
ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И 
ДРУШТВЕНИМ АСПЕКТИМА

ПРОЈЕКАТ: „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“





О нама

• Компанија BMD Bau doo основана је 
15.01.2005. године у Београду и бави 
се пројектовањем, извођењем 
радова и консултантским услугама 
у областима заштите животне 
средине, хидротехнике, ниско и 
високо градње, као и спољног 
уређења.

• Данас броји 40 запослених, међу 
којима је:
15 лиценцираних инжењера 

различитих струка који чине  
пројектни биро,

25 радника у Оперативи, 
задужених за извођење и 
подршку пројектном бироу.



О нама

• Компанија је профилисана за пружање :

oПРОЈЕКТАНТСКИХ УСЛУГА

oИЗВОЂАЧКИХ УСЛУГА

oУСЛУГА КОЈЕ СЕ ТИЧУ ЛОГИСТИКЕ



О нама
ПРОЈЕКТАНТСКЕ УСЛУГЕ - ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ, ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ИДЕЈНИ
ПРОЈЕКТИ, ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ПРОЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИХ
ОБЈЕКАТА.

БАВИМО СЕ ИЗРАДОМ СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ, СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА, ЕЛАБОРАТА И СЛ.

ПРУЖАМО СВЕОБУХВАТНУ УСЛУГУ, ШТО УКЉУЧУЈЕ ПРИБАВЉАЊЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ, ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСХОДОВАЊЕ
ДОЗВОЛА.

ИЗРАЂУЈЕМО ПРОЈЕКТЕ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА, А НАШЕ АНГАЖОВАЊЕ У ОБЛАСТИ
НИСКОГРАДЊЕ УКЉУЧУЈЕ УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА И ВОДОТОКА.



О нама
ПРОЈЕКТАНТСКЕ УСЛУГЕ - ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



О нама

ИЗВОЂАЧКЕ УСЛУГЕ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА



О нама

ЛОГИСТИКА – ТРАНСПОРТ РОБЕ, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И
ОПРЕМЕ
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Европска инвестициона банка је водећа институција у области финансирања 
пројеката, чија се реализација превасходно базира на унапређењу 
еколошких и друштвених перформанси уз континуирано подизање свести о 
неопходном доприносу одрживом развоју. 

Република Србија, кроз реализацију Министарства државне управе и 
локалне самоуправе и Општине Шид намерава да употреби део добијених 
средстава од Европске инвестиционе банке за пројекат „Шид - безбедан 
град“.

Пројектом Партнерство локалног развоја предвиђена је израда техничке 
документације и реализација пројекта „Шид - безбедан град“.



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

Реконструкција 
галерије слика „Саве 

Шумановић“

Реконструкција 
Музеја „Илијанум“ 

Успостављање нове 
саобраћајне 

сигнализације и 
опремање пешачких 

прелаза

Инсталација СОС 
тачака и АЕД 

дефибрилатора у 
Шиду

Реконструкција и 
промена намене 

Kомандног центра у 
Шиду



• Према начелима Европске инвестиционе банке, уз пројектну документацију 
неопходно је израдити План управљања животном средином и друштвеним 
аспектима на основу ког ће се вршити процес идентификације, предвиђања, 
процене позитивних и негативних утицаја на животну средину и друштво.

• Такође, предметним планом управљања животном средином и друштвеним 
аспектима (ESMP) дефинисане су мере које сви учесници у Пројекту морају 
спроводити:

Мере спречавања негативних утицаја на животну средину и друштвене 
аспекте које се могу избећи;

Мере ублажавања негативних утицаја на животну средину и друштвене 
аспекте које се не могу избећи;

Мере отклањања негативних утицаја на животну средину и друштвене 
аспекте које се не могу избећи и смањити;

Мере унапређења и побољшања животне средине и друштвених аспеката.

ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

Предметни план 
обухвата:

План ублажавања 
утицаја;

План праћења 
утицаја – План 
мониторинга;

План ангажовања 
заинтересоване 
јавности.

У току припремних 
активности за 
реализацију 

Пројекта

У току извођења 
планираних радова

У току и за време 
редовног рада 

У случају 
акцидента на 
локацији или 

зонама утицаја

У случају престанка 
рада
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ОПИС ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат састоји се од 5 потпројеката,

којим је обухваћена обнова и реконструкција
локалне инфраструктуре у оквиру Пројекта
ревитализације постојеће инфраструктуре и
надоградње јавних простора, успостављање
нових телекомуникационих и сигналних система,
нове саобраћајне сигнализације, као и
спровођења противпожарне заштите, у циљу
обезбеђења адекватног простора и окружења
културно - уметничких установа и њихових
посетилаца, унапређења квалитета саобраћаја
ради побољшања јавне безбедности
становништва, целокупног квалитета живота
локалне заједнице, укључујући аспекте еколошке
и енергетске ефикасности.
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1. Реконструкција галерије слика „Саве Шумановић“

Установа културе од националног значаја, смештена
је у породичној кући породице Шумановић на к.п.
бр. 3116/2, КО Шид и налази се под надлежношћу
Завода за заштиту споменика, Сремска Митровица.

Објекат је предмет реконструкције, којом је 
предвиђена замена и унапређење 
телекомуникационих и сигналних инсталација, као 
и термотехничких и електроенергетских 
инсталација уз истовремено побољшање квалитета 
противпожарне безбедности. Поред очувања 
безбедности радног особља и посетилаца Галерије, 
акценат је, такође, на остваривању погодних услова 
на очувању квалитета слика у циљу стабилизације 
материјала и успоравања даљег пропадања.
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2. Реконструкција Музеја „Илијанум“ 

Музеј наивне уметности „Илијанум“ основан је
1970. године, а у објекат у којем је данас смештен,
који је предмет пројекта, пресељен је 2009. године
и подлеже заштити Завода за заштиту споменика.

Пројектом је предвиђена реконструкција у погледу 
замене и унапређења телекомуникационих и 
сигналних инсталација, термотехничких и 
електроенергетских инсталација и обезбеђења 
потребног квалитета противпожарне заштите ради 
побољшања опште безбедности посетилаца и 
запослених.
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3. Успостављање нове саобраћајне сигнализације и опремање 
пешачких прелаза

У циљу повећања безбедности саобраћаја, предметним пројектом предвиђено је
унапређење саобраћајне сигнализације применом интелигентних транспортних система.
Поједини пешачки прелази су поприлично избледели и самим тим су тешко уочљиви,
што директно утиче на угрожавање безбедности пешака, нарочито током ноћи.
Пројектом је планирано опремање пешачких прелаза и успостављања нове
сигнализације на прометним прелазима државних и општинских путева.



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

4. Инсталација СОС тачака и АЕД дефибрилатора у Шиду

Пројектом је планирано постављање посебних телекомуникационих и
сигналних система, односно уређаја на више локација који служе за
успостављање аудио или аудио - видео везе са надлежним службама у
граду посредством СОС уређаја, као и реаговање у хитним ситуацијама
помоћу АЕД дефибрилатора.

Постојање инсталираних АЕД дефибрилатора омогућује сваком едукованом
лаику да значајно допринесе преживљавању особе која доживи изненадни
срчани застој реагујући у кључном периоду од 3 до 5 минута од тренутка
срчаног застоја.
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5. Реконструкција и промена намене командног центра у Шиду

Према евиденцији РГЗ-а, на парцели 3285, КО Шид, објекат будућег командног центра 
укњижен је као помоћна зграда у оквиру административног комплекса Општине Шид. 
Објекат је позициониран у дворишту општинске управе у јако лошем стању, грађевински 
посматрано.

Будући да је предметним пројектом предвиђено успостављање телекомуникационе 
опреме/мреже и инсталисање сигнализације целокупних објеката, инфраструктурно 
повезивање више локација са новом телекомуникационом и сигнализационом опремом 
изискује постојање Командног центра. 

Пројектом је планирано да објекат будућег центра буде реконструисан и пренамењен за 
потребе функционисања командног центра, уз испуњење услова обезбеђења запослених 
лица. Пројектом је било неопходно предвидети: санитарни чвор, унутрашњу организацију 
објекта, телекомуникационе и сигналне инсталације, термотехничке и електроенергетске 
инсталације и противпожарне заштите.
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ПРАВНИ ОКВИР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОКВИР 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 Услед имплементације предметног пројекта, којом је обухваћен целокупни ток 
пројеката од припремних активности за реализацију, извођења планираних 
активности, редовног рада пројекта, појаве акцидентних ситуација током рада 
пројекта и престанка рада пројекта, Европска инвестициона банка сугерише на 
уважавање и придржавање правног оквира дефинисаног српским и европским 
законодавством.

 Министарство државне управе и локалне самоуправе представља институцију од 
значаја како би испратио ток пројекта, у циљу постизања квалитета и одрживог 
управљања. Остале релевантне институције, које реализација предметног 
Пројекта тангира дефинисале су услове које је неопходно испунити како би се 
обезбедило усклађивање техно - економских, друштвених и природних фактора, 
укључујући и просторни развој у циљу очувања и унапређења квалитета животне 
средине и побољшања опште сигурности друштва.



• Министарство заштите животне средине је издало Мишљење број 011-00-
00524/2020-03 од 04.08.2020. године, према којем се закључје да за 
предметне пројекте не постоји потреба за израдом Студије о процени 
утицаја с обзиром да се описана врста активности не налази ни на Листи I ни 
на Листи II. 

• При пројектовању, пројектни тим се ослањао на услове издате од стране 
сектора за заштиту животне средине који су издати у оквиру локацијских 
услове Општине Шид, према којима се при пројектовању морају поштовати 
сви законски и подзаконски акти који се тичу области животне средине. 

• Према Мишљењу о усаглашености пројеката „Партнерство и локални развој, 
II фаза имплементације“ и регулативе која се односи на Натура 2000 
еколошку мрежу ЕУ, наведени пројекат се не налази на територији 
заштићених подручја, еколошки значајних подручја еколошке мреже Србије 
нити на потенцијалним Натура 2000 подручјима. 
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ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ОКРУЖЕЊА

• Општина Шид је позиционирана на 
тромеђи Републике Србије, Републике 
Хрватске и Републике Српске и 
представља најзападнију општину 
Срема.

• Налази се између реке Дунав и 
обронка Фрушке горе на северу и реке 
Саве на југу.

• На територији општине налази се 19 
насељених места.
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УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ И ДРУШТВЕНУ ЦЕЛИНУ У СВИМ ФАЗАМА ПРОЈЕКТА

• Процена утицаја на животну средину и друштвене аспекте представља значајну карику у
примени стратегије одрживог развоја. Потреба за еколошким и социолошким вредновањем
пројеката, различити циљеви које је потребно испунити и све израженији захтеви
друштвених група које могу бити захваћене пројектом захтевају расположивост
информацијама потребним за сагледавање потенцијалних утицаја, намећу неопходност
развоја посебних приступа за процену утицаја на животну средину и друштво.

• За процену утицаја на животну средину и социјалне аспекте коришћена је метода
рангирања значајности ризика у односу на израчунати ризик.

Табела 1 - Вероватноћа/ учесталост појаве аспеката и утицаја

Опис (када се може појавити ризик и учесталост 

појаве) Оцена

Ретка учесталост (једном годишње и ређе) 1

Мала учесталост (једном у шест месеци) 2

Средња учесталост (једном - два пута месечно) 3

Велика учесталост 4

Свакодневна учесталост 5

Табела 2 - Последице појаве утицаја на животну средину

Опис (које су последице које ризик оставља) Оцена

Без последица на животну средину 1

Благе последице на животну средину 2

Значајне последице на животну средину 3

Oзбиљне последице по животну средину, генерисање опасног 

отпада
4

Врло озбиљне последице по животну средину, директно 

угрожавање флоре и фауне
5



Озбиљност ризика = Вероватноћа догађаја х Последице догађаја

Вероватноћа/учесталост појаве ризика

R = V x P
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Врло озбиљне 

последице
5 10 15 20 25

Озбиљне последице 4 8 12 16 20

Значајне последице 3 6 9 12 15

Благе последице 2 4 6 8 10

Без последица 1 2 3 4 5

Врста ризика

Значајан ризик

Средња значајност

Мање значајан ризик

Нема ризика

ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

На основу приложених критеријума за
оцењивање величине утицаја извршен је
процес анализе и вредновања (евалуације)
ризика на животну средину и друштвене
аспекте предменог пројекта.
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

• У свим фазама који су посматрани кроз процену утицаја не очекује се значајан утицај на 
животну средину. Углавном се очекује утицај у оквиру фазе извођења радова, када 
активности тангирају са медијумима животне средине и то у погледу:

Генерисања чврстог отпада који је тренутног карактера и применом адекватних мера овај 
утицај може бити сведен на најмању могућу меру;

Емисије гасова и честица прашине у току извођења радова у атмосферу, али како је ова 
емисија просторно и временски ограничена утицај се посматра као занемарљиво мали;

Емисија буке и вибрација, такође потиче од извођења радова, али како је ова емисија 
просторно и временски ограничена утицај се посматра као занемарљиво мали;

Појава отпадних вода је регулисана прикључењем на постојећу канализациону мрежу;

Коришћење пијаће воде као ресурса је регулисано тако што се сваки објекат снадбева са 
постојеће водоводне мреже, тако да нема додатаног коришћења ресурса;

Коришћења других природних ресурса, као што је земљиште, нема, јер се за све пројекте 
ради о реконструкцијама или побољшању постојеће инфраструктуре (пешачки прелази);

Акцидентне ситуације нису очекиване али су предвиђене, у погледу изливања уља и нафтних 
деривата у фази извођења радови и/или појаве пожара и земљотреса у току рада Пројеката.



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ДРУШТВЕНУ ЗАЈЕДНИЦУ

• Предмет свих пројеката „Шид – безбедан град“ који су претходно описани имају за 
циљ побољшање општих услова рада објеката и подизања опште безбедности 
локалне заједнице. 

• Предвиђене активностима на пројекту реконструкције Галерије „Сава Шумановић“ и 
Mузеја „Илијанум“ имаће за циљ: 

Унапређење генералне безбедности посетилаца и запослених;

Унапређење противпожарне безбедности запослених и посетилаца

Побољшање услова радне средине

Побољшање услова микроклиме са циљем очувања експоната од изузетног значаја



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ДРУШТВЕНУ ЗАЈЕДНИЦУ

• Предвиђене активностима на пројекту реконструкције и адаптације Командног центра имаће 
за циљ:

Унапређење генералне безбедности посетилаца и запослених;

Позитиван утицај на јавно здравље и безбедност заједнице, побољшање услова радне 
средине;

Позитиван утицај на повећање могућности за запослење;

Позитиван утицај на начин стицања средстава за живот.

• Што се тиче активности Пројеката интелигентних пешачких прелаза, СОС тачака и инсталација 
АЕД дефибрилатора, утицај на становништво је у многоме позитиван, а норчито у погледу:

Унапређењу безбедности у саобраћају целокупне заједнице;

Унапређену рада надлежних институција и система у саобраћају;

Унапређењу општег јавног здравља и сигурности заједнице.
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ЕСМП - ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВЕНИМ АСПЕКТИМА

• У току процене утицаја на животну средину процена утицаја на идентификоване 
индикаторе животне средине посматрана је у свим фазама Пројекта „Шид – безбедан 
град“, односно у фази реализације Пројекта, фази у току рада Пројекта и у по престанку 
рада Пројекта. С тим у вези је у оквиру Плана примене мера за ублажавање управљања 
животном средином и становништвом истим обухваћена фаза пројектовања и 
извођења радова, у фази редовног рада Пројеката и по престанку рада. Применом 
прописаних мера се очекује значајно смањење негативног утицаја и састоји се из три 
дела:

1. План ублажавања утицаја на животну средину;

2. План мониторинга и утицаја на животну средину;

3. Укључивање заинтересованих страна и извештавање са јавних консултација.
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ПЛАН УБЛАЖАВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВЕНУ ЗАЈЕДНИЦУ

План за ублажавање утицаја на животну средину се директно наслања на извршену
Процену утицаја на животну средину и садржи приказ свих потребних мера
ублажавања, начина контроле примене мера, одговорних лица или институција за
надзор и контролу и динамику надзора и контроле.

Поред Елабората о уређењу градилишта и Плана превентивних мера, Извођач радова
треба да изради и примењује План управљања животном средином и друштвеним
аспектима, који садржи:

o План управљања отпадом и отпадним водама;

o План управљања буком и вибрацијама;

o План управљања извођењем радовима;

o План управљања заштитом безбедности и здравља на раду;

o План управљања емисијама;

o План управљања акцидентним ситуацијама.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА

• План управљања отпадом и отпадним водама се спроводе према следећим мерама:

1. На градилишту одредити простор за привремено складиштење чврстог отпада који ће 
бити генерисан у току извођења радова и рада Пројекта:

- Oдредити простор за сваку врсту генерисаног грађевинског отпада одвојено;

- За отпадно дрво које ће се генерисати приликом замене подова, плафона и крова, 
применити начело хијерархије управљања отпадом и у складу са тим предати га 
одговарајућем оператеру на механички третман ради поновне употребе. Избор 
оператера извршити тако да поседује дозволу за управљање отпадом и дозволу за 
одговарајући третман ове врсте отпада;

- Генерисани грађевински шут збринути у складу са Законом о управљању отпадом;

- Земљу из ископа која се јавља у току извођења хидротехничких радова у највећој 
могућој мери искористити за затрпавање постављених цеви. Вишак материјала збринути 
у складу са Законом о управљању отпадом. 
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА

- Уколико се приликом монтаже термоизолације наиђе на стару термоизолацију - стаклену вуну, са
овим отпадом поступати као са опасним отпадом. Манипулацију вршити тако да се спречи
емитовање игличастих честица у атмосферу, користити заштитне маске и рукавице, као и заштитно
одело дугих рукава. Отпад одмах паковати у стреч фолију и одлагати или у затворене контејнере или
на палете до предаје оператеру. Избор оператера извршити тако да поседује дозволу за управљање
овом врстом отпада. Овај отпад привремено складиштити на тачно дефинисаном месту са јасном
ознаком да је у питању опасан отпад.

- Сав електронски отпад складиштити на тачно одређеном месту, у контејнеру одговарајуће
запермине. Даља маниупалција овим отпадом мора бити у складу са Правилником о посебним
токовима отпада. Избор оператера за управљање овом врстом отпада извршити тако да поседује
одговарајућу дозволу за управљање овом врстом отпада.

- Управљање комуналним отпадом који ће се генерисати услед редовних радних активности приликом
извођења радова вршити тако да се постави контејер у који ће се овај отпад сакупљати, а тако да ЈКП
може да преузме овај отпад и даље поступи у складу са Законом о управљању отпадом.

2. Приремено складиште горе наведеног чврстог отпада мора бити оријентисано на месту које је
заштићено од спирања потенцијалних контаминаната на отпаду у земљиште и воду.

3. Вршити примарну сепарацију рециклабилног отпада у одвојеним кантама у складу са процедуром
која је дефинисана Законом о управљању отпадом.

4. Водити евиденцију о предатом отпаду.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА БУКОМ И ВИБРАЦИЈАМА

С обзиром да се на градилишту очекује емисија буке и вибрација која 
може потицати од рада радних машина и опреме, План управљања 
буком се спороводи према следећим мерама:

• Све радне машине и опрема мора имати одговарајући стучни налаз 
према важећем Правилнику;

• Рад на градилишту за рад са машинама ограничити на осмочасовно 
радно време и то тако да у периоду одмора 15-17 h не буде значајне 
емисије буке;

• Није дозовољен рад ноћу;

• У случају потребе за радом ван дефинисаног радног времена, 
благовремено обавестити јавност о разлозима за одступање.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

• Наведеним радовима не смеју се никако угрозити и нарушити дипозиција објекта на 
парцели, његов спољашњи изглед и димензије, волумен, облик крова и нагиб кровних 
равни, врста кровног покривача, те облик и димензије спољашњих отвора и столарије, 
као ни промена изгледа спољашње столарије на објекту;

• Забрањују се све врсте радова којима се доводи у питање и нарушава статичка 
стабилност објекта и суседних објеката;

• Постојеће подове у објекту од ламината дозвољено је заменити новим од керамичких 
плочица како би се унапредила противпожарна заштита у објекту; 

• Постојеће плафоне од гипс картонских плоча, дозвољено је заменити новим, од 
ватроотпорних гипс картонских плоча;

• Везано за грејање, хлађење и климатизацију објекта у ВРФ систему, Служба заштите 
захтева да увођење овог система буде спроведено уз поштовање мин. услова (да систем 
цеви буде тонски интегрисан у постојеће зидове и таваницу тако да визуелно буде што 
мање упадљив за посетиоце, као и да не омета сгледавање изложбених експоната;

• Све електричне инсталације за овај систем водити скривено испод малтерске облоге 
зидова и таванице објекта;
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

• Систем мора бити изведен према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова, 
спољашње јединице система не могу се постављати ба уличној фасади објекта;

• Модернизација сигурносног система објекта може се спровести уз услов да све електричне 
инсталације за овај систем буду вођене скривено испод малтерске облоге зидова и таванице 
објекта уз поштовање важећих прописа и стандарда за ову врсту радова;

• Радови на модернизацији противпожарног система могу се спровести уз услов да све потребне 
електричне инсталације за овај систем буду вођене скривено испод малтерске облоге зидова и 
таванице објекта;

• У погледу постављања система за заштиту експоната ови радови се могу спровести уз услова да 
све потребне електричне инсталације за ову врсту система буду вођене скривено испод малтерске 
облоге зидова и таванице објекта.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

• Обезбедити радницима и осталим ангажованим лицима личну заштитну опрему у складу са 
врстом грађевинских радова који се изводе;

• Извршити организацију градилишта према ЕУГ (обележити трасе кретања, зоне депоновања 
отпада, простор за одмор и друге потребе);

• Машинске радове вршити према упутствима за рад, правилима струке и свим важећим 
правилницима за безбедност и зрдавље за раду за ту врсту радова;

• Радове могу вршити само радници који имају одговарајућа уверења, лиценце и који су 
обучени за ту врсту радова;

• Механизација и опрема мора имати одговарајуће стручне налазе којима се доказује 
исправност;

• Није дозвољено да у току рада грађевинске механизације радници буду у зони рада машине 
(нпр. ротациона зона багера, зона кретања теретних возила);

• Манипулација опасним отпадом и хемикалијама (у случају потребе) мора се вршити према 
тачно дефинисаном упутству у складу са Законом о управљању отпадом оператеру са 
одговарајућим дозволама.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ЕМИСИЈАМА

• Мере за смањење емисија гасова и прашине на градилишту и са градилишта, обухватају следеће:

• Мере припреме пре извођења радова – изабрати Извођача који имају возила и механизацију која
припада типу 5 и 6 за емисије издувних гасова, при избору опреме која користи погонско гориво, дати
предност био горивима;

• Мере за редуковање прашине у току извођења радова кроз дефинисање рута кретања механизације и
возила, радне сате за извођење радова механизацијом када се може емитовати значајна количина
прашине (нпр. истовар и утовар земље);

• Редовна контрола начина извођења радова са аспекта примене метода којима се редукују емисије у
ваздух (гасови, прашина, честице).



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

ПЛАН УПРАВЉАЊА АКЦИДЕНТНИМ СИТУАЦИЈАМА

• Акцидентне ситуације се претпостављају у случају појаве природних катастрофа као што су појава 
пожара и земљотреса и у том смислу, План управљања акцидентним ситуацијама подразумева:

1. Вршење редовне обуке и упознавање запослених са заштитом од пожара, вршење обука запослених 
и подизање свести о ванредним ситуацијама и начину реаговања (појава земљотреса и поплава);

2. Спровођење симулације реаговања у ванредним ситуацијама.
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ПЛАН МОНИТОРИНГА

План мониторина подразумева тачно дефинисање параметара који се прате, начине 
контроле, динамику контроле, важеће стандарде и критеријуме, као и институционалну 
одговорност за праћење и надзор. 

Планом је тачно прецизиран систематичан поступак праћења могућих негативних  утицаја на 
битне сегменте животне средине и друштвене заједнице, са јасно дефинисаним  подацима:

Аспект утицаја;

Утврђени параметри које треба надгледати;

Локација настанка и дејства;

Начин праћења параметара/опрема;

Временска динамика праћења (учесталост, континуитет);

Разлог за мониторинг;

Институционалне одговорности за праћење и надзор и спровођење.



ЕСМП „ШИД - БЕЗБЕДАН ГРАД“

ПЛАН АНГАЖОВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ЖАЛБЕНИ ПОСТУПЦИ

Ангажовање заинтересованих страна је процес који укључује идентификацију заинтересованих страна, 
планирање њиховог ангажовања, правовремену комуникацију и размену информација, а такође, његов 
саставни део укључује жалбени механизам за рано откривање нежењених и непредвиђених утицаја и 
осталих недоумица које произилазе из реализације пројектних активности.

 Циљеви који се односе на План ангажовања заинтересованих страна су:

Успостављање и одржавање конструктивног дијалога са заинтересованим странама током животног 
циклуса пројекта;

Обезбеђивање правилног индентификовања и ангажовања свих заинтересованих страна;

Ангажовање заинтересованих страна у процесу објављивања, дистрибуције и комуникације 
информација на одговарајући начин и у складу са принципима јавног учешћа, недискриминације и 
транспартентности;

Обезбеђивање једнаких могућности за изражавање мишљења и недоумица од стране свих 
заинтересованих страна;

Правилна процена квалитета процеса ангажовања заинтересованих страна у складу са одредбама 
стандарда.
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Заинтересоване стране чине људи и организације који могу да утичу, да буду погођени, 
или сами мисле да су погођени одлуком или активношћу. На овом Пројекту, 
заинтересоване стране могу да се сврстају у следеће основне групе:

Потенцијално погођене стране:
• Становници насеља у зони утицаја Пројекта;

• Запослени код Извођача радова;

• Законски регулисани надлежни органи на локалном или регионалном нивоу;

• Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе;

• Представници Општине Шид.

Друге заинтересоване стране:
• Јавност;

• Представници медија;

• Фирме које послују у зони утицаја Пројекта;

• Невладине организације.
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ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ

• Жалбени механизам представља веома 
важно средство за рано откривање и 
отклањање нежељених или непредвиђених 
утицаја и других недоумица које могу да 
произађу у току реализације пројектних 
активности.

• У оквиру овог механизма ће бити 
документоване и размотрене жалбе свих 
заинтересованих страна и на брз и ефикасан 
начин отклонити утицаји и недоумице 
произашле током реализације пројекта.
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!  


