготрајно и сви се могу неутралисати. По вероватноћи, утврђени утицаји оцењени су као мало
вероватни, изузев утицаја који потичу из производње отпада, која се сматрају извесним. Значај
скоро свих утврђених утицаја је мала, изузев утицаја који се тичу стварања отпада и
управљања отпадом, који се сматрају знатним.
Одељак 12. Извештај о процени утицаја на социјално окружење пружа детаљан преглед
социјалних ризика повезаних са овим потпројектом и одговарајуће мере ублажавања,
пружајући информације о одговорностима различитих заинтересованих страна у спровођењу
овог Плана и очувању социјалног окружења у оперативном подручју овог потпројекта. Главне
утврђене области ризика јесу могући утицаји на здравље и безбедност услед активности
изградње пер се и њихов инкриминишући ефекат услед појачаног саобраћаја узрокованог
извођењем грађевинских радова, могући поремећај васпитнообразовних активности,
водоснабдевања итд. Предложена локација за потпројекат је испитана и нису утврђени утицаји
који активирају ОП 4.12.
Одељак 13. План за ублажавање утицаја на животну средину, и одељак 15. План праћења
стања животне средине. Ови одељци пружају детаљан и конкретан преглед ризика по животну
средину повезаних са овим потпројектом и одговарајуће мере ублажавања утицаја, пружајући
информације о одговорностима које имају различите заинтересоване стране у спровођењу
овог Плана и заштити животне средине у подручју рада потпројекта. Главне препознате
ризичне области су могући неповољни утицаји на животну средину, здравље и безбедност
услед лошег пројектовања и планирања, неадекватна примена ПзУЖССО услед слабе
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повезаности ПзУЖССО с другим документима уговора, могући неповољни утицаји на животну
средину, здравље и безбедност на раду услед непостојања или непридржавања релевантних
процедура, могући неповољни утицаји на животну средину и здравље у вези са питањима БЗР,
загађењем воде и земљишта, стварањем отпада, буком и загађењем ваздуха.
Одељак 14. План за ублажавање утицаја на социјално окружење и одељак 16. План праћења
стања социјалног окружења, пружају детаљан и конкретан преглед социјалних ризика
повезаних са овим потпројектом и одговарајуће мере ублажавања утицаја, уз информације о
томе које заинтересоване стране су одговорне за спровођење овог Плана и очување
социјалног окружења у оперативној области потпројекта.
Одељак 17. План за укључивање заинтересованих страна и жалбени механизам пружа преглед
активности које се тичу укључивања заинтересованих страна у потпројекат без ограничавања,
као и детаље о жалбеном механизму за конкретан потпројекат, његовој улози и
одговорностима.
Одељак 18. Извештај с јавне расправе. У овом одељку дати су докази који се тичу обавезе
јавног објављивања према ОДУЖССO пројекта ECEC, списак учесника јавне расправе и
записници са састанака одржаних у склопу јавне расправе.
Одељак 19. Прилози садрже одговарајућу допунску документацију, слике и документоване
доказе.

2. КОНТЕКСТ и ОПШТА ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОЦЕНА
Овај План за управљање животном средином и социјалним окружењем (ПзУЖССО)
припремљен је ради утврђивања штетних утицаја на животну средину и социјално окружење
потпројекта у Пуковцу, општина Дољевац, укључујући утицаје на конкретну локацију, који се
могу превазићи применом предложених мера за ублажавање штетних утицаја. Овај ПзУЖССО
омогућава усаглашеност Пројекта с релевантним домаћим законодавством и захтевима СБ
повезаним с процедурама процене утицаја на животну средину и физичка културна добра, а у
складу са Оквирним документом за управљање животном средином и социјалним
окружењем1 , који је завршен и изнет на јавну расправу у Београду 4. новембра 2016. Уз то,
овај ПзУЖССО је заснован на релевантној оперативној политици Банке и усаглашен са истом;
ОП представља општу политику, смернице, кодексе праксе и процедуре које треба поштовати
у спровођење свих потпројеката предложених за финансирање.

Контекст за земљу
Министарство заштите животне средине (МЗЖС) означено је као кључна институција у РС
одговорна за формулисање и спровођење политике заштите животне средине. Другим
аспектима управљања животном средином баве се друге институције, као што су Завод за
заштиту природе Србије (ЗЗПС), Републички завод за заштиту споменика културе (РЗЗСК) и
релевантни органи општинских управа.
Што се тиче националних правних оквира и оквира процене утицаја на животну средину у
Републици Србији садржаних у законодавном систему Републике Србије, како је предвиђено
Законом о процени утицаја на животну средину, израда Процене о утицају на животну средину
није потребна за активности предвиђене предложеним потпројектом (унапређење и
1

ОДУЖССП доступан је на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/11/ESMF-ENG-2.pdf
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проширење постојеће и изградња нове предшколске инфраструктуре) у Пуковцу, општина
Дољевац.

Покренуте процедуре СБ везане за заштиту животне средине
Пројекат ECEC спада у категорију Б према критеријумима OП/БП 4.01 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, с потенцијално штетним еколошким утицајем на становништво или важна
еколошка подручја – укључујући мочварна земљишта, шуме, пашњаке или друга природна
станишта, који су везани за конкретну локацију, уз мало или нимало утицаја који су
неповратни. То важи и за предложени потпројекат у Пуковцу, општина Дољевац. Детаљи о
класификацији Пројекта, процедури за процену стања животне средине и припреми
ПУЖС/ПзУЖССО и других инструмената заштите животне средине доступни су у ОДУЖССO за
конкретан пројекат2.
После утврђивања локације потпројекта, адекватна и договорена темељна провера локације
предложеног потпројекта обављена је комбинацијом деск анализе секундарних података,
прикупљањем примарних података и обиласком терена. Резултати провере нису открили
никакве штетне социјалне утицаје у погледу ОП/БП 4.12 ПРИНУДНО РАСЕЉАВАЊЕ. Остали
социјални утицаји и они који нису повезани са присилним пресељењем биће ублажени путем
образаца за проверу, ублажавање утицаја и праћење стања социјалног окружења
предвиђеним у ОДУЖССO који је уврштен у овај ПзУЖССО.

Опис пројекта
Светска банка је 21. фебруара 2017. одобрила пројекат под називом „Инклузивно
предшколско васпитање и образовање”, укупне вредности 50.000.000 долара, у склопу
подршке Влади Републике Србије у повећању приступа квалитетним услугама предшколског
васпитања и образовања (ECEC), посебно за децу из друштвено осетљивих група. Овај Пројекат
обухвати четири главне компоненте:
Компонента 1: Проширење понуде слободних места у предшколским установама (око
34.000.000 долара). Циљ ове компоненте јесте да унапреди приступ предшколским
услугама, посебно за децу узраста 3 до 5,5 година из друштвено осетљивих група, тако
што ће повећати понуду слободних места у квалитетним предшколским установама. Ова
компонента ће финансирати око 17.000 нових физичких места у урбаним и руралним
подручјима комбиновањем нове градње, проширења постојећих предшколских
установа и пренамене или унапређења других јавних зграда, као што су основне школе
(или друге зграде доступне у општини). Приоритети у првим фазама спровођења
Пројекта биће реновирање и пренамена/унапређење, како би се тиме брзо повећао
приступ, док изградња нових обjеката изискује више времена. Обновљени и
новоизграђени објекти биће погодни за васпитнообразовне активности оријентисане к
деци и користиће решења која повећавају ефикасност и флексибилност. За све нове и
обновљене предшколске установе ова компонента ће финансирати набавку намештаја,
наставних материјала, опреме и опремање игралишта. Општине ће бити утврђене и
рангиране по приоритетима, на основу предложеног индекса (Индекс подобности
општине – ИПО). Индекс је заснован на две димензије (процена потребе за
предшколским услугама и социјалне и економске карактеристике општине). Поред
горепоменутих нових и унапређених предшколских објеката, ова компонента ће
финансирати и до пет нових иновативних центара који ће служити као модели
2

ОДУЖССП доступан је на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/11/ESMF-ENG-2.pdf
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предшколске установе за обуку и размену знања. Ово ће бити спроведено кроз
новоградњу или реновирање постојећих предшколских установа које имају потенцијал
да постану такви иновативни центри. Ови предшколски центри биће повезани са
институцијама за обуку васпитача и користиће се за размену најбољих пракси у
педагогији оријентисаној ка детету (и као део спровођења посебне обуке у оквиру
Компоненте 2). Они ће бити опремљени према потребама за оптимално пружање
предшколских услуга и за потребе обуке васпитача. Ова компонента обухватиће и обуку
за локалне архитекте и грађевинске инжењере како би се у пројектима за изградњу и
реновирање промовисала ефикасност и педагогија усмерена ка детету.
Компонента 2 (подељена на три поткомпоненте): Унапређивање квалитета
предшколског васпитања и образовања (око 5.000.000 долара). Ова компонента
финансираће активности усмерене ка изградњи основа за квалитетан предшколски
систем који се одликује холистичким приступом подршци физичког, емоционалног,
когнитивног развоја и добробити деце.
Компонента 3 (подељена на три поткомпоненте): Подршка деци и породици (око
9.000.000 долара). Ова компонента усмерена је на активности оснаживања родитеља и
старатеља да унапреде родитељске вештине којима се врши развојна стимулација деце
и васпитне праксе код деце раног узраста (од зачећа до поласка у основну школу), с
фокусом на најосетљивије друштвене групе: економски угроженe породицe, породицe с
децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и породицe ромске националности, јер је
њима приступ одређеним услугама ограничен на начин који утиче на њихово тренутно и
будуће благостање.
Компонента 4 (подељена на три поткомпоненте): Управљање пројектом, техничка
помоћ и праћење и вредновање (око 2.000.000 долара).
За активности у оквиру Компоненте 1 пројекта ECEC, укључујући потпројекат у селу Пуковац,
општина Дољевац, постоји највећа вероватноћа да ће произвести штетне утицаје на животну
средину и социјално окружење током извођења радова на новим градилиштима, односно
реконструкције постојећих објеката. Уколико је негативне утицаје на животну средину и
социјално окружење немогуће избећи, приликом избора локација и у свим наредним фазама
планирања и спровођења Пројекта потребно је применити и пратити мере ублажавања
утицаја представљене у овом документу. Мања је вероватноћа да ће било какви утицаји на
животну средину и социјално окружење бити произведени током припреме и спровођења
компоненти 2 и 3 Пројекта.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРАВНИ ОКВИР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
СОЦИЈАЛНОГ ОКРУЖЕЊА и ОКВИР ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Списак релевантног републичког законодавства о заштити животне средине и
социјалним окружењем и републичких регулаторних докумената о процени утицаја на
животну средину дат је у Прилогу 1.

4. ПРИСТУП И МЕТОДОЛОГИЈА
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Стручњак за питања заштите животне средине и стручњак за социјална питања сложили су се
са израдом и израдили планове за управљање животном средином и социјалним окружењем
за конкретне локације, што подразумева следеће (активности нису поређане према редоследу
спровођења):
•

•

Прикупљање примарних података и анализа
o разговори и састанци с главним заинтересованим странама,
o састанци с доносиоцима одлука на националном и локалном нивоу (састанак са
ЈУП-ом 21. јануара 2019, теренски обилазак потпројектне локације и састанак са
особом за контакт из партнерске општине 23. јануара 2019. године)
o разговори са осталим странама важним за спровођење пројекта,
Мапирање и анализа секундарних података путем деск истраживања других јавно
доступних информација, као што су релевантно законодавство, правилници и
стандарди Републике Србије, укључујући податке о локацији предложеног потпројекта.

Ова методологија је у потпуности усаглашена са ОДУЖССO израђеним за потребе Пројекта.
Неопходна је писмена потврда или изјава Светске банке уколико ПзУЖССО одступа од
ОДУЖССO (и тамо где одступа, ако одступа).
Стручњацима су били доступни следећи примарни подаци:
•
•
•
•

пројекат и техничка документација за грађевинску дозволу,
грађевинска дозвола,
доказ о формалном упису постојећег објекта, који је некада коришћен као школа, у
складу с државним прописима и правним оквиром,
база података Регистра непокретности.

У прикупљању и прегледању података које је обавио консултант за питања заштите животне
средине и социјална питања праћена је израђена методологија, а прикупљени подаци били су
довољни за обим радног задатка. На основу доступних података, потпројекат и његови делови
процењени су на основу формулара за ПСЖС који је дат у ОДУЖССO и описан у одељку 5.
Информације о локацији и типу радова предложеног потпројекта обезбедили су овлашћени
представници JУП-а и MПНТР. Идентификација и приоритетизација потпројекта нису предмет
овог ПзУЖССО, већ су искључиво предмет споразума JУП-а и MПНТР.
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5. ОПИС ПОТПРОЈЕКТА
Опис локације

Слика 1. Поглед из ваздуха на Пуковац (извор фотографије: www.opstinadoljevac.rs).
Овај потпројекат налази се у Пуковцу, ул. Вука Караџића бб, у општини Дољевац, на
катастарским парцелама бр. 10369 и 7497. Катастарска парцела бр. 10369 има површину од
5.966 m2, а катастарска парцела бр. 7497 има површину од 779 m2. Обе парцеле уписане су у
Катастар непокретности Републике Србије као јавна својина регистрована на име општине
Дољевац, у складу са законом (слике 1 и 2). На парцели бр. 7497 постоји објекат који је некада
био локална основна школа, а сада је напуштен (слика 4). Поред катастарске парцела бр. 7497
налази се катастарска парцела бр. 7498 у власништву општине Дољевац, са неупотребљивим
објектом под кровом непознате намене и приближне површине 200 m2 (слика 5), и оронула
кућа приближне површине 20 m2 (слика 5).
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Слика 2. Поглед из ваздуха на катастарску парцелу бр. 10369, на којој се налази овај
потпројекат.

Слика 3. Поглед из ваздуха на катастарску парцелу бр. 7497, на којој се налази овај
потпројекат, и катастарска парцела бр. 7498.

Планиране интервенције
На локацији овог потпројекта тренутно се налази један постојећи објекат, највероватније
изграђен у првој половини прошлог века. Зграда некадашње основне школе направљена је као
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самостални објекат димензија 23,00 x 6,90 m (158,7 m2), са улазном терасом од 21,38 m2.
Зграда има ходник, две веће просторије (учионице) и малу канцеларију. Због престанка
коришћења и одржавања, зграда је оронула (слика 4). На већини спољашњих и унутрашњих
зидова видљиве су велике површине без малтера, док кровна конструкција не постоји.
Таваница зграде направљена је од ребрастих бетонских плоча које су изложене атмосферским
утицајима и запуштене. Зидови су од цигле без прстенастих греда и стубова. Темељи зграде
направљени су од ломљеног камена у ширини потпорног зида. Подови зграде направљени су
као бетонска плоча на слоју шљунка и сада су у лошем стању. Зграда нема врата ни прозоре.
Током обиласка нису уочени никакви видљиви подземни резервоари.

Слика 4. Постојећа конструкција старе школе (фото: С. Сушић)

Слика 6. Две постојеће конструкције на парцелама бр. 7497 и 7498 (фото: С. Сушић)
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Слика 5. Унутрашњост постојеће зграде (фото: С. Сушић)
Према званичном Пројекту за грађевинску дозволу (техничка документација број 228/18,
инвеститор општина Дољевац), који је саставио Архитектонски студио „Fox“, Ниш, од децембра
2018. и Грађевинској дозволи бр. ROP-DOL-7815-CPА-2/2018 од 17. децембра 2019. године коју
је издао Одсек за урбанизам, инспекцију и неекономске послове општине Дољевац, а коју је
стручњаку за питања животне средине званично доставило особље ЈУП-а 21. јануара 2019.
године, планирана је реконструкција постојећег објекта и изградња новог објекта који ће
служити као предшколска установа општине Дољевац. У складу са потребама општине као
инвеститора, планирани број корисника новог вртића биће 40, подељени у две групе од по 20
корисника. Постојећи зидови објекта биће углавном задржани, а просторије ће бити
преграђене како би се постојећи простор прилагодио новој предшколској установи. Додатни
објекат биће изграђен на северозападној страни постојећег објекта и имаће укупну површину
782,58 m2 (405,30 m2 и 377,28 m2). Висина зграде са новом лаганом кровном конструкцијом
износиће 6,10 m. Објекат ће имати главни улаз са југозападне стране, где се налази главни
приступни пут, са омогућеним прилазом за особе са инвалидитетом, децу и старије особе.
Економски улаз налази се на северозападној страни. Оба улаза биће надкривена стакленим
крововима са потпорном челичном потконструкцијом. План зграде приказан је на слици 6.
Овај ПзУЖССО предвиђа реновирање постојећег објекта и изградњу новог, што је планирана
интервенција за овај потпројекат.
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Слика 6. План нове зграде

Важне околности које треба узети у обзир
Као што је наведено у Пројекту за грађевинску дозволу, локација предложеног потпројекта у
селу Пуковац тренутно има главне инфраструктурне прикључке за пијаћу воду, услуге
сакупљања и одношења смећа, електрично осветљење, телефонски прикључак и колектор за
отпадне воде. Пошто је градилиште лоцирано у постојећој и оперативној урбанизованој зони,
утицаји на животну средину током извођења грађевинских радова биће ограничени на утицаје
који су заједнички свим грађевинским активностима – загађење ваздуха, прашина и бука,
вибрације и поремећај изгледа локалног земљишта и могуће подземних вода. Већина
негативних утицаја осетиће се само тренутно (током извођења радова) и биће ограниченог
опсега. Уз то, еколошке карактеристике грађевинских материјала чија се употреба планира у
овом потпројекту у складу су са релевантним законодавством у Србији, док се нова зграда
сматра енергетски ефикасном у складу са релевантним прописима у Србији.
С обзиром на то да овај ПзУЖССО предвиђа реновирање постојећег објекта и изградњу новог
повезаног објекта као планирану интервенцију за овај потпројекат, претпоставља се да ће бити
задржана већина структурних елемената постојећег објекта и да ће постојећи објекат бити у
потпуности реконструисан. Очекује се да ће овај процес изазвати разне токове отпада, чиме би
се требало позабавити на начин представљен у наредним одељцима овог ПзУЖССО.
Применом добре грађевинске праксе, одговарајућим надзором градилишта и контролом
уговора, међутим, могуће је смањити или потпуно избећи негативне утицаје на животну
средину. Како би се избегли, спречили или ублажили потенцијални професионални ризици и
ризици по здравље и безбедност становништва, потенцијални утицаји на животну средину у
смислу квалитета ваздуха, подземних вода, буке, стварања и управљања отпадом, Планом за
ублажавање утицаја на животну средину (одељак 12 овог ПзУЖССО) предлажу се добре праксе
рушења/изградње које прати примена неколико мера за ублажавање утицаја.
Спровођење мера повезаних са ПзУЖССО биће у домену одговорности
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Извођача/Подизвођача, који на дневном нивоу мора узимати у обзир и примењивати све
предложене мере превенције и ублажавања утицаја. Стручни надзор на градилишту у обавези
је да надзире практичну примену заштитних мера од стране Извођача/Подизвођача и издаје
упутства односно налоге за корекције, ако је потребно. Према националном законодавству,
главна одговорност кад је реч о инспекцијском надзору лежи на општинским органима
(инспекторима за заштиту животне средине и комуналним инспекторима), који ће бити
укључени у праћење примене мера ублажавања утицаја и предложеног Плана праћења стања
животне средине (одељак 6 овог ПзУЖССО).
ЈУП при МПНТР ће такође координирати укупан план рада повезан с овим потпројектом,
планове градње, напредовање и примену предложених мера за избегавање односно
минимизацију еколошких, здравствених и безбедносних ризика.
У оперативној фази, кад објекти предвиђени овим потпројектом буду изграђени и у функцији,
главне активности повезане са заштитом животне средине биће припрема Плана
противпожарне заштите и Плана редовног и превентивног одржавања објекта (водоводи
канализација, грејање, опрема), у складу са релевантним законодавством Републике Србије
(Закон о противпожарној заштити, СГРС, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018).

6. ОДГОВОРНОСТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ
ОКРУЖЕЊЕМ
За сваки потенцијални утицај, овим ПзУЖССО утврђене су предложена мера или мере
ублажавања утицаја и стране одговорне за примену тих мера3, тј.:
•
•
•

•
•

Извршни субјекти задужени за обављање посла. За овај конкретан потпројекат,
извођач/инвеститор обезбедиће све неопходне уговоре и дозволе од надлежних
републичких и локалних органа пре почетка извођење грађевинских радова.
Извођачи грађевинских радова преузеће одговорност за физичку примену мера за
ублажавање утицаја предвиђених овим ПзУЖССО током фаза изградње, у складу с
политикама Светске банке и одговарајућим законодавством Републике Србије.
Именовано надзорно тело одговорно за надзор радова (које обавља извођач) како би
се проверило да ли то тело примењује мере ублажавања утицаја онако како је
планирано. Стручна надзорна тела (предузећа, самостални консултанти) одговорна су
за то да се радови и мере наведени у овом Плану спроводе благовремено, поуздано и
на одговарајући начин, у складу са табелом ублажавања ризика доле.
ЈУП сноси одговорност управљања према МПНТР и СБ у вези са спровођењем овог
ПзУЖССО.
Извођач ће припремити извештаје о усаглашености с ПзУЖССО као Кварталне
извештаје о напретку и поднети их именованом надзорном телу, које ће их затим
доставити инвеститору и ЈУП-у, као што је предвиђено у одељку 9 овог документа. Исто
се односи на извођаче праћења и надзора животне средине када је реч о њиховом
уделу у активностима праћења и ублажавања утицаја на животну средину. Сваки
извођач је у обавези да на средини трајања пројекта припреми и поднесе ЈУП-у

3

Током својих надзорних мисија Светска банка може у било ком тренутку затражити проверу да ли су
такве дозволе издате и важеће и да ли су аспекти надзора и примене мера ублажавања утицаја
предвиђени ПзУЖССО спроведени током фаза изградње у складу с прописима Светске банке и
одговарајућим законима Републике Србије.
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•

Извештај о утицају на животну средину и социјално окружење, који покрива све
активности пројекта током половине периода спровођења пројекта4.
ЈУП подноси минимум полугодишње извештаје МПНТР и СБ по питању статуса мера
ублажавања утицаја које примењује Извођач, по питању додатних мера ублажавања
које треба предузети, по питању неусаглашености с релевантним еколошким
дозволама и по питању жалби локалног становништва и невладиних организација и
начина на који је на њих одговорено.

7. КЛАУЗУЛЕ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ВЕЗАНЕ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Већина утицаја на животну средину и социјално окружење у фази реконструкције/изградње
бити потенцијално ублажена уношењем одговарајућих клаузула у уговоре о извођењу
грађевинских радова. Уговори о изградњи и други уговори о извођењу грађевинских радова
морају да садрже одредбе овог ПзУЖССО заједно с Планом за ублажавање штетних утицаја на
животну средину и социјално окружење и Планом праћења стања животне средине и
социјалног окружења тако да оне буду обавезујуће за Извођача/е радова:
•
•
•
•
•
•

усклађеност с националним законодавством и стандардима у вези са заштитом
животне средине;
усклађеност са Оперативним процедурама/политикама Светске банке;
одговарајући начин уклањања отпада после градње и ископавања;
прихватљиво обнављање средине на градилиштима после завршетка радова, у складу
са релевантним пројектантским документима (као што је пројекат за околину);
очување безбедности и здравља на раду (консултанти и извођачи радова ангажовани
на овом потпројекту морају се придржавати свих одговарајућих закона и прописа који
се тичу безбедности и здравља на раду); и
усклађеност са елементима Плана за ублажавање и праћење утицаја на социјално
окружење које се тичу извођача.

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОТПРОЈЕКТА
Функције управљања Пројектом, укључујући праћење спровођења овог ПзУЖССО, и
свакодневни рад биће у надлежности Јединице за управљање пројектом (ЈУП) ECEC и МПНТР.
У сврхе овог потпројекта, MПНТР се сматра финансирајућим телом, док се општинска управа
сматра инвеститором. Финансирајуће тело и инвеститор потписаће уговор који регулише
међусобне обавезе и садржи основне информације и смернице о очувању животне средине,
као што је предвиђено овим ПзУЖССО. После тендерског поступка, финансирајуће тело и
инвеститор потписаће са извођачем уговор о извођењу радова. Именовано надзорно тело
надлежно за надзор радова које обавља извођач биће одабрано после тендерског поступка и
потписаће релевантни уговор са инвеститором.
ЈУП при МПНТР ће такође координирати укупан план рада повезан с овим потпројектом,
планове градње, напредовање и примену предложених мера за избегавање односно
минимизацију еколошких, здравствених и безбедносних ризика.
4

Привремена табела садржаја овог извештаја дата је у Прилогу.
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У оперативној фази, кад објекти предвиђени овим потпројектом буду изграђени и у функцији,
главне активности повезане са заштитом животне средине биће припрема Плана
противпожарне заштите и Плана редовног и превентивног одржавања објекта (водоводи
канализација, грејање, опрема), у складу са релевантним законодавством Републике Србије.

9. ПРАЋЕЊE
Спровођења пројекта ECEC пратиће МПНТР и ЈУП. Информације и подаци које сакупе сви
субјекти који спроводе Пројекат биће унети у укупан оквир праћења и вредновања. МПНТР ће
кроз пројектне извештаје редовно надгледати активности праћења и вредновања, вредновати
постигнуте резултате и усмеравати субјекте који спроводе Пројекат на корекције управљачких
активности.
Спровођење мера повезаних са ПзУЖССО биће у домену одговорности Извођача, који на
дневном нивоу мора узимати у обзир и примењивати све предложене мере превенције и
ублажавања утицаја. Именовано надзорно тело у обавези је да надзире практичну примену
заштитних мера од стране Извођача и издаје упутства односно налоге за корекције, ако је
потребно, заједно са инвеститором и ECEC ЈУП-ом. Према националном законодавству, главна
одговорност кад је реч о инспекцијском надзору лежи на општинским органима
(инспекторима за заштиту животне средине, комуналним инспекторима, инспекторима за
питања здравља и безбедности, грађевинским инспекторима), који ће бити укључени у
праћење примене мера ублажавања утицаја и предложеног Плана праћења стања животне
средине (одељак 6 овог ПзУЖССО), у складу са релевантним законодавством у Србији. Извођач
грађевинских радова у обавези је да спроводи све активности дефинисане Планом праћења
стања животне средине у оквиру овог ПзУЖССО за које је ангажован. Именовано надзорно
тело је одговорно за праћење грађевинских активности, укључујући и мере заштите животне
средине током спровођења пројекта. План праћења за овај потпројекат треба израдити на
основу тендерске документације и он треба да садржи:
•
•
•
•
•
•

елементе заштите животне средине које треба пратити, као и начине верификације;
конкретна подручја, локације и параметре које треба пратити;
примењиве стандарде и критеријуме;
трајање;
институционалну одговорност за праћење и надзор.
Извештавање

Нацрт Плана праћења дат је у одељку 13 овог документа.
Социјалне параметре пројекта ECEC пратиће МПНТР и ЈУП и укључити их у оквирни документ за
праћење и вредновање. Циљ праћења социјалних параметара јесте:
(i)

(ii)

обавештавање одговорних лица на пројекту и благовремено пружање
информација о успеху или процесу као што је предвиђено овим ПзУЖССО, на начин
који омогућава промене система ако то буде потребно, и
коначна оцена успешности мера ублажавања утицаја унетих у потпројекат тако да
се утврди да ли су почетни социјални услови потпројеката поново успостављени,
унапређени или погоршани.

План праћења за овај потпројекат укључиваће:
•

систематично евидентирање социјалног надзора пројектних активности тако да
омогући једноставну претрагу и налажење свих докумената на захтев МПНТР и Светске
банке,
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•
•
•
•

праћење прекида пружања васпитнообразовних услуга у предшколском
објекту,
праћење броја деце која су прошла обуку подизања свести о безбедности,
праћење и документовање консултација са заинтересованим странама из
локалне заједнице које су претходиле овом потпројекту,
праћење жалби поднетих у вези са овим потпројектом.

10. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Поступак извештавања за овај потпројекат биће спроведен у четири нивоа, као што је описано
у наставку.
Ниво 1. Извођач према Стручном надзору
Извођач ће припремити извештаје о усаглашености с ПзУЖССО као Кварталне извештаје о
напретку и поднети их именованом надзорном телу. Ови извештаји подносиће се и на српском
и на енглеском, у штампаном и електронском облику. Ови извештаји документоваће примену
мера заштите и ублажавања утицаја на животну средину, заједно с прописаним активностима
праћења спроведених у кварталном периоду извештавања. Извођач ће водити рачуна о
квалитету животне средине на основу планова за ублажавање утицаја и праћење који су
саставни део овог ПзУЖССО.
Сваки извођач је у обавези да на средини трајања пројекта припреми и поднесе ЈУП-у
прелазни Извештај о утицају на животну средину, који покрива све активности пројекта током
половине периода спровођења пројекта.
Ниво 2. Стручни надзор према Инвеститору
Именовано надзорно тело ће поднети Инвеститору (општини) Кварталне извештаје о напретку
и прелазни Извештај о утицају на животну средину на половини периода спровођења пројекта.
На основу уговора који су потписали финансирајуће тело (МПНТР), инвеститор (општина) и
извођач, именовано надзорно тело ће ове извештаје проследити инвеститору (општини)
најкасније три радна дана од првобитног достављања извођачевих извештаја. Ниво 3.
Ниво 3. Инвеститор према ЈУП-у/МПНТР
Инвеститор (општина) ће поднети ЈУП-у/МПНТР Кварталне извештаје о напретку и прелазни
Извештај о утицају на животну средину на половини периода спровођења пројекта. На основу
уговора који су потписали финансирајуће тело (МПНТР), инвеститор (општина) и извођач,
инвеститор ће ове извештаје проследити ЈУП-у најкасније три радна дана од првобитног
достављања извођачевих извештаја.
Ниво 4. ЈУП према Светској банци
ЈУП подноси минимум полугодишње извештаје МПНТР и СБ, као што је назначено у
Приручнику за спровођење пројекта и Документу о процени пројекта, по питању статуса мера
ублажавања утицаја које примењује Извођач, по питању додатних мера ублажавања које
треба предузети, по питању неусаглашености с релевантним еколошким дозволама и по
питању жалби локалног становништва и невладиних организација и начина на који је на њих
одговорено. Праћење и усаглашеност са ОДУЖССO и Планом за ову конкретну локацију ће
током спровођења пројекта бити одговорност ЈУП-а (стручњак за питања заштите животне
средине и стручњак за социјална питања), а писани извештаји ће се достављати Светској банци
најмање једном током периода спровођења овог потпројекта, али најмање једном у три
месеца.

22

Посебне одредбе о извештавању
За све горепоменуте нивое извештавања, у случају било какве несреће или акцидента који
угрожава животну средину односно у случају угрожености здравља и безбедности на раду,
што укључује, између осталог, озбиљну повреду на раду, губитак екстремитета или смртни
случај као последица активности на градилишту, обавезно је неодложно известити ЈУП и
Светску банку. Ово извештавање обављаће се од Нивоа 1 до Нивоа 4 одмах и у потпуности
најкасније 24 сата од инцидента. Извођач сноси коначну одговорност за извештавање и
решавање инцидената према именованом надзорном телу и релевантним органима
Републике Србије. ЈУП ECEC сноси крајњу одговорност према Светској банци за извештавање и
пружање додатних информација о инцидентима, на захтев и у зависности од случаја до
случаја.
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11. Извештај о процени утицаја на животну средину
Процена утицаја – реконструкција постојећег објекта и изградња новог објекта

Време
јављања
утицаја

Трајање
утицаја

Повратан/не
повратан
утицај

Вероватноћа
утицаја

Значај

загађење услед цурења горива и
течног отпада (боје, разређивачи
итд.)

негатив
ан

локалан

на локацији

фаза изградње

краткор
очан

потенцијал
но
неповратан

слаба

мали

Уређење терена и пејзаж

поремећаји терена и пејзажа

негатив
ан

локалан

на локацији

у употребној
фази

дугороч
ан

потенцијал
но
неповратан

слаба

мали

Постојећа или будућа
намена земљишта

нема

Вода и извори енергије

нема

Позитиван
или
негативан
утицај
Јачина
утицаја

Подземне воде

Врста
утицаја

Домет/лока
ција
јављања
утицаја

Животна средина

Физичка/природна средина

Елементи опасни по становништво
Квалитет ваздуха

Емисије из покретних извора
CO2, оксида азота, ПАУ, SO2 и
честица (PM10, PM2.5).
Производња честица преносивих
ваздухом услед расклапања
опреме, ископавања, померања
возила и коришћења материјала,
посебно око градилишта

негатив
ан

локалан

на локацији

у фази
изградње

дугороч
ан

повратан

слаба

мали

Квалитет воде

Могући утицаји услед изливања
моторних горива, моторних уља,
лубриканата

негатив
ан

локалан

на локацији

у фази
изградње

дугороч
ан

повратан

слаба

мали

Загађење земљишта

Могући утицаји услед изливања
моторних горива, моторних уља,
лубриканата

негатив
ан

локалан

на локацији

у фази
реконструкциј
е/изградње

дугороч
ан

повратан

слаба

мали
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Отпад

утицаји на животну средину и
здравље услед неодговарајућег
управљања различитим
токовима отпада

негатив
ан

локалан

на локацији

у фази
реконструкциј
е/изградње

дугороч
ан

неповратан
/повратан

велика

знатан

Бука и вибрације

бука изазвана извођењем
грађевинских радова и превозом
и вибрације изазване употребом
грађевинских машина и возила за
превоз грађевинског материјала,
превоз радника и превоз отпада

негатив
ан

локалан

на локацији

у фази
реконструкциј
е/изградње

дугороч
ан

повратан

слаба

мали

Биодиверзитет (флора и
фауна)

нема
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12. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ
У складу са Оквирном политиком расељавања (ОПР) и ОДУЖССО спроведена је детаљна провера активности у оквиру овог потпројекта
и извршена је анализа штетних утицаја на социјално окружење у складу са усвојеном листом елемената за анализу (Прилог 3). На
основу анализе закључено је да потпројекат неће имати штетне утицаје на социјално окружење који активирају ОП 4.12. Остали
утврђени утицаји на социјално окружење биће ублажени кроз овај ПзУЖССО.
Детаљна провера била је усмерена на следеће категорије:
Власништво над земљом на којој ће нови објекат бити подигнут и на којој ће се вршити реконструкција објекта
Планирано је да се потпројекат реализује у оквиру Компоненте 1 а предвиђени су реконструкција и проширење капацитета некадашњег школског
објекта и његова пренамена у предшколску установу у Пуковцу, општина Дољевац.
Објекат на ком је планирана интервенција некада се користио као школа али је годинама напуштен, а изграђен је у оквиру катастарске парцеле бр.
7497 КО Пуковац, укупне површине 1.188 m2 и комплетно је у власништву Општине Дољевац као јавно земљиште.
Парцела је административно подељена на шест потпарцела, коју ће према издатој Уставној дозволи бити спојене у једну грађевинску парцелу на
којој ће се налазити нови вртић кад буде изграђен и уписан.
Објекат који се реконструише/проширује уписан је у Катастар непокретности као зграда која се користи за основно образовање, изграђена пре
усвајања релевантних закона и прописа Републике Србије (педесетих година 20. века), кад за градњу није била потребна грађевинска дозвола па се
сматра да је изграђена с грађевинском дозволом и формално и правно је призната у том својству. Власништво над објектом површине 210 m2
регистровано је на име Општине Дољевац и категоризовано као јавна својина у складу са Законом о јавној својини. Преглед предметног земљишта
и категорија дат је у Прилогу 4.
Утицаји на социјално окружење који су изван ОП/БП 4.12
Радови на реконструкцији напуштене конструкције могли имати повећан ризик на здравље и безнедност заједнице једино у виду буке, повећаног
стварања прашине, повећаног саобраћајног ризика услед саобраћаја на градилишту. Како је објекат напуштен и није у употреби, грађевински радови
неће утицати на здравље и безбедност деце. Градилиште ће бити ограђено и јасно обележено, уз истицање грађевинских знакова у складу с овим
Планом.
Граћевински радови изводиће се током уобичајене грађевинске сезоне између 15. марта и 15. новембра, а касније у зависности од временских
услова. Мере ублажавања утицаја предвиђене Планом за ублажавање утицаја на социјално окружење датим у Одељку 14 усклађене су с
временским оквиром извођења грађевинских радова.
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Трајање
утицаја

Повратан /

Вероватно
ћа утицаја

Значај

неповратан
утицај

Домет/лок
ација
јављања
утицаја
Време
јављања
утицаја

Приступ васпитнообразовним услугама
унапређен приступ
васпитнообразовним
услугама или поновна
доступност истих
Премештај у друге објекте
нема

Јачина
утицаја

Расељавање и аквизиција земљишта
нема

Позитиван
или
негативан
утицај

Врста
утицаја

Процена утицаја на социјално окружење – изградња/реконструкција и функционисање
Животна средина

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

позитиван

мали

локалан

у фази
функционисања

дугорочан

није
применљиво

извесна

велики

Прекид у функционисању објекта и пружању васпитнообразовних услуга
нема
Здравље деце и особља услед поремећаја снабдевања санитарном и пијаћом водом
нема
Здравље и безбедност деце
нема
Општи приступ објекту
ризик током
употребне фазе

негативан

мали

локалан

у фази
функционисања

дугорочан

повратан

мала

велики

ризик од појачаног
саобраћаја током
извођења
грађевинских радова

негативан

умерен

локалан

током
извођења
грађевинских
радова

краткорочан

повратан

велика

велики

Грађевински саобраћај
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Безбедност деце током физичког приступа
безбедносни ризици
негативан мали
локалан
у фази
при физичком
функционисања
приступу
Позитиван утицај (више простора за кориснике објекта, нови спортски објекти, здраво окружење)
повећан број
позитиван велики
локалан
у фази
корисника објекта и
функционисања
нови услови за учење
и рад

дугорочан

повратан

мала

мали

дугорочан

неповратан

извесна

велики

13. ПЛАН ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Опште одредбе
Могући утицај на
животну средину

Опсег утицаја

Предложене мере ублажавања утицаја

Одговорност

•

Инвеститор

Активност: Активности пројектовања
Могући неповољни утицаји
на животну средину,
здравље и безбедност
услед лошег пројектовања
и планирања

локалан/краткорочан/мало
вероватан/од великог значаја

•

Релевантне дозволе морају се прибавити пре отпочињања било
каквих радова на изградњи/реконструкцији (информација о
локацији, локацијска дозвола (укључујући и извод из катастра
подземних инсталација који издаје Републички геодетски завод,
Сектор за катастар непокретности); локацијска дозвола и
пројектна документација за заштиту од пожара (које издаје
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне
ситуације) и дозвола за управљање водом (коју издаје Јавно
предузеће „Србијаводе”), грађевинска и употребна дозвола;
Током фазе пројектовања биће припремљени следећи
документи:
o План организације градилишта: обухвата мере заштите
животне средине, здравља и безбедност на раду према
законским условима (укључујући мере дефинисане у овом
Плану), посебно узимајући у обзир путеве који би требало да

Извођач
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o

o

Неадекватна примена
ПзУЖССО услед слабе
повезаности ПзУЖССО с
другим документима
уговора

Локалан/краткорочан/вероватан/од •
великог значаја

умање штетне последице по заједницу, ако је примењиво.
План управљања земљиштем са мерама које треба
предузети ради смањења утицаја ветра и воде на материјал
ускладиштен на градилишту, мерама за умањивање губитка
плодности површинског слоја земље, роковима, рутама за
превоз и депонијама, као што је заштита грађевинских
материјала од утицаја ветра и расипања и обезбеђивање
ископина од ветра и расипања;
План за управљање отпадом и отпадним водама. Сaв
грађевински отпадни материјал, укључујући бурад, дрвну
грађу, песак и шљунак, џакове од цемента итд, мора се
одложити на одговарајући начин. Ако не може да се замени
за кауцију, треба га однети на одобрене депоније за
нешкодљиво уклањање. План треба да обухвати све аспекте
управљања отпадом, укључујући и примену стандардне
праксе у тој области, као што су смањење отпада, поновна
употреба и рециклажа. У њему би требало дефинисати
коначне трасе одлагања целокупног отпада, уз поштовање
националних прописа и процедура најбоље праксе
управљања отпадом. План у најмању руку треба да садржи
детаље о привременом складиштењу отпада, преносу отпада
и предтретману пре коначног одлагања или рециклаже. За
одлагање чврстог и течног отпада морају се користити
лиценцирани/одобрени објекти и пратити се дужност бриге
и ланца чувања за сав отпад који напушта градилиште. Овај
план прегледа Извођач радова (и одобрава Стручни надзор)
најкасније 28 дана од пријема Писма о прихватању од стране
одабраног извођача.

Овај ПзУЖССО треба да буде интегрални део понуде и уговора.
Обавеза је Извођача да урачуна примену мера ублажавања
утицаја на животну средину у своје укупне трошкове. Од
Извођача се тражи да поднесе кратку изјаву која потврђује да су
трошкови ПзУЖССО укључени у цену понуде.

Извођач
Стручни надзор
(надлежни консултант
за питања животне
средине)

Активност: Грађевински радови – опште одредбе
Могући неповољни утицаји
на животну средину,
здравље и безбедност на

Локалан/краткорочан/вероватан/од
великог значаја

Стручни надзор треба да потврди да је Извођач радова припремио
следећу документацију:
•

Извођач
Стручни надзор

План уклањања отпада, како је детаљно описано ниже.
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раду услед непостојања
или непридржавања
релевантних процедура

•

•

•

•

•

•

План управљања отпадним водама за обезбеђене санитарне
тоалете и правилно прикупљање и одлагање канализације како
би се спречило загађење водотока током извођења грађевинских
радова. Овај план прегледа Извођач радова (и одобрава Стручни
надзор) најкасније 28 дана од пријема Писма о прихватању од
стране одабраног извођача.
План управљања нафтом и складиштење горива и уља. План
Извођача треба да покрије све процедуре за складиштење,
транспорт и коришћење нафте и горива, пуњење грађевинских
машина и процедуре за смањење ризика од контаминације тла и
воде. Сва горива и уља морају да се чувају у дуплим
резервоарима са 110% капацитета и све што се пролије треба
очистити одмах. Возила за пуњење резервоара носиће сет за
прикупљање просутог горива, како би се просуто гориво очистило
што је пре могуће.
План за хитне реакције. План Извођача треба да садржи
процедуре за реаговање у ванредним ситуацијама, у случају
несрећа или већих инцидената, како би се заштитили људи,
имовина и природна добра. Треба да буду наведени детаљи
опреме за реакцију на цурења, која ће бити обезбеђена на
градилишту.
План за смањење буке. Целокупна опрема треба да буде
лиценцирана и одобрена у складу са стандардима ЕУ. Ово важи
за сву механизацију, возила и градилишта где бука и вибрације
могу утицати на осетљиве рецепторе. Извођач је дужан да
неутралише утицај буке и вибрације на суседне заједнице, у
складу са Законом о заштити од буке.
План рашчишћавања: Рашчишћавање градилишта и уклањање
објеката Извођача након успешног завршетка грађевинских
активности. Ово укључује уклањање свих отпадних материја,
машина и контаминираног земљишта, ако га има. Извођач ће
направити план за предају, уклањање свих возила и машина како
се неупотребљиве ствари не би задржале на градилишту, у
складу са Законом о управљању отпадом и Законом о заштити
животне средине.
План решавања жалби. Детаљно описан начин на који локално
становништво и друга лица погођена пројектом могу да поднесу
жалбе које проистичу из процеса реконструкције и како ће се оне
решавати (на пример, кроз дијалоге, расправе итд.), на основу
принципа представљених у ОДУЖССO и утврђеном Механизму
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•

•
•

•
Производња отпада
Могући неповољни утицаји
на животну средину и
здравље могли би се јавити
услед неодговарајућег
управљања различитим
токовима отпада

локалан/ краткорочан/сигуран/од
изразитог значаја

•

•
•
•

решавања жалби за пројекте ECEC, обезбеђујући потпун и
равноправан приступ механизму свим потенцијално погођеним
странама у подручју Пројекта и шире (Извођач обезбеђује
могућности за прихватање жалби директно и на другачији начин);
План за безбедност и здравље на раду: Извођач мора да утврди
потенцијалне опасности и предложене мере за ублажавање
утицаја, укључујући одредбе за реаговање у ванредним
ситуацијама. Овај план мора укључивати бар следеће:
•
Одредбу о безбедној радној средини и обезбеђивању
безбедносних мера и заштитне опреме свим радницима,
укључујући заштитну опрему за руке, главу, очи и уши и
заштитну обућу.
•
Одредбу о првој помоћи на лицу места и ангажовању особе
обучене за пружање прве помоћи, у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду.
•
Залихе пијаће воде, воде у тоалетима и воде за прање
радницима.
•
На градилишту се не смеју користити дрога ни алкохол.
•
Извођач је дужан да обезбеди раднике који поседују
одговарајући степен обуке и сертификацију за коришћење
опреме.
Извођач је осигуран од несрећног случаја.
Извођач у тиму има квалификоване и искусне особе (најмање
једну особу са дипломом из екологије или техничких наука и
најмање две године релевантног стручног искуства у обављању
сличних задатака) које су задужене за спровођење захтева о
усклађености по питањима заштите животне средине како је
наведено у овом ПзУЖССО;
Извођач (и његови Подизвођачи) поштују национално
законодавство Републике Србије и захтеве финансијера.
Припрема плана за управљање отпадом за очекиване токове
отпада током фаза деактивације и изградње и његово
одобравање у року од 28 дана од пријема Писма о прихватању од
стране одабраног извођача;
Идентификација опасног отпада и отпада који није опасан и
њихово раздвајање на месту рушења/градње;
Потребно је потписати уговор о сакупљању и одвожењу отпада с
предузећем за сакупљање и одвожење отпада;
Материјал треба да буде покривен током транспорта како би се

Извођач
Стручни надзор
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•

избегло расипање отпада;
Забрањено је спаљивање грађевинског амбалажног отпада на
градилишту.
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Посебне одредбе потпројекта
Активност: Реконструкција постојећег објекта
Питања безбедности и здравља на
раду
Могући неповољни утицаји на здравље
радника, корисника објекта и локалног
становништва услед:
•
•

•

локалан/
краткорочан/сигуран/од
изразитог значаја

•

•

локације објекта у градском
подручју
могућих повреда корисника
објекта и локалног
становништва услед трајања
радова
неусклађености с
безбедносним прописима
локалне заједнице.

•

•
•

•
•
•
•

Загађење воде и земљишта
Могући утицај на подземне воде може
се јавити услед загађења земљишта
због цурења материјала као што су

локалан/
краткорочан/мало
вероватан/од средњег
значаја

•

Током обављања грађевинских радова, градилиште треба да
буде потпуно ограђено чврстим плочама не краћим од 2m, да
има капије и истакнуте ознаке са основним информацијама о

Извођач

овом потпројекту, укључујући и доступне жалбене механизме;
Заштита пешака, локалног становништва и корисника објекта–
оградити простор и спречити приступ градилишту неовлашћеним
особама;
За грађевинске раднике – потребна је примена законски
прописаних здравствених и безбедносних мера: а) коришћење
одговарајуће заштитне одеће и опреме (маске против прашине,
иверја и дрвених влакана, као и сигурносни појасеви за рад на
прописаној висини; б) одржавање доброг нивоа личне хигијенe;
в) обезбеђивање комплета прве помоћи и лица обучених за
пружање прве помоћи на градилишту током извођења радова;
Старе прозоре и врата треба привремено сместити у
просторију/на место где је онемогућен приступ неовлашћеним
особама унутар спољне ограде;
Праћење безбедносних смерница за складиштење, превоз и
дистрибуцију опасних материја с циљем смањивања могућности
за злоупотребу, изливање и случајно излагање људи опасним
материјама, у складу са Законом о управљању отпадом
Републике Србије;
Редовно одржавање возила ради смањивања могућности тешких
несрећа изазваних кваром или прераним отказивањем опреме;
Oрганизовати 24-часовночување градилишта;
Коришћење етикета и налепница (спољни знаци на транспортним
возилима).
Поступак чишћења објеката потребно је интензивирати како би
се решио проблем веће количине прашине/земље од
грађевинских радова и рушења.

Општински службеници
(комунални
инспектор/инспектор за
заштиту животне
средине)

Могући опасни отпад (гориво из возила, моторна уља и
лубриканти) треба сакупљати одвојено уз ангажовање компаније
за транспорт и коначно уклањање опасног отпада.

Извођач

Стручни надзор

Запослени у објекту
Извођач
Запослени у објекту

Стручни надзор
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гориво из возила, моторна уља и
лубриканти
Производња отпада
Могући неповољни утицаји на животну
средину и здравље могли би се јавити
услед неодговарајућег управљања
различитим токовима отпада

локалан/
•
краткорочан/сигуран/од
изразитог значаја
•
•

•
•
Ометање буком
Рушење/реконструкција, радови на
реконструкцији и саобраћај
проузроковаће ометање буком и
вибрацијама услед употребе
механизације и возила за превоз
грађевинског материјала, радника и
отпада произведеног у фазама
деактивирања и изградње
Загађење ваздуха
Рушење/реконструкција изазваће
емисије CO2, оксида азота, ПАУ, SO2 и
честица (PM10, PM2.5) из покретних
извора (возила и грађевинске машине).
Прашина преносива ваздухом настаће
услед расклапања опреме,
ископавања, померања возила и
коришћења материјала, посебно око

локалан/
краткорочан/мало
вероватан/од средњег
значаја

•

•
•

локалан/краткорочан/
сигуран/од малог
значаја

•
•
•
•
•

Идентификација опасног отпада и отпада који није опасан и
њихово раздвајање на месту рушења/градње.
Потребно је потписати уговор о сакупљању и одвожењу
отпада с предузећем за сакупљање и одвожење отпада, према
Плану за управљање отпадом.
Мале количине лепка, боје, отпад од амбалаже за боје, лепак и
раствараче, алуминијумски профили, шрафови и остали
грађевински материјал могу се наћи по завршетку пројекта и
њиме се управља у складу с националним законодавством по
питању опасног отпада (прикупљања опасног материјала, његово
обележавање као опасног отпада и предаја компанији
овлашћеној за руковање њиме).
Материјал треба да буде покривен током транспорта како би се
избегло расипање отпада.
Забрањенo је спаљивање грађевинског амбалажног отпада на
градилишту.

Извођач

Не треба дозволити извођење грађевинских радова ноћу,
активности на градилишту треба ограничити на период од 7 h до
19 h; Овај распоред може се изменити само у појединим
случајевима и уз одобрење инвеститора и ЈУП-а;
Ниво буке не би требало да прелази национално дефинисане
границе за насељено место на отвореном, тј. 55 dB током дана и
45 dB током ноћи;
Претерано бучна возила не треба користити без примене
корективних мера, узимајући у обзир максимални ниво буке (55
dB током дана и 45 dB током ноћи);

Извођач

Употреба заштитних маски за раднике;
Возила и грађевинске машинеморају се адекватно одржавати и
бити усклађени са свим одговарајућим стандардима емисије;
Редовно одржавати возила и грађевинске машине, како би се
смањило цурење моторног уља, емисија и ширење загађујућих
материја;
Товар на возилима мора бити покривен како би се спречило
ширење прашине;
• Градилиште, транспортне трасе и места на којима се рукује
материјалом треба прскати водом током сувих и ветровитих

Извођач

Стручни надзор

Стручни надзор
Локални комунални
инспектор и инспектор
за заштиту животне
средине

Стручни надзор
Локални комунални
инспектор и инспектор
за заштиту животне
средине
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градилишта.
•
•
•

дана;
Грађевински материјал треба складиштити на одговарајућим
наткривеним местима како би се спречило стварање прашине;
Спаљивање шута није дозвољено;
Ограничена је брзина кретања возила на градилишту.

Фаза објекта у функцији
Не очекују се ризици по животну
средину. Изградњом новог објекта
очекују се позитивни утицаји.

локалан/краткорочан/
од великог значаја на
локацији објекта

•
•

•

Потребно је припремити План противпожарне заштите који ће се
бавити ризицима од пожара и изворима пожара, као и мерама за
обраничавање брзог ширења ватре и накупљања дима.
Потребно је припремити План превентивног одржавања за
редовно и превентивно одржавање како би сви елементи
инфраструктуре објекта прописно функционисали (канализација
отпадних вода, кишна канализација, систем водоснабдевања,
грејање).
Потребно је установити процедуру вођења евиденције како би се
обезбедило прописно чување целокупне техничке документације.

Особље предшколског
објекта

14. ПЛАН ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УТИЦАЈА НА СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ (ПУУСО)
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Могући утицај на
социјално окружење

Опсег утицаја

Предложене мере ублажавања утицаја

Одговорност

Активност: грађевински радови / изградња / санација
Општа безбедност и здравље
и ризици заједнице у
погледу безбедности и
здравља

мали

Штета на приватној својини и
власништву

мали

Појачан саобраћај услед
новог или повећаног
капацитета постојећих
објеката
Доступност школе (однос
објекта и могућности јавног
превоза)

•

Спровођење свих мера дефинисаних у одељку о Плану
ублажавања утицаја на животну средину
Кампање за подизање свести и ангажовање
заинтересованих страна

Извођач
Општина

•

Надокнада за трошкове замене после процене
обављене од стране акредитованих стручњака

Извођач

локалан

•

Обезбедиће се пешачки прелази
Примениће се мере безбедности на путу према
потребама конкретне локације

Општина Дољевац у сарадњи са
управом објекта и Министарством
унутрашњих послова

Од великог значаја

•

Безбедност деце током
физичког приступа

Од великог значаја

•

Општи приступ објекту

Од великог значаја

Позитиван утицај (више
места за кориснике објекта,
нови спортски објекти,
здрава животна средина)

позитиван

•
•
•
•

У раној фази консултовати се с релевантним
заинтересованим странама како би се утврдило које
дозволе су потребне
Консултовати се с републичком Агенцијом за
безбедност саобраћаја и одговорним министарством
како би се повећала безбедност деце
Јасно одредити места за остављање или узимање деце
Одредити места за краткорочно заустављање возила
приликом довожења деце у објекат
Пешачки прелаз, по потреби
Рампа за децу са инвалидитетом
Рампа за приступ објекту дечјим колицима
Подстицати очување нових и обновљених објеката
кроз континуирано образовање и промовисање
друштвено одговорног понашања корисника
Кроз компоненте Пројекта подстицати рану инклузију
деце

•

Употребна фаза пројекта

Релевантно предузеће за јавни превоз
Локална општина

Пројектант/архитекта
Предшколско особље
Релевантно министарство
Школска управа
МПНТР
Запослени у објекту
Деца
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15. ПЛАН ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Где ће се
пратити
параметар?

Како ће се
пратити
параметар?

Када ће се пратити
параметар
(учесталост мерења)?

Зашто ће се пратити параметар?

Одговорност

Преглед
неопходних
дозвола,
планова и
уговора са
Извођачима

Пре почетка
грађевинских радова

Како би се осигурала потпуна
усклађеност с прописима Републике
Србије и зајмодавца

Извођач

Провера планова
и уговора са
Извођачима

Пре почетка
грађевинских радова

Активност: Активности пројектовања
Статус потребних дозвола и
планова (план организације
градилишта, план за
управљање земљиштем,

На локацији
објекта

план за управљање
отпадом и отпадним
водама, план за управљање
канализацијом, план за
управљање складиштењем
уља и горива, план за
реаговање у ванредним
ситуацијама, план за
смањење буке, план
рашчишћавања, план за
решавање жалби, план за
заштиту безбедности и
здравља на раду)

Стручни надзор
Инвеститор

Како би се осигурала пуна примена
ПзУЖССО од стране Извођача и
обезбедити ефикасну повезаност
ПзУЖССО с другим документима
уговора

Укључивање одредби
ПзУЖССО у уговоре
Активност: Грађевински радови – опште одредбе
Успостављање и
спровођење одговарајућих
процедура

На локацији
објекта

Како би се смањио ризик од
неповољних утицаја на животну
средину, безбедност и здравље на
раду због непостојања процедура или
непоштовања релевантних процедура

Извођач
Стручни надзор
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Пројектна активност: Реконструкција постојећег објекта и изградња новог објекта
Примењени прописи за
безбедност заједнице и
мере заштите

У близини
локације
објеката

Визуелне
провере

На почетку радова и
сваког радног дана до
завршетка радова

Како би се смањили здравствени и
безбедносни ризици – механичке
повреде чланова локалне заједнице –
посебно од сломљеног стакла, дрвених
прозора и врата и шиљака. Посебну
пажњу треба посветити уклањању
азбеста који се налази у кровним
покривкама.

Извођач

План за противпожарну
заштиту

Пре почетка
рада објекта

Провера Плана

На почетку рада објекта

Како би се осигурало спровођење свих
мера противпожарне заштите

Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине

Мере безбедности и
заштите на раду
примењене на раднике на
градилишту

На локацији
објекта

Визуелне
провере

Сваког радног дана до
завршетка радова

Како би се смањили ризици који се
односе на безбедност и здравље на
раду, поготово радника који рукују
зидним панелима који садржи азбест

Извођач

Стручни надзор

Стручни надзор
Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине
Запослени у објекту

Избећи и смањити ризике
по безбедност и здравље за
кориснике објекта и за
запослене у објекту

У објекту и
његовој
непосредној
околини

Визуелне
провере

На почетку рушења и
сваког радног дана

Како би се избегле повреде корисника
објекта и запослених, услед падања
предмета (делови прозора, врата,
стаклени лом и удисање азбестне
прашине или влакана)

Извођач
Стручни надзор
Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине
Запослени у објекту

План за управљање
отпадом за све
произведене токове отпада

На локацији
објекта

Провера
документације –
План за
управљање
отпадом

Пре почетка рушења

Како би се смањила производња
отпада и обезбедио одговарајући
начин одлагања отпада

Извођач
Стручни надзор
Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине
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Присуство сломљеног
стакла и прашине, настале
током рушења

У објекту

Визуелне
провере

Производња различитих
врста отпада

За ломљено стакло
одмах/за прашину
свакодневно по
завршетку радова/за
инертни отпад сваког
другог дана

Како би се избегле и смањиле повреде
и удисање прашине

Извођач
Стручни надзор
Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине
Запослени у објекту

Ниво прашине – фине
честице

На локацији
објекта

Визуелно
праћење

Само током сунчаних
дана без кише (једном
недељно у шпицу рада)

Како би се избегло и смањило
накупљање прашине у ваздуху и
смањили ризици по здравље
корисника објекта и запослених, као и
околних житеља

Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине

Прикупљање, превоз и
складиштење опасног
отпада (уколико га има)

У привременом
складишту

Преглед
транспортних
спискова и
провера услова у
складишном
простору

Пре превоза опасног
отпада (уколико га има)

Како би се побољшала пракса
управљања отпадом на општинском и
националном нивоу

Извођач
Стручни надзор
Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине

Бука од грађевинских
радова

На локацији
објекта

Праћење нивоа
буке у dB и на
основу жалби
локалног
становништва

Редовно током радова,
у складу с националним
законодавством

Како би се пратило да ли су нивои буке
изнад или испод прага
прихватљивости за то конкретно
подручје

Извођач

Изложеност буци од
возила, машина,
механизације и друге
опреме

На локацији
објекта

Преглед
техничких
спецификација
за ниво буке који
производе
возила и опрема,
за употребу у
отвореном
простору

Пре почетка радова
(први дан) за сва возила
и опрему

Како би се заштитили радници од
излагања буци, узимајући у обзир
техничке спецификације опреме и
трајање рада на отвореном

Извођач

Стручни надзор

Стручни надзор

Пројектна активност: Употребна фаза пројекта
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Квалитет воде за пиће

План за противпожарну
заштиту

Пре почетка
коришћења
објекта,
потребно је
узети узорак
воде из чесме,
који треба да
анализира
овлашћена
акредитована
лабораторија

Лабораторијска
опрема за
физичкохемијску и
микробиолошку
анализу
квалитета воде

Пре почетка рада
објекта

Пре почетка
рада објекта

Преглед плана

На почетку рада објекта

Како би се корисницима објекта
обезбедило снабдевање водом за
пиће одговарајућег квалитета, како би
се смањио ризик по здравље и ризик
од зараза које се преносе водом

Општински службеници Запослени у
објекту

Како би се осигурало спровођење свих
мера противпожарне заштите

Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине

Институт за јавно здравље

Запослени у објекту
План за редовно и
превентивно одржавање
објеката

Пре почетка
рада објекта

Преглед плана

На почетку рада објекта

Општински службеници: Комунални
инспектор и инспектор за заштиту
животне средине
Запослени у објекту
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14. ПЛАН ПРАЋЕЊА СТАЊА СОЦИЈАЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Који се параметар
прати?

Где ће се
пратити
параметар?

Aктивност: Активности пројектовања
Број објеката без прекида
На локацији
објекта
активности у односу на
укупан број објеката који су
санирани или
пренамењени

Број јединица на којима је
испитан утицај расељавања

На локацији
сваког
потпројекта

Број промена активности на
потпројекту/елемената
пројекта као резултат јавне
расправе

На локацији
сваког
потпројекта

Како ће се
пратити
параметар?

Када ће се
пратити
параметар
(учесталост
мерења)?

Зашто ће се пратити параметар?

Одговорност

Преглед процеса
одабира

Пре почетка одабира
а затим два пута
годишње

Да би се обезбедила потпуна
усаглашеност с прописима Републике
Србије и Зајмодавца.

МПНТР у сарадњи са особљем
предшколске установе

Преглед резултата
испитивања утицаја
на социјално
окружење
Преглед
документације
везане за јавну
расправу и поступак
и упоређивање
првобитног и
реализованог
пројекта

Aктивност: Грађевински радови – опште одредбе
Број деце која су прошла
На локацији
Преглед плана
обука за подизање
обуке за подизање свести о објекта
свести о
безбедности
безбедности за
појединачне објекте

После одабира
конкретне локације
сваког потпројекта

Да би се обезбедила пуна примена
ПзУЖССО од стране Извођача, као и
ефикасна веза ПзУЖССО са осталом
документацијом везаном за уговор
Да би се обезбедила примена ОПР

МПНТР

После одабира
конкретне локације
сваког потпројекта

Да би се обезбедила инклузија и
учешће свих заинтересованих страна у
поступку пројектовања интервенција
на потпројекту

МПНТР
Пројектант/архитекта

Годишње

Да би се на најмању меру свео ризик
од штетних утицаја на социјално
окружење услед обављања
грађевинских радова кроз призму
безбедности

МПНТР у сарадњи са особљем
предшколске установе
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17. ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ЖАЛБЕНИ
МЕХАНИЗАМ
План за укључивање заједнице
Узимајући у обзир обим, трајање грађевинских радова, локацију потпројекта и ограничен
просторни утицај, сматра се адекватним да заинтересоване стране које треба укључити у
потпројекат буду јесу родитељи деце која похађају предшколску установу и чланови
заједнице настањени у непосредној близини локације предложеног потпројекта и на ширем
подручју утицаја. Кроз консултације односно ширење писаних информација, родитељима ће
се пружити детаљне информације о планираним грађевинским радовима, доступној техничкој
документацији, временским оквирима и могућим утицајима, и позитивним и негативним, на
благостање деце, укључујући и мере ублажавања утицаја које ће се примењивати.
Повезаност заједнице и добри међусобни односи општине и заједнице омогућавају
укључивање заинтересованих страна у овај План за управљање животном средином и
социјалним окружењем и тиме олакшавају инклузију.
Заинтересоване стране ће се укључити кроз пружање информација све време извођења
потпројекта путем:
i.

објављивања нацрта Плана и јавну расправу – биће изнети подаци о планираним
грађевинским активностима, почетку и планираном завршетку радова, могућим
позитивним и негативним утицајима на добробит деце, укључујући мере ублажавања на
делу;

ii.

организоване консултације с родитељима у фази планирања и пројектовања у вези с
доступном техничком документацијом. Резиме консултација биће припремљен и
објављен путем уобичајених канала комуникације овог Пројекта, на веб-сајту МПНТР и
на веб-сајту Општине Дољевац wwwopstinadoljevac.rs. Водиће се евиденција о
консултацијама како би се документовали индикатори прелазних резултата пројекта;

iii.

ширења информација и подизања свести о функционисању жалбеног механизма –
током јавне расправе о нацрту овог Плана биће објашњени важнији елементи
механизма, укључујући улоге и одговорности, приступна места, жалбени циклус и друге
доступне правне лекове на републичком нивоу. Делиће се штампани примерци обрасца
за жалбе а додатни примерци биће доступни код Извођача кад почну радови и у згради
општине Дољевац;

iv.

информација о грађевинским радовима – информације о грађевинским радовима биће
доступне на градилишту. Табле с подациме биће истакнуте у складу са стандардима те
привредне гране и републичким прописима.

Материјали који ће се користити током овог ангажовања биће прилагодљиви и
укључиваће, између осталог консултативне састанке и вођење кроз процес улагања
жалби све до завршетка радова.

Жалбени механизам
За потребе овог пројекта осмишљен је Жалбени механизам. Имајући у виду врсту
потенцијалних утицаја Пројекта, постоји и централни жалбени механизам за Пројекат, тј.
Централни пулт за пружање повратних информација, на нивоу субјекта који спроводи пројекат
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у оквиру МПНТР. Централни пулт ће бити доступан на следећем линку:
http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/. Централни пулт ће служити и као информативни центар и
као жалбени механизам у оквиру Пројекта, и биће доступан свим странама погођеним
спровођењем свих поткомпоненти Пројекта. Он ће се примењивати на све пројектне
активности и релевантан је за све локалне заједнице на које пројектне активности спроведене
у оквиру појединачних сегмената имају утицаја.
Централни пулт ће бити одговоран за прикупљање и решавање жалби и коментара које упути
следећа група субјеката:
i.

становници заинтересовани за пројекат, односно они који су погођени пројектом, а
који станују у погођеним општинама.

Централни пулт је благовремено оформљен како би се на адекватан начин управљало
жалбама и одговорило на жалбе становништва из подручја утицаја Пројекта примљених у
различитим фазама пројекта. Такође ће бити одобрен пријем жалби у вези са изградњом,
функционисањем и затварањем потпројекта. Уз то, ова процедура ће помоћи у унапређењу
друштвеног учинка Пројекта пошто су број и природа примљених примедби показатељ начина
на који се Пројекат спроводи, као и понашања запослених и извођача.
МПНТР ће се постарати да у потпуности информише особе погођене пројектом о жалбеном
механизму тако што ће их обавестити о постојању и улози Централног пулта, његовој функцији,
особама за контакт и процедурама за подношење жалби у погођеним подручјима.
Информације о Централном пулту биће доступне:
•
•
•

на сајту МПНТР (http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/),
у брошурама које ће бити доступне погођеном становништву,
на огласним таблама и веб-сајтовима релевантних општина кад се утврди тачна
локација.

Подношење жалби
Процедура подношења жалби је осмишљена тако да буде доступна, ефикасна, једноставна,
разумљива и без трошкова за подносиоца жалби. Све жалбе ће се упућивати Централном
пулту за пружање повратних информација лично, телефонски или писаним путем,
подношењем обрасца за подношење жалби телефоном, и-мејлом, поштом, факсом или
достављеним лично у канцеларију Извођача на градилишту и у ЈУП у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја у Немањиној 22–26, 11000 Београд, контакт-особа Момчило
Гајић. Образац за подношење жалби дат је у Прилогу 2.

Управљање жалбама
Чим се жалба прибележи, урадиће се брза процена како би се потврдила природа жалбе и
одредила њена тежина. У року од три дана од пријема жалбе објављује се да је случај
регистрован а подносиоцу жалбе дају се основне информације о наредном кораку. Следи
истраживање како би се проблем сагледао из перспективе подносиоца жалбе и разумеле
акције које подносилац жалбе захтева. Централни пулт ће истражити случај тако што ће
размотрити чињенице и околности, разговарати са свим укљученим и релевантним
заинтересованим странама. После истраживања, у зависности од тежине и врсте жалбе, с
подносиоцем жалбе разматра се привремена одлука. Само у изузетним ситуацијама објављује
се једнострано решење. Коначан договор треба да буде конкретан и благовремен. Жалба се
затвара кад се потврди спровођење одлуке. Чак и ако се не постигне споразум или се жалба
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одбаци, важно је документовати резултате, поступке и напор уложен у решавање жалбе пре
затварања случаја.

Праћење жалби
Водиће се регистар жалби који ће садржати све потребне елементе који ће омогућити
разврставање жалби према полу особе која бележи жалбу као и према врсти жалбе. Свака
жалба унета у регистар садржаће најмање следеће податке:
•

опис жалбе,

•

датум потврде о пријему жалбе која се издаје подносиоцу жалбе,

•

опис предузетих активности (истраживање, корективне мере), и

•

датум решавања и затварања/пружања повратних информација подносиоцу жалбе.

Извештавање о жалбама и повратним информацијама корисника
Улога Централног пулта, осим да одговара на жалбе, биће да бележи и чува примљене
коментаре/жалбе и да одржава Централни регистар жалби, који администрира Стручњак за
везу са заједницом, којег именује ЈУП. Како би сви били упознати са овим алатом и његовим
резултатима, Централни пулт ће квартално ажурирати податке, који ће бити доступни на сајту
МПНТР: www.mnp.gov. Ажурирани подаци биће разврстани по полу и врсти жалбе/притужбе. У
циљу одржавања континуираног дијалога, организоваће се квартални састанци с јавношћу, на
којима ће се расправљати о резултатима жалби уопште и о извештајима о примљеним
жалбама/притужбама и информисала заједница о тренутним активностима на Пројекту.

18. ИЗВЕШТАЈ С ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Представљање овог документа почело је 21. марта 2019. када су ЈУП ECEC, Општина Дољевац и
предшколска установа (која тренутно ради у Дољевцу и чији ће капацитет бити проширен у
оквиру потпројекта) објавили позив за јавну расправу упућен јавности, телима и институцијама
заинтересованим за овај документ. Јавност и остале заинтересоване стране и институције
позване су да учествују у процесу јавне расправе о нацрту овог документа. Предметни
документ и позив за јавну расправу били су доступни путем следећих канала:
• нацрт документа на српском и енглеском језику представљен је на званичној интернет
страници МПНТР http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/KOMPLET-ESMPPUKOVAC.pdf,
• нацрт документа на српском и енглеском језику представљен је на интернет страници
Општине Дољевац http://www.opstinadoljevac.rs/,
• штампани примерак нацрта документа био је доступан на огласним таблама у згради
Општине Дољевац и предшколској установи,
• штампани примерак позива свим заинтересованим странама да се упознају с ПзУЖССО
и да присуствују јавној расправи о истом истакнут је на огласним таблама у згради
Општине Дољевац и предшколској установи,
• позив за учешће у јавној расправи објављен је на интернет страницама МПНТР,
општине и предшколске установе, и истакнут на огласним таблама у згради општине и
у предшколској установи 21. марта 2019.
Докази о активностима представљања нацрта ПзУЖССО дати су у прилогу В овог извештаја.
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Представљање ПзУЖССО завршено је организовањем јавне расправе и презентацијом овог
документа одржаним у просторијама Општине Дољевац 28. марта, од 11 до 12.30 h. У периоду
предвиђеном за увид у документ није достављено ниједно питање у писаном облику
(електронском или обичном поштом) нити путем телефона у вези са предложеном темом
расправе нити у вези са садржајем и суштином документа.
Јавну расправу и представљање овог ПзУЖССО спровели су спољни консултанти ЈУП-а за
питања животне средине и за социјална питања кроз PowerPoint презентацију. Расправа о
садржају нацрта овог ПзУЖССО била је усредсређена на потенцијалне негативне утицаје како
на животну средину тако и на социјално окружење, и на позитивне утицаје у смислу
очекиваних општих развојних циљева пројекта. Фотографија снимљена током јавне расправе
приложена је у наставку.
Укупно 13 заинтересованих страна присуствовало је јавној расправи, а заступљеност
заинтересованих страна била је сасвим адекватна. Поред представника ЈУП-а при МПНТР и
спољних консултаната за питања животне средине и за социјална питања, јавној расправи су
присуствовали и представници Општине Дољевац, Предшколске установе „Лане“ из Дољевца
и одабрани представници Савета родитеља Предшколске установе „Лане“. Списак присутних
са потписима дат је у Анексу А овог Извештаја.
Расправа је одржана у виду партиципаторне дискусије, а све заинтересоване стране биле су
упознате с Пројектом, што је за резултат имало корисну расправу. Они су такође изразили
очекивање да ће се с реализацијом потпројекта почети у најскоријем року и сви су
израисказали пуну подршку потпројекту. Потврдили су да је током фазе планирања остварена
смислена комуникација и укључивање свих заинтересованих страна.
Састанак је почео по распореду у 11 h. Аспекте животне средине, процену утицаја на животну
средину и предвиђене мере за ублажавање тих утицаја заинтересованим странама детаљно је
представио консултант за питања заштите животне средине, док је консултанткиња за
социјална питања представила процену утицаја на социјално окружење, план и мере
ублажавања тих утицаја и доступност жалбеног механизма.
После презентације реч је дата заинтересованим странама, које су се укључиле у активну и
конструктивну дискусију.
Представници Савета родитеља нагласили су важност овог пројекта за њихову заједницу због
све већег броја предшколске деце у Пуковцу и шире, у Дољевцу.
Постављено је питање о финансијској структури овог потпројекта, а представник ЈУП-а ECEC
сажето је одговорио да ће пројекат бити финансиран на основу уговора о финансирању
између МПНТР и Општине.
Представници Општине Дољевац истакли су да постоји додатна потреба за местима у
вртићима за предшколску децу у селу Малошиште.
Јавна расправа је окончана у 12.30 h по локалном времену. Фотографије позива објављеног на
интернет страни и огласној табли општине, списка учесника јавне расправе и присутних на
одржаној јавној расправи дате су у прилозима А–Г овог ПзУЖССО.
Прилог А – Списак присутних
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Прилог Б – Фотографија снимљена током јавне расправе, уз дозволу за објављивање

Прилог В – Позив за јавну расправу и штампани примерак ПзУЖССО доступни на огласној табли
у згради Општине Дољевац

Прилог Г – Снимак интернет странице Општине Дољевац
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19. ПРИЛОЗИ
Прилог 1. НАЦИОНАЛНИ ПРАВНИ ОКВИР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
СОЦИЈАЛНОГ ОКРУЖЕЊА и ОКВИР ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Заштита животне средине у РС регулисана је с више републичких и општинских закона и
подзаконских аката. Главни правни документи јесу следећи:
•

Устав Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 98/2006)

•

Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009)

•

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009,
43/2011, 14/2016)

•

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/2004)

•

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016)

•

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” бр. 36/2009,
88/2010)

•

Закон о водама („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 93/2012)

•

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015 и
113/2017 – др. закон)

•

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)

•

Закон о заштити природе („Службени гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010,
14/2016)

•

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр.
135/2004, 88/2010)

•

Закон о шумама („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015)

•

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС” бр. 36/2009, 10/2013)

•

Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС” бр. 62/2006, 65/2008,
41/2009, 112/2015).

Прописи повезани с процедуром ПУЖС укључују:
•

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/2004,
36/2009);

•

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009,
43/2011, 14/2016)

•

Уредбу о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС” бр. 114/2008);

•

Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у
прекограничном контексту (Еспо конвенција) („Службени гласник РС” бр. 102 /2007);

•

Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
(Архуска конвенција) („Службени гласник РС” бр. 38/2009)
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•

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010);

•

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009, 132/2014,
145/2014);

•

Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним
поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС” бр. 69/2005);

•

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС” бр. 69/2005);

•

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС” бр. 69/2005)

•

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 69/2005)

•

Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр. 69/2005)

•

Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС” бр.
72/2010)

•

Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС” бр. 5/1968)

•

Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС” бр. 31/1982)

Прописи везани за власничка и својинска права и питања везана за рад:
•

Закон о јавној својини5 („Службени гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016
– др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),

•

Закон о основама својинскоправних односа6 („Службени лист СФРЈ” бр. 6/80, 36/90,
„Службени лист ФРЈ” бр. 29/96 и „Службени гласник РС” бр. 115/2005),

•

Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник СРС” бр. 96/2015 датиран 26. новембра
2015, и 83/18),

•

Закон о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),

•

Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука
УС 57/89, „Службени гласник СРЈ” бр. 31/93 и „Службени гласник СЦГ” бр. 1/2003 –
Уставна повеља),

•

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015 и
113/2017 – др. закон),

•

Ратификоване конвенције Међународне организације рада

Прилог 2. ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ

5
6

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnoj_svojini.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_svojinskopravnih_odnosa.html, ibid
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Регистарски број:

Пуно име у презиме

Напомена: жалбу можете поднети и
анонимно ако желите или захтевати да
се ваш идентитет не открива трећим
лицима без ваше сагласности

Контакт информације
Молим вас означите како желите да
будете контактирани (поштом, и-мејлом,
телефоном)

Жељени језик комуникације
Опис инцидента или притужбе

Име .....................................................................................................
Презиме .............................................................................................
□ Желим да уложим жалбу анонимно
□ Захтевам да се мој идентитет не открива без моје сагласности
□ поштом: молимо упишите поштанску адресу
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
□ телефоном: ........................................................................
□ и-мејлом: ...........................................................................
□ српски
□ други, упишите који: ........................................................
Шта се догодило? Где се догодило? Коме се догодило? Који је исход проблема?

Датум инцидента/притужбе

□ једнократни инцидент/притужба (датум.............................)
□ десило се више пута (колико?..............................)
□ континуирано (тренутно узрокује проблеме)
Шта видите као решење проблема?

Потпис: ...............................................
Датум: .................................................
Молимо предајте овај образац Министарству просвете, науке и технолошког развоја / ЈУП ECEC, на
адресу: Немањина 22–26, 11000 Београд

Прилог 3. ПРЕГЛЕД УТИЦАЈА НА СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ КОЈИ АКТИВИРАЈУ
ОП 4.12

ОБРАЗАЦ ПРЕГЛЕДА УТИЦАЈА НА СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПОКРЕТАЧА ЗА
ПОТПРОЈЕКТЕ
Аквизиција земљишта и приступ ресурсима
ДА
НЕ
Врста активности
1 Да ли потпројекат изискује
√
аквизицију (привремену или трајну)
земљишта (у јавном или
приватном власништву) како би био
реализован?
2 Да ли се за потпројекат користи
√
земљиште на ком се редовно
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обављају производне активности,
нпр. баштованство, пољопривреда,
испаша, локација за риболов,
шуме?
3 Да ли потпројекат подразумева
√
измештање појединаца, породица
или предузећа?
4 Да ли потпројекат узрокује
√
привремен или трајан губитак
летине, плодоносних стабала или
кућне инфраструктуре?
5 Да ли потпројекат узрокује
√
принудну забрану приступа људи
законски проглашеним парковима
или заштићеним подручјима?
6 Да ли потпројекат узрокује губитак
√
егзистенције?
7 Да ли потпројекат има утицаја на
√
осетљиве појединце или друштвене
групе?
8 Да ли потпројекат подразумева
√
расељавање уз подршку владе?
Ни у једном пољу које се тиче наведених питања није обележено поље „ДА”, па према томе
овај потпројекат не изискује израду Акционог плана расељавања.

Прилог 4. ПРЕГЛЕД ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉОМ И ОБЈЕКТОМ

Површина (m2)

Број потпарцеле

Врста власничког права и
титулар

7497

1

210

Јавно власништво / Општина
Дољевац

7497

2

24

Јавно власништво / Општина
Дољевац

7497

3

28

Јавно власништво / Општина
Дољевац

7497

4

17

Јавно власништво / Општина
Дољевац

7497

5

500

Јавно власништво / Општина
Дољевац
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7497

6

409

Укупно

6

1.188

Прилог 5. ФОТОГРАФИЈЕ НАЧИЊЕНЕ ТОКОМ ОБИЛАСКА ТЕРЕНА У ЈАНУАРУ
2019.
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