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Законски и административни оквир
 Надлежност и одговорност:
 Министарство пољопривреде и заштите животне средине је

кровна институција одговорна за питања заштите животне
средине на Пројекту
 ЈП „Путеви Србије“ су одговорни за свеобухватну
имплементацију пројекта, укључујући управљање заштитом
животне средине и социјалног окружења на Пројекту
 Извођач радова је одговоран за извршење уговорних
обавеза укључујући и заштиту животне средине и социјалног
окружења

Законски и административни оквир
 Остале надлежне институције у Републици Србији су:
 Завод за заштиту природе
 Завод за заштиту споменика културе
 Оперативне политике Банака које финансирају Пројекат:
 Политике заштите Светске Банке - WB Safeguards
 Политика заштите животне средине Европске Банке за
Реконструкцију и Развој - EBRD Environmental Policy
 Политика заштите животне средине Европске Инвестиционе
Банке – The EIB Statement of Environmental and Social
Principles and Standards

Управљање заштитом животне
средине и социјалног окружења
 Оперативна политика Светске Банке (OP/BP 4.01) сврстава

предметни Пројекат у категорију која има одређене, али не
значајне потенцијалне утицаје на животну средину и
социјално окружење (Environmental Category “B”)
 Сагласно домаћем Закону о процени утицаја на животну
средину за предметни Пројекат није потребно спроводити
поступак процене утицаја на животну средину.
 Сагласно OP/BP 4.01, за пројекте из категорије “B” обавезна
је израда одговарајућег Плана управљања заштитом
животне средине (Еnvironmental Management Plan - EMP)

Управљање заштитом животне
средине и социјалног окружења
 Према класификацији Светске Банке, оперативне политике

заштите које су активне на Пројекту су:
 OP 4.01 Environmental Assessment;
 OP 4.04 Natural Habitats

 OP 4.12 Involuntary Resettlement
 OP/BP 4.11 Physical Cultural Resources

Управљање заштитом животне
средине и социјалног окружења
 Према класификацији EBRD, између осталих захтева траже се и:
 PR 1: Environmental and Social Appraisal and Management
 PR 2: Labour and Working Conditions
 PR 3: Pollution Prevention and Abatement

 PR 4: Community Health, Safety and Security
 PR 5: Land Acquisition, Involuntary Resettlement and Economic

Displacement

 PR 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management
 PR 8: Cultural Heritage
 PR 10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement

Управљање заштитом животне
средине и социјалног окружења
 Пројектом дефинисана процедура за процену утицаја и умањење

негативних утицаја Пројекта на животну средину подразумева за
сваки од под-пројеката:
 Прибављање услова надлежних институција и израда
Пројекта рехабилитације путне деонице
 Прибављање Мишљења надлежног министарства о потреби
процене утицаја на животну средину
 Израда EMP документа и јавне консултације
 (израда Студије о процени утицаја – ако је захтевана и
прибављање Решења о сагласности на Студију)*

Оквирни документ за управљање
заштитом животне средине
 Оквирни документ (Environmental Management Framework

Document - EMFD) је генерални Пројектни документ који даје
смернице, упутства и дефинише процедуре у циљу
смањења негативних утицаја Пројекта на животну средину.

 Оквирним документом EMFD су дефинисани кораци,

процеси и процедуре у вези са: утврђивањем могућих
утицаја пројекта на животну средину, анализа алтернатива,
процена интензитета могућих утицаја, мера заштите и
адекватног мониторинга

План управљања заштитом
животне средине - ЕМР
 План за имплементацију мера заштите животне средине у

циљу ублажавања негативних утицаја Пројекта на животну
средину
 Мониторинг План за праћење реализације мера заштите
животне средине на пројекту
 Ради прецизнијег и једноставнијег праћења испуњења
захтева Пројекта по питању заштите животне средине
саставни део ЕМП документа су и одговарајуће табеле у
предефинисаном формату, израђене како за план
ублажавања тако и за план мониторинга животне средине.

Основни процењени утицаји
Пројекта на животну средину
 Од могућих привремених утицаја пројекта на животну

средину издвајају се:

 бука, отпад и прашина;
 аерозагађење;

 утицај на тло и водне ресурсе;
 утицај на околна насеља
 утицај на биљни и животињски свет

 утицај на постојеће одвијање саобраћаја и безбедност на

путу;
 могућа оштећења приступних саобраћајница;

Имплементациони планови
извођача радова
 Извођачи радова на пројекту су у обавези да израде и

поштују следеће пројектно – специфичне планове:
 План управљања отпадом и отпадним материјама
 План складиштења горива и мазива
 План радова у зони реке
 План управљања градилиштем

 План реаговања у акцидентним ситуацијама

 Надзорни орган ангажован на пројекту проверава испуњење

одредби наведених у поменутим плановима

Оквирна политика расељавања
 На Пројекту се не очекује експропријација земљишта нити

расељавање јер ће се рехабилитација предложених
деоница обављати у оквиру путног појаса

 Оквирна Политика Расељавања (РПФ) обезбеђује смернице

за скрининг путних деоница у циљу идентификовања
потенцијалних негативних социјалних утицаја који се везују
за експропријацију и путни појас, као и предлагање
одговарајућих мера за смањење тих негативних утицаја.

Оквирна политика расељавања
 Почетни социјални скрининг укључује идентификацију свих

постојећих детаља на путној деоници који могу имати утицај
на кориснике путева и локално становништво, као и начине
за побољшање квалитета живота локалних становника:
 тип деонице (топографија, локација, градска, рурална, итд.)
 сви прилази

 присуство школа, вртића или других јавних зграда
 потреба за рехабилитацијом постојећих пешачких стаза
 аутобуска стајалишта и паркинг површине

 потребе заједнице

Оквирна политика расељавања
 РПФ је развијена у складу са релевантном српском

регулативом, као и политикама МФИ:

 Политиком Светске банке о принудном расељавању (ОП/БП

4.12)
 ЕБРД услов бр. 5 за реализацију политике заштите животне
средине и социјалне политике: експропријација земљишта,
принудно расељавање и измештање пословних активности
(ЕБРД УР 5)
 ЕИБ изјава о животној средини и социјалним принципима и
стандардима

Скраћени акциони план
расељавања (САПР)
 САРП ће бити припремљен у случају мањег утицаја на лица

захваћена експропријацијом пројекта или када има мање од
200 људи захваћених експропријацијом и садржаће:

 (а) попис лица захваћених експропријацијом и процену имовине;

 (б) опис надокнаде и друге помоћи при пресељењу која ће бити

пружена;
 (ц) консултације са лицима захваћеним експропријацијом у вези
са прихватљивим алтернативама;
 (д) институционалну одговорност за имплементацију и
процедуре за решавање жалби;

Скраћени акциони план
расељавања (САПР)
 Напомена 1: Акциони План Расељавања (АРП) ће бити

припремљен у случају физичког дислоцирања или губитка
егзистенцијалних прихода.

 Напомена 2: Посебан статус и права лица захваћених

експропријацијом која тренутно користе земљиште у
државној или приватној својини, а нису носиоци права
закупа.

Укључивање јавности
 Јавне консултације се одржавају за сваки конкретан пројекат

и јавности се презентује ЕМП документ, мере заштите
животне средине и прописани мониторинг програми. Јавност
је позвана да да своје предлоге и сугестије.
 Доступност информација
 Механизам жалбе
 Особа за контакт са локалном заједницом именована од
стране извођача радова

Укључивање јавности
 У делу пројекта који третира утицаје према социјалном

окружењу такође се организују презентације пројектног
решења локалној заједници пре израде коначног пројекта
 Сврха ових презентација је евентуална корекција пројектног
решења у оквиру законских и просторних ограничења.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ !

