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У овом документу користе се бројне скраћенице које су преузете из енглеске терминологије и опште 

прихваћених међународних ЕИБ стандарда из области заштитне животне средине и социјалних 

питања (називи различитих планова и слично). У том смислу у документу ће се користити оригиналне 

скраћенице на енглеском језику. У наредној табели ове скраћенице су означене наводницима а дат је 

њихов превод и значење. 

 

АПР Акциони план расељавања 

AРС Аутопутеви Републике Српске 

БиХ Босна и Херцеговина 

”BAR” 
Biodiversity Assessment Report 

Извештај о процени биодиверзитета 

”BMP” 
Borrow Management Plan 

План управљања позајмиштима 

”CESMP” 

енгл. ”Construction Environmental and Social Management Plan” 

План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима током 

изградње 

”CHS” 
Community Health & Safety 

Здравље и безбедност заједнице 

”CONNECTA” 

Technical Assistance to Connectivity in the Western Balkans 

Техничка помоћ повезивању на Западном Балкану (назив ЕУ финансираног 

пројекта) 

“CTMP” 
Construction Traffic Management Plan 

План управљања грађевинским саобраћајем (CTMP) 

”CWMP” 
Construction Waste Management Plan 

План управљања грађевинским отпадом 

”D&B Contractor” 
Design and Build Contractor 

Извођач задужен за пројектовање и градњу 

”EIA” 
Environmental Impact Assessment 

Процена утицаја на животну средину 

EIБ или EIB Европска инвестициона банка 

EIB S број Назив стандарда Европске инвестиционе банке 

”ESHS” 
Environmental, Social, Health & Safety 

Животна средина, социјална питања, здравље и безбедност 

”EPRP” 
Emergency Preparedness and Response Plan 

План приправности и реаговања у ванредним ситуацијама 

”ESAP” 
Environmental and Social Action Plan 

Акциони план управљања заштитом животне средине и социјалним питањима  

”ESMP” 
Environmental and Social Management Plan 

План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима 

”ESMS” 
Environmental & Social Management System 

Систем управљања заштитом животне средине и социјалним питањима  

”E&S” 
Environmental & Social 

Животна средина и социјална питања 

”ESDD” Environmental and Social Due Diligence 
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Ревизија документације везано за заштиту животне средине и социјална питања  

”ESIA” 
Environmental and Social Impact Assessment 

Процјена утицаја пројекта на животну средину и социјална питања 

”ESP” 
Environmental & Social Policy 

Политика у области заштите животне средине и социјалних питања 

”EU” 
European Union 

Европска Унија 

”FBiH” 
Federation of Bosnia and Herzegovina 

Федерација Босне и Херцеговине 

”FIDIC” 

International Federation of Consulting Engineers 

Међународна федерација инжењера консултаната (термин је познатији као 

међународни стандард за уговарање грађевинских радова) 

”GHG” 
Greenhouse Gas 

Гасови са ефектом стаклене баште 

Годишњи 

извештај 

Годишњи извештај о заштити животне средине и социјалним питањима 

”H&S” 
Health & Safety 

Здравље и безбедност 

”NTS” 
Non-Technical Summary 

Нетехнички резиме 

”KPI” 
Key performance indicators 

Кључни индикатори учинка 

ЛЗО Лична заштитна опрема 

”NVMP” 
Noise and Vibration Management Plan 

План управљања буком и вибрацијама 

”OESMP” 

Operational Environmental and Social Management Plan 

План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима током рада 

пројекта 

“OHSMP” 
Occupational Health and Safety Management Plan (OHSMP) 

План управљања здрављем и безбедношћу радника 

”OHS” 
Occupational Health & Safety 

Безбедност и здравље на раду 

ПМ Пројект менаџер 

РС Република Српска 

”RSA” 
Road Safety Audit 

Провјера безбедности пута 

”TMP” 
Traffic Management Plan 

План управљања саобраћајем 

”WGM” 
Workers Grievance Mechanism 

Жалбени механизам за раднике (запослене) 

ЗНР Заштита на раду 
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Акциони план заштите животне средине и социјалних питања 

Табела у наставку представља ESAP. Он идентификује потребне радње у фазама пре-

изградње, изградње и рада пројекта. Спровођење активности је у надлежности ЈП Аутопутеви 

Републике Српске (АРС). Када извођачи обављају посао по уговору, АРС ће бити одговоран за 

усклађеност тих извођача са захтевима ESAP-а. 

 
 



 

 

Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

 
Стандард 1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјална питања 

1.1 Осигурати да су захјтеви наведени у Студији 

утицаја на животну средину, Еколошкој 

дозволи и овом Акционом плану укључени у 

тендерску документацију:  

Аутопутеви РС ће осигурати да тендерска 

документација пројектАРСа укључи слиједеће: 

- Све захтјеве из Студија утицаја на 

животну средину (EIA) и Еколошке 

дозволе који се односе на овај Пројекат, 

као и захтјеве овог Акционог плана (ESAP), 

Плана управљања заштитом животне 

средине и социјалним питањима (ESMP), 

Плана укључивања заинтересованих 

страна (SEP), Плана за откуп земљишта и 

пресељење (RAP) укључујући и жалбени 

механизам (GM). 

- Јасан захтјев за Извођача радова да 

изради цјеловити План управљања 

заштитом животне средине и 

На 

одговарају

ћи начин је 

одговорено 

на све 

утицаје на 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

током 

градње. 

Усклађено

ст са EIB 

стандарди

ма. 

 

Закон о 

заштити 

животне 

средине РС. 

EIBS1: 

Процјена и 

управљање 

утицајима и 

ризицима по 

животну 

средину и 

социјалним 

питањима. 

EIBS2: 

Превенција и 

смањење 

загађења. 

EIBS3: ЕИБ 

стандарди о 

Одговорност: 

Аутопутеви 

РС (арс). 

Ресурси: 

интерни 

(АРС). 

 

Припремити 

и објавити 

тендерску 

документац

ију у складу 

са 

планираном 

временском 

динамиком 

пројекта 

Аутопутева 

РС  

Ангажовати 

Надзор да 

истовремен

о отпочне 

израду 

Уговора o 

пројектова

њу и 

изградњи. 

Тендерска 

документац

ија садржи 

све 

специфичне 

захтјеве, 

доступне за 

провјеру од 

стране ЕIB.  

Надзор 

мора 

прегледати 

и потврдити 

да су 

планови у 

складу са 

Стандардим

а EIB за 

реализацију 

или добром 

међународн
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

социјалним питањима током изградње 

који ће укључити слиједеће под-планове: 

Извођаћев систем управљања ЅЖС и 

социјалним питањима, План безбједности 

и приступа градилишту,  План управљања 

биодиверзитетом, Планове заштите 

здравља и безбједности (локалне 

заједница и радника), План управљања 

отпадом, План управљања опасним 

материјама, План приправности и 

реаговања у случају удеса, План заштите 

од Ковида-19,  План за смештај радника,  

План обука, План управљања 

добављачима, План локалног 

запошљавања, План управљања водама и 

отпадним водама, План реаговања у 

случају инцидентих загађења, План 

управљања ерозијом земљишта, План за 

сузбијање прашине,  План управљања 

буком и вибрацијама, План управљања 

безбедношћу саобраћаја и путева, План 

управљања ископаним материјалом (у 

коме су наведени детаљи о очекиваним 

количинама материјала и локацијама 

ископа, планираним локацијама и 

начинима складиштења и одлагања и 

заштити 

биодиверзите

та и 

екосистема 

EIBS9: 

Безбједност и 

здравље 

ом праксом, 

гдје је 

примењиво  

Примјена 

Плана 

управљања 

заштитом 

животне 

средине и 

социјалним 

питањима 

током 

градње се 

провјерава 

од стране 

Надзора.  

Годишњи 

извјештаји о 

заштити 

животне 

средине и 

социјалним 

питањима 

ка ЕИБ. 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

мјерама ублажавања са поступцима који 

ће бити примијењивани),  Технологију 

извођења радова у водотоку и близини 

водотока (како ће бити одржаван протицај 

током извођења радова, како ће се 

заштитити квалитет водотока, укључујући 

поступке одржавања механизације у циљу 

избјегавања загађења тла и вода). 

- Све захтјеве ЕИБ-а који се односе на 

заштиту животне средине и социјалних 

питања код извођења радова, укључујући 

захтјеве за извјештавањем. 

- Поступак управљања измјенама пројекта 

гдје се све измјене или приједлози 

Извођача на одговорајући начин 

анализирају и оцјењују од стране Надзора 

(и Аутопутева РС) са аспекта њиховог 

утицаја на животну средину и социјална 

питања и одговарајуће мјере за 

ублажавање дефинишу и примјењују.  

- Захтјев да Извођач консултује 

заинтересоване локалне заједнице о 

коначној локацији свих подвожњака и 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

локалних путева током израде главног 

пројекта. 

- Захтјев да Надзор и Извођач радова 

договоре Програм мониторинга током 

извођења радова, у складу са Еколошком 

дозволом и да одреде локације 

мониторинга за све параметре у складу са 

ESMP. 

1.2 Додатна потврда (изјава) надлежног органа за 

животну средину 

АРС да затражи Изјаву од надлежног органа за 

животну средину у вези са (1) провером да ли су у 

међувремену начињене физичке измене пројекта 

(нпр. раскрснице и евентуално локални приступни 

путеви) на било који на било који начин захтјевају 

додатне регулаторне поступке о процјени утицаја 

на животну средину, и (2) потврдом да 

информације укључене у претходне Студије о 

процјени утицаја (одобрене 2011. за ЛОТ 2 и 2014. 

за ЛОТ 1) остају релевантне, и правилно 

одражавају, између осталог, издате услове, 

законске захтјеве, актуелна сазнања и методе 

процјене. 

Сва 

питања у 

вези 

заштите 

животне 

средине и 

социјална 

питања и 

утицаји 

везани за 

изградњу 

су на 

одговарају

ћи начин 

адресиран

и. 

Директива 

2011/92/ЕУ о 

процени 

утицаја 

одређених 

јавних и 

приватних 

пројеката на 

животну 

средину, члан 

8 (6); 

EIBS3: 

Стандарди 

ЕИБ о 

биодиверзите

Одговорност: 

Аутопутеви 

РС (АРС). 

Ресурси: 

интерни 

(АРС). 

 

Прије 

објаве 

Тендера 

Надлежни 

орган за 

животну 

средину 

издао је 

обновљену 

сагласност 

да је 

Студија 

утицаја за 

пројекат и 

даље 

ажурна; 

Спроведено. 

Доказ: 

Изјава 

Министарст

ва уређења 

простора, 

грађевинарс

тва и 

животне 

средине од 

12.13.2021. 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

Овај захтев проситиче из ЕУ Директиве о процјени 

утицаја на животну средину, чл. 8 (6) који налаже 

надлежном органу да се увери да је образложени 

закључак (одлука о процени утицаја на животну 

средину), или било која од одлука (издата у 

контексту издавања сагласности за изградњу), и 

даље ажурна при доношењу одлуке о 

финансирању градње. 

 

Усклађено

ст са 

Стандарди

ма ЕИБ-а. 

ту и 

екосистемима

. 

1.3 Осигурати да су информације о статусу 

Пројекта доступне пројекту изградње малих 

хидролекетрана на ријеци Босни.  

Аутопутеви РС треба да контактирају тијело 

надлежно за реализацију пројекта малих 

хидроелектрана на ријеци Босни и осигурају да 

ако се настави са реализацијом тог пројекта, 

Аутопутеви РС о томе буду обавјештени. У том 

случају ће Аутопутеви РС обезбједити све 

распложиве информације о пројекту аутопута, 

укључујући пројектне цртеже и све ажуриране 

хидролошке и студије процјене ризика од поплава. 

Могући 

кумулативн

и ефекти 

који се 

односе на 

пројекат 

минихидро

електрана 

су 

схваћени и 

на њих је 

одговорено

. 

EIBS1: 

Процјена и 

управљање 

утицајима и 

ризицима по 

животну 

средину и 

социјалним 

питањима. 

 

Одговорност: 

Аутопутеви 

РС (АРС). 

Ресурси: 

интерни 

(АРС). 

 

Током 

тендерског 

процеса, 

тако да се 

пројекат 

минихидрое

лектрана 

буде 

информиса

н о статусу 

имплемента

ције 

Пројекта. 

Записник са 

састанка са 

представни

цима 

развоја 

пројекта 

минихидрое

лектрана и 

контакт 

детаљи.  
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Захтјев 
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успјешне 
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Статус 

   

1.4 Успостављање система управљања заштитом 

животне средине и социјалним питањима 

(ESMS): 

АРС да настави да развија свој ЕСМС систем, у 

складу са ИСО14001 или другим међународно 

признатим стандардом. ЕСМС треба да покрије 

све аспекте рада АРС-а, укључујући изградњу и 

рад путева, као и властите интерне 

институционалне активности. 

Сви АРС-

ови ризици 

по животну 

средину и 

социјална 

питања 

одговарује

ће 

препознати 

и акције 

предузете. 

 

EIBS1: 

Процјена и 

управљање 

утицајима и 

ризицима по 

животну 

средину и 

социјалним 

питањима. 

 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

интерни, 

планирати 

мали буџет. 

 

Договорити 

са ЕИБ. 

Идеално, у 

вријеме 

пуштања 

аутопута. 

Документац

ија система 

управљања 

заштитом 

животне 

средине и 

социјалним 

питањима, 

укључујући 

и резултате 

мониторинг

а током 

реализације 

Пројекта. 

 

1.5 План заштите животне средине и социјалних 

питања у фази рада аутопута:  

Аутопутеви РС морају израдити и примјенити 

План заштите животне средине и социјалних 

питања (OESMP) у фази рада аутопута који ће 

укључити мјере управљања и праћења рада 

аутопута захтјеване Студијом утицаја на животну 

Ризици по 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

током 

коришћења 

аутопута. 

EIBS1: 

Процјена и 

управљање 

утицајима и 

ризицима по 

животну 

средину и 

Одговорност: 

АРС. 

Resources: 

АРС да 

одриједе 

буџет за 

спровођење 

План 

израдити 

прије 

пуштања у 

рад 

аутопута. 

План 

заштите 

животне 

средине и 

социјалних 

питања у 

фази рада 

аутопута 
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оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

средину, Еколошком дозволом, захтјеве ЕИБ-а 

садржане у овом Акционом плану (ESAP), и 

препорукe Извођача радова. Такође се морају 

утврдити задужења и одговорности за примјену и 

надзор мјера из Плана. План треба садржати 

трошкове како би се могао успоставити годишњи 

буџет за примјену Плана. 

 

социјалним 

питањима. 

 

Плана и 

његово 

праћење. 

урађен 

прије 

пуштања у 

рад. 

Надзор 

мора 

прегледати 

и потврдити 

да су 

планови у 

складу са 

ЕИБ 

Условима 

за 

реализацију 

или добром 

међународн

ом праксом, 

гдје је 

примењиво. 

Годишњи 

извјештај ка 

ЕИБ о 

заштити 
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користи за 

животну 

средину и 
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Циљ и 
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за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

животне 

средине и 

социјалним 

питањима 

током 

коришћења 

аутопута 

1.6 План компензације локалних заједница: 

АРС да изради план надокнаде за локалне 

заједнице у случају да Пројекат изазове значајне 

сметње повећаним транспортом и саобраћајем 

кроз локална насеља током изградње, или другим 

значајним утицајима. Компензација ће се састојати 

од спровођења малих развојних пројеката 

(поправка комуналне инфраструктуре, изградња 

игралишта, итд.) о којима ће се разговарати и који 

ће бити договорени са погођеним заједницама. 

Усклађено

ст са 

међународ

но 

прихваћен

им 

социјалним 

стандарди

ма  

EIБ С1: 

Процена и 

управљање 

питањима 

заштите 

животне 

средине и 

социјалним 

питањима. 

Одговорност: 

AРС и 

Извођач. 

Ресурси: АРС 

да планира 

буџет за 

компензацију 

локалних 

заједница. 

Извођач да 

укључи 

трошкове у 

своју 

тендерску 

понуду. 

Израдити 

план након 

утврђивања  

Плана 

управљања 

саобраћаје

м, а пре 

почетка 

радова. 

У случају 

значајних 

утицаја / 

сметњи 

током 

изградње, 

план се 

може 

Израђен и 

усвојен 

план од 

стране АРС  

Извештава

ње ЕИБ-а о 

спровођењу 

плана у 

годишњим 

извештајим

а  
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на више 

заједница  

 
Стандард 2: Превенција и смањење загађења 

2.1 Баријере за заштиту од буке: 

АРС ће обезбедити да захтеви за пројектовање и 

изградњу баријера против буке буду укључени у 

тендерску документацију. Извођач је дужан да 

спроведе Студију буке и да резултате угради у 

Пројекат заштите од буке (који је део Главног 

пројекта и подлеже сагласности Државне комисије 

за ревизију). Студија буке мора укључити 

одговарајућа мерења дневне и ноћне буке у 

близини репрезентативних рецептора и 

моделирање буке дуж трасе. На основу резултата 

студије буке утврдиће се потреба за баријерама 

од буке, њихова локација и технички детаљи 

(висина, параметри и сл.). 

Становници насељених локација где ће баријере 

за заштиту од буке бити постављене, биће о томе 

унапред консултовани (видети План укључивања 

заинтересованих страна). 

На све 

ризике по 

животну 

средину и 

социјална 

питања је 

одговорено 

и 

ефикаснос

т мјера се 

прати 

 

EIBS2: 

Превенција и 

смањење 

загађења. 

 

Правилник о 

дозвољеним 

границама 

интензитета 

звука и шума, 

1989. 

 

Одговорност: 

АРС. 

 

Ресурси: Када 

се утврде 

потребни 

ресурси, они 

ће бити 

урачунати у 

трошкове 

Пројекта 

дефинисане 

од стране 

Извођача. 

 

Биће део 

Извођачево

г пројекта 

за 

изградњу. 

Главни 

пројекат 

заштите од 

буке 

прегледан и 

одобрен од 

стране 

Државне 

комисије за 

ревизију, 

као и од 

стране 

Надзорног 

инжењера. 

Консултова

ни су 

погођени 

локални 

рецептори 
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буке и 

њихове 

повратне 

информациј

е су 

укључене у 

коначну 

верзију 

пројекта. 

2.2 Мониторинг животне средине 

Редовно праћење (мониторинг) квалитета воде, 

ваздуха и нивоа буке је већ постављено као 

захтјев у оквиру Еколошке дозволе, али у 

случајевима када су максималне дозвољене 

вриједности прописане ЕУ законодавством 

строжије од оних у РС, морају се испунити ЕУ 

захтјеви. 

Усклађено

ст са 

међународ

ним 

стандарди

ма заштите 

животне 

средине. 

EIBS2: 

Превенција и 

смањење 

загађења. 

 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

Трошкове 

мониторинга 

током градње 

сноси 

Извођач. У 

фази 

коришћења 

аутопута, 

трошкови ће 

бити 

одријеђени 

буџетом 

Током 

градње и 

рада 

аутопута. 

Захтјеве за 

мониторинг 

у фази 

градње 

навјести у 

тендерској 

документац

ији 

Извјештаји 

Извођача, 

Надзора и 

извјештаји 

Аутопутева 

РС за 

годишњи 

Регистар 

загађивача. 

Извјештај о 

томе 

укључити у  

Годишњи 

извјештај о 

заштити 
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Статус 

Аутопутева 

РС за 

мониторинг  

животне 

средине и 

социјалним 

питањима 

за EIB.   

 

 

 Стандард 3: Биодиверзитет и екосистеми 

3.1

. 

Исходовање ажурираног Мишљења надлежног 

органа за заштиту природе: 

АРС ће доставити захтјев надлежном органу за 

заштиту природе за ново, ажурирано Мишљење, 

уз обезбеђивање нове документације (Извештај и 

процјени биодиверзитета, 2021 и одељак ЕСМП-а, 

који се односи на заштиту бидиверзитета, оба 

припремила Конекта) као и нове информације о 

пројекту.  

Као резултат тога, орган за заштиту природе 

треба да попуни Образац А (Изјава органа 

Усклађено

ст са 

локалним 

законодавс

твом и 

релевантн

им 

директива

ма ЕУ 

Усклађено

ст са 

стандарди

ма ЕИБ. 

EU Директива 

о стаништима 

92/43/EEC 

EIBS3: 

Биодиверзите

т и 

екосистеми 

Оговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

запослени у 

АРС 

 

Прије 

објављива

ња Тендера 

Образац А 

попуњен од 

стране 

надлежног 

орган за 

заштиту 

природе 

Спроведен

о.  

Доказ: 

Потписана 

декларација 

(Образац А) 

од стране 

националног 

органа за 

заштиту 

природе од 

20.12.2021. 
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надлежног за мониторинг локалитета од значаја за 

очување природе); 

3.2

. 

Заштита потенцијално приоритетних станишта 

из Анекса I (Директива ЕУ о стаништима):  

 

АРС да обезбеди да будући Извођач сагледа све 

могућности у Главном пројекту, како би се избегла 

или минимизирала штета на шумском фрагменту 

Црне jove (нарочито у зони петље Требава код 

села Кожухе). Предузмите кораке да унапредите 

постојећи пројекат како бисте избегли уклањање, 

уништавање или оштећење дрвећа. Такве мере би 

могле да обухватају, на пример: микро 

релоцирање трасе за потребан број метара, или 

додавање дела вертикалног потпорног зида за ову 

деоницу, уместо косог насипа, како би се смањио 

умањио утицај на приоритетна станишта, у складу 

са препорукама BAR-a. 

Меру избегавања и ублажавања треба размотрити 

у Главном пројекту и за муљевите и шљунковите 

обале река. 

Заштита 

потенцијал

но 

приоритетн

их 

станишта 

из Анекса I 

(Директива 

ЕУ о 

стаништим

а): 

EIBS3: 

Биодиверзите

т и 

екосистеми 

Одговорност: 

АРС & 

Извођач. 

Ресурси: 

Специјалиста 

консултант и 

запослени у 

АРС. 

 

Прије 

одобравња 

Детаљног 

пројекта 

 

Пројекат 

којим је 

остварен 

минималан 

конфликт 

између 

трасе 

петље 

Требава и 

шумског 

фрагмента 

Црне јове 

или обала 

ријеке 
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успјешне 

реализације 

Статус 

3.3

. 

План управљања биодиверзитетом: 

АРС ће у сарадњи са Извођачем развити и 

имплементирати План управљања 

биодиверзитетом (BMP) како би осигурао да 

грађевинске активности (и будуће операције) 

испуњавају захтјеве Директиве о стаништима 

без нето губитака (енгл. No net loss) за 

приоритетне карактеристике биодиверзитета. 

ПУБ треба да укључи скуп стандардних мјера 

за ублажавање на лицу места које имају за 

циљ избегавање/минимизирање/ублажавање 

утицаја на приоритетне карактеристике 

биодиверзитета (као што је идентификовано у 

Извештају о процјени биодиверзитета, 2021). 

ПУБ треба да укључи добре праксе које се 

односе на ублажавање утицаја на путеве, као 

и да пружи посебне смернице о: 

- Истраживања флоре/фауне које треба да 

обаве квалификовани еколози пре 

чишћења вегетације на траси путу, како би 

се потврдила адекватност мера 

ублажавања предложених у ЕИА и 

Усклађено

ст са 

локалним 

законодавс

твом и 

релевантн

им 

директива

ма ЕУ 

Добра 

индустријс

ка пракса. 

Усклађено

ст са 

стандарди

ма ЕИБ. 

EIBS1: 

Процјена и 

управљање 

утицајима и 

ризицима по 

животну 

средину и 

социјалним 

питањима. 

EIBS3: 

Биодиверзите

т и 

екосистеми 

Одговорност: 

АРС & 

Извођач. 

Ресурси: 

Консултант 

специјалиста 

& АРС-ови 

запослени 

 

Пре 

одобравањ

а Главног 

пројекта 

BMP треба 

да се 

ажурира 

пре почетка 

рада и 

даље 

имплементи

ра од 

стране 

АРС-а. 

Тендерска 

документац

ија која 

садржи све 

наведене 

услове, 

доступна за 

преглед од 

стране ЕИБ-

а. 

Надзорни 

инжењер да 

је 

прегледао и 

одобрио да 

планови 

испуњавају 

стандарде 

ЕИБ-а или 

добру 

међународн

у праксу где 

је то 

прикладно. 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

Извештају о процени биодиверзитета 

(2021); 

- Планирање изградње тако да избегне 

утицај на врсте и станишта од значаја за 

очување током цијеле године (нпр. 

периоди гнежђења птица); 

- Специфична ограничења за сваку локацију 

када се ради у близини воде / унутар 

приобалних подручја; 

- Мјере за заштиту птица (укључујући код 

пројектовања ограда или баријера од 

буке); 

- Постављање пропуста погодних за дивље 

животиње на 8 токова наведених у 

Извештају о процјени биодиверзитета: 

(видети Анекс 12, Мапе 10 и 11 БАР, 2021., 

Конекта) 

- Постављање наменских пролаза за 

животиње испод насипа аутопута у све три 

зоне идентификоване у BAR 2021(1-

Имплемент

ацију 

CESMP -а 

надгледа 

Надзорни 

инжењер. 

Месечни 

извештаји 

АРС-у од 

Инжењера 

током 

изградње. 

Ажуриран 

BMP за рад 

пројекта. 

Годишњи 

извештај за 

ЕИБ. 
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социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

Кожухе-Осјечани, 2-Подновље - Дуго Поље 

или 3- Јакеш – Ботајица) 

- Развој и имплементација плана 

ревегетације (враћања у функцију), 

укључујући кључне индикаторе учинка 

(КПИ) који квалификују/квантифицирају 

успешну ревегетацију; и 

- План мониторинга, укључујући параметре 

праћења, учесталост и извештавање. 

Потребно је да АРС ажурира План у складу са  

будућим активностима. 

3.4

. 

План управљања позајмиштима:  

Аутопутеви РС морају осигурати да тендерском 

документацијом буде захтјевано да Извођач 

изради План управљања позајмиштима (видети 

мјеру 1.1) који ће укључити: локације позајмишта, 

план приступа, управљање емисијом прашине на 

путевима, локације и управљање одложеним 

материјалом, план рехабилитације локација,  

посвијећеност прибављању свих потребних 

дозвола, забрану отварања нових позајмишта у 

Погоршањ

е 

квалитета 

воде и 

деградациј

а корита 

водотокова

.  

EIBS3: 

Биодиверзите

т и 

екосистеми 

Одговорност: 

АРС 

Ресурси: 

Извођач да 

укључи 

трошкове у 

цену своје 

понуде.  

Захтјев 

укључен у 

тендерску 

документац

ију.  

План 

спреман за 

одобравањ

е прије 

Одговрајући 

одељак у 

тендерској 

документац

ији.  

План 

управљања 

позајмишти

ма одобрен 

од стране 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

зони ријеке Босне. План мора предвидјети да се 

материјал из ријеке експлоатише само са 

постојећих, легалних постројења за сепарацију са 

дозволом надлежних органа. Такође, Надзор мора 

потврдити да позајмиште материјала неће 

негативно утицати на акватична станишта 

идентификована и картирана Извештајем о 

процјени утицаја на биодиверзитет. Није 

дозвољено да Извођач отвара нова позајмишта 

материјала у зони ријеке. 

 

 

отпочињањ

а радова. 

Надзорног 

инжењера. 

 
Стандард 4: Климатски ризици 

4.1 Ризици и рањивост и пројекта у вези са 

очекиваним климатским промјенама  

АРС да осигура да Извођач (који пројектује и гради 

аутопут) прегледа и поново провери делове 

тренутног главног пројекта (улазних параметара и 

ограничења) који се односе на поплаве, клизишта, 

ерозију и екстремне временске прилике, и да 

ажурира Главни пројекат новим подацима и 

Минимизир

ање 

климатског 

ризика за 

инфрастру

ктуру и рад 

пројекта; 

EIBS4: 

Стандарди у 

вези са 

климатским 

ризицима 

EIBS2: 

Превенција и 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

Извођач да 

укључи 

трошкове у 

цену своје 

понуде. 

Захтјев 

укључен у 

тендерску 

документац

ију.  

 

Одговрајући 

одељак у 

тендерској 

документац

ији  

Детаљни 

пројекат 

одобрен од 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 
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питања 
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Ресурси, 
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Временски 
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Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

сазнањима. За пројектовање елемената пута (као 

што су мостови, пропусти и површинска дренажа, 

попречна дренажа пута)  потребно је користити 

нове (ажуриране) потадке о нивоима поплава и 

протока у водотоцима (узимајући у обзир повећану 

учесталост и количину интензивних падавина) 

тако да буду оптимизивани за нове очекиване 

протоке воде. Приједлог за додатно осигурање 

пројекта од високих вода и других ефеката 

очекиваних климатских промјена (ажурирања 

тренутног пројекта) произашао је као резултат 

комуникације коју је Connecta имала са надлежним 

водопривредним органом (Воде Српске), а 

наведени су у табели 15 Извјештаја о рањивости 

пројекта на климатске промене (CRVA, 2021, 

Connecta). 

Ажурирање Пројекта треба да се уради у сарадњи 

са Водама Српске (која тренутно припрема План 

управљања ризиком од поплава, за који се очекује 

да ће бити завршен током 2022. године); 

 

Ризици по 

околину од 

поплава 

насталих 

везано за 

Пројекат; 

смањење 

загађења. 

стране 

Државне 

комисије за 

ревизију и 

других 

релевантни

х 

заинтересов

аних 

страна, 

укључујући 

органе 

надлежне 

за речни 

слив. 

 
Стандард 5: Културно насљеђе 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

5.1

. 

Договор са органом надлежним за културно-

историјског насљеђе о заштити културног 

наслеђа Куле Добор: 

АРС да ступи у контакт са органом надлежним за 

културно-историјско насљеђе око договора о 

суштинским заштитним мерама и поступцима у 

вези са заштитом и рехабилитацијом културног 

насљеђа Куле Добор. Поред основних мера 

заштите, потребно је размотрити и договорити 

могуће додатне мере унапређења као што су 

бољи приступ Кули и евентуално паркинг. 

Орган за културно наслеђе да изда ажурирано 

мишљење и сагласност у складу са најновијим 

плановима и техничким решењима. 

 

Усклађено

ст са 

законодавс

твом о 

културном 

наслеђу 

Усклађено

ст са 

стандарди

ма ЕИБ. 

 

Закон о 

културном 

насљеђу, 

Закон о 

планирању и 

изградњи РС 

EIB С5: 

Културно 

насљеђе. 

Добра пракса. 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

запослени у 

АРС. 

 

 

Иновирано 

мишљење / 

Сагласност 

пре 

објављива

ња тендера. 

Договор о 

додатном 

уређењу 

постигнут 

пре почетка 

изградње у 

зони куле 

Добор. 

Иновирано 

мишљење 

/Сагласност 

да буде 

уврштено у 

тендерску 

документац

ију 

Споразум о 

побољшању 

склопљен 

са локалним 

заинтересов

аним 

странама и 

властима 

Испуњено у 

у погледу 

суштинских 

заштитних 

мјера, 

Доказ: 

Допис 

Републичког 

завода за 

културно 

наслеђе од 

16.12.2021. 

5.2

. 

Заштита културног наслеђа Кула Добор: 

АРС да обезбеди да досадашњи истражни радови, 

мере заштите, процедуре и све друге радње у 

вези са заштитом и санацијом културног насљеђа 

куле Добор, у складу са захтевима Еколошке 

Минимизир

ање ризика 

од 

оштећења 

средњовек

Одлука 75/08 

Сл. Лист БиХ 

Еколошка 

дозвола 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

Извођач да 

укључи 

Захтјев 

уврштен у 

тендерску 

документац

ију.  

Одговарајућ

и одељак у 

тендерској 

документац

ији.  
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дозволе и у складу са договором о евентуалним 

побољшањима (побољшани приступ, паркинг) 

постигнутим са локалним заинтересованим 

странама, буду спроведени, и да довољно детаља 

о томе буде укључено у тендерску документацију. 

Спровођење ове обавезе надзираће АРС, 

Надзорни инжењер као и надлежни државни орган 

за културно насљеђе. 

 

овне Куле 

Добор 

Позитиван 

имиџ 

пројекта 

код 

локалног 

становниш

тва и 

власти. 

EIB С5: 

Културно 

насљеђе 

Добра пракса 

трошкове 

имплементаци

је заштитних 

мјера у своју 

финансијску 

понуду. 

 

  

5.3

. 

Процедура за управљање случајним 

археолошким налазима:  

Аутопутеви РС морају захтјевати од Извођача да у 

План управљања заштитом животне средине и 

социјалним питањима током градње укључи и 

процедуре за заштиту непокретних културних 

добара на пројектном подручју и примјени 

процедуру за управљање случајним археолошким 

налазима, у складу са захтјевима Еколошке 

дозоволе ЕБРД УР бр. 8. Спровођење Процедуре 

за управљање случајним археолошким налазима 

да буде надгледана од стране АРС, Надзорног 

Минимизир

ање ризика 

за 

културно 

насљеђе. 

EIBS5: 

Културно 

насљеђе 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: 

Извођач да 

укључи 

трошкове 

имплементаци

је заштитних 

мјера у своју 

финансијску 

понуду. 

Захтјев 

уврштен у 

тендерску 

документац

ију.  

План 

спреман за 

одобрење 

прије 

почетка 

радова 

Одговарајућ

и одељак у 

тендерској 

документац

ији.  

Процедура 

за 

управљање 

надгледана 

од стране 

АРС, 

Надзорног 

инжењера, 
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Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

инжењера, и државног органа надлежног за 

културно насљеђе.  

 

и државног 

органа 

надлежног 

за 

археологију 

и културно 

насљеђе.   

 
Стандард 6: Недобровољно расељавање  

6.1 Спровођење Акционог плана расељавања. 

План је састављен на основу закључака процене 

процеса експропријације коју је спровео тим 

консултаната и активности које је потребно 

спровести да би се завршио откуп земљишта за 

пројекат, у складу са тренутно познатим 

плановима, као и било ког земљишта које ће бити 

потребно у будућности, због ажурирања и измене 

пројекта. Ако буде потребан откуп значајне 

количине додатног земљишта, биће направљен 

Анекс Акционог плана расељавања (АПР), који ће 

бити јавно објављен и спроведен. 

АРС ће обезбедити да се спроводи ефикасан 

жалбени механизам путем кога ће се 

Прибавља

ње 

земљишта 

у складу са 

ЕИБ С6  

Закон о 

експропријац

ији РС, други 

примењиви 

закони  

EIБ С6: 

Недобровољн

о 

расељавање. 

EIБ С7: Права 

и интереси 

угрожених 

група. 

Одговорност: 

AРС. 

Ресурси: AРС 

 

 

 

 

Ако буде 

потребно, АРС 

ће укључити 

Пре почетка 

радова. 

 

 

 

 

 

Током 

целог 

Информациј

е о напретку 

у 

спровођењу 

за ЕИБ у 

годишњим 

извештајим

а 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

благовремено решавати све притужбе везане за 

надокнаду, пресељење, социјална питања, жалбе 

припадника погођених заједница. 

Водиће се регистар жалби како би постојала 

прецизна евиденција и како би извештаји о 

решавању жалби били укључени у извештаје о 

напретку пројекта. 

АРС ће именовати менаџера АПР-а који ће бити 

задужен за имплементацију АПР-а и 

извештавање.  

представнике 

релевантне 

локалне 

заједнице или 

друге 

међусобно 

договорене 

треће стране, 

да учествују у 

процесу 

решавања 

притужби.  

трајања 

Пројекта  

 Стандард 7: Права и интереси угрожених група  

7.1 Пратити примену Плана укључивања 

заинтересованих страна  и ажурирати га по 

потреби. Организовати редовне консултације како 

би локалне заједнице погођене пројектом и 

угрожени појединци / домаћинства били 

информисани о њиховим правима и добробитима 

пројекта и како би се подстакло њихово учешће. 

Дефинисати мере ублажавања за угрожене 

појединце / домаћинства идентификоване током 

Побољша

ња у 

документо

вању 

помоћи 

која се 

пружа 

угроженим 

групама  

EIБ С6: 

Недобровољн

о 

расељавање. 

EIБ С7: Права 

и интереси 

угрожених 

група. 

Одговорност: 

AРС и 

извођач. 

Ресурси: AРС 

 

Пре почетка 

радова и 

током 

трајања 

Пројекта  

Информациј

е о напретку 

у 

спровођењу 

за ЕИБ у 

годишњим 

извештајим

а 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

имплементације Акционог плана расељавања, као 

и током грађевинских радова. 

Пружити потребну помоћ свим рањивим групама 

на које директно и/или индиректно утиче 

предложени пројекат пута. 

 

 
Стандард 8: Стандарди везани за радну снагу  

8.1 Израда и спровођење Политике људских 

ресурса: 

АРС да од Извођача захтева да припреми и 

примени Политику људских ресурса, која ће 

садржати све одредбе наведене у ЕИБ С8, 

укључујући одредбе за обезбеђивање једнаких 

могућности при запошљавању, објављивање 

конкурса у локалним заједницама и запошљавање 

локалне радне снаге кад год је то могуће, ако 

стручно образовање и радно искуство локалних 

радника задовољава услове оглашених позиција. 

Ефикасно  

и 

побољшан

о 

управљањ

е људским 

ресурсима 

Користи за 

локалну 

економију  

Закон о раду 

РС, други 

примењиви 

закони  

EIБ С8: 

Стандарди 

везани за 

радну снагу. 

Добра пракса  

Одговорност: 

AРС да унесе 

ове захтеве у 

тендерску 

документацију

, извођач је 

дужан да 

примени током 

изградње.   

Ресурси: 

Извођач  

Пре 

завршетка 

припреме 

тендерске 

документац

ије и током 

изградње. 

Израђена 

Политика 

људских 

ресурса, 

(одобрена 

од стране 

Надзора) и 

примењена. 

 

Локално 

запошљава

ње током 

изградње 

треба да 

буде 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

евидентира

но од 

стране 

извођача и 

представље

но Надзору  

Укључити у 

у АРС-ов 

годишњи 

извештај за 

ЕИБ.  

 

 
Стандард 9: Безбедност и здравље  

9.1

. 

Систем управљања безбједношћу и здрављем 

на раду: 

Развити и имплементирати систем управљања 

безбједношћу и здрављем на раду у складу са ISO 

45001 системом (или сличним). 

 

Унапређењ

е 

управљањ

а 

безбједно

шћу и 

здрављем 

на раду 

кроз 

EIBS9: 

Безбедност и 

здравље. 

Одговорност: 

АРС 

Ресурси: 

интерни 

ресурси уз 

екстерну 

консултантску 

подршку. 

По 

могућству 

пре 

отпочињањ

а изградње 

Имплемент

иран систем 

управљања 

безбједнош

ћу и 

здрављем 

на раду у 

складу са 

ISO 45001 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

формализо

ван систем 

системом 

(или 

сличним). 

 

9.2

. 

План управљања заштитом здравља и 

безбједношћу на раду током градње аутопута: 

АРС да обезбеди да ће Извођач израдити План 

управљања заштитом здравља и безбедношћу на 

раду током изградње са посебним фокусом на 

(али не ограничавајући се на): кретање возила и 

управљање саобраћајем, рад на висини, рад у 

скученим просторима, рад са опасним 

материјалима (нпр. експлозивима ), управљање 

електричним хазардима, спречавање ненамерних 

померања и урушавања тла, и биолошким 

хазардима (нпр. змије отровнице). Развити и 

секцију о безбједности опасних материја као део 

главног плана. 

Услови уговора између Извођача и подизвођача 

треба да обезбједе да подизвођачи придржавају 

Плана и система управљања Извођача. 

Безбедно 

радно 

окружење 

и 

побољшан

е 

безбједоно

сне 

перформан

се 

извођача 

Локални 

законски 

прописис 

EIBS9: 

Безбједност и 

здравље. 

Одговорност: 

Уговарач 

Ревизија од 

стране 

Надзора. 

ресурси: 

Извођач – 

одријеђена 

особа за 

управљање 

заштитом 

здравља и 

безбједности. 

План мора 

бити 

одобрен од 

стране АРС 

и локалних 

надлежних 

органа, као 

и од стране 

Надзорног 

инжењера, 

прије 

почетка 

изградње. 

 

Документов

ани план 

управљања 

заштитом 

здравља и 

безбједност

и на раду – 

ажурни 

подаци о 

статистици 

здравља и 

безбједност

и. 

Аутопутеви

ма РС 

доставити 

информациј

е о 

примјени а 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

статистику 

доставити 

ЕИБ-у у 

склопу 

редовног 

годишњег 

извештаја.. 

9.3

. 

План управљања заштитом здравља и 

безбједности на раду током рада аутопута:  

План управљања здрављем и безбедношћу током 

рада аутопута, треба јасно да опише здравствене 

и безбедоносне  захтеве како за  АРС тако и за 

особље подизвођача током рада и одржавања 

пута. План би требало да обухвати (али да се не 

ограничава на): управљање опасним 

материјалима, саобраћајне незгоде, рад на 

висини, рад у скученим просторима, опасности од 

електричне енергије итд. 

Услови уговора између АРС и њихових 

подизвођача треба да обезбједе да се 

подизвођачи придржавају Плана. 

 

Унапријеђе

н учинак у 

заштити 

здравља и 

безбједнос

ти. 

EIBS9: 

Безбједност и 

здравље. 

Одговорност: 

АРС. 

Ресурси: АРС 

и његови 

подизвођачи. 

План мора 

бити 

достављен 

ЕИБ-у пре 

почетка 

рада 

аутопута.  

Примјењив

ати током 

рада 

аутопута.  

Документов

ани План 

управљања 

заштитом 

здравља и 

безбједност

и на раду – 

ажурни 

подаци о 

статистици 

здравља и 

безбједност

и. 

Аутопутеви

ма РС 

доставити 

информациј
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

е о 

примјени а 

статистику 

достављати 

ЕИБ -у 

склопу  

редовних 

годишњих 

извештаја. 

9.4

. 

Провјера безбједности пута (енгл. Road Safety 

Audit):  

Провјеру (ревизију) безбједности пута у складу са 

ЕУ Директивном 2008/906/EC (и одговарајућим 

законским прописима РС) мора извршити 

независно, овлашћено тијело, провјером Главног 

пројекта у који је потом потребно унијети 

одговарајуће измјене 

Провјеру пута потребно је спровести када пут буде 

у функцији.  

Смањење 

ризика од 

удеса и 

уанпређењ

е 

безбједнос

ти 

саобраћаја 

у локалној 

заједници. 

EIBS9: 

Безбједност и 

здравље. 

Одговорност: 

АРС да 

одаберу 

консултанта.  

Ресурси: АРС 

за трошкове 

ангажовања 

консултанта. 

Прије 

завршетка 

Главног 

пројекта и 

накнадно, 

након 

кључних 

фаза, како 

је 

захтјевано    

ЕУ 

Директивом 

2008/96/EC.  

 

Провјера 

безбједност

и пута.  

Ажурирани 

Главни 

пројекат и 

тендерска 

документац

ија. 

Извјештај о 

томе у 

Годишњем 

извјештају о 

заштити 

 



 

 Page 33 
 

Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

животне 

средине и 

социјалним 

питањима 

ка ЕИБ. 

Report in 

AESR to 

EIB. 

9.5

. 

План приправности и реаговања у ванредним 

ситуацијама: 

АРС да осигура да извођач развије и 

имплементира План приправности и реаговања у 

ванредним ситуацијама. 

Адекватан 

одговор у 

хитним 

случајевим

а. 

Локални 

регулаторни 

захтјеви. 

EIBS9: 

Безбједност и 

здравље. 

Одговорност: 

Извођач 

Ресурси:  

Интерни или 

уз подршку 

консултанта. 

Прије 

почетка 

изградње 

План мора 

бити 

одобрен од 

стране 

АРС.  

Докуемнтов

ан  План 

приправнос

ти и 

реаговања у 

ванредним 

ситуацијама  

АРС да 

извјештава 

о 

ажурирањи

ма у оквиру 

годишњих 

извјештаја 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

према ЕИБ-

у. 

9.6 План управљања саобраћајем: 

АРС да обезбједи да извођач развије и примени 

План управљања саобраћајем, између осталог да 

обезбеди довољан приступ грађана парцелама и 

свим другим ресурсима заједнице у сваком 

тренутку током изградње. 

Представити План управљања саобраћајем 

локалном становништву и корисницима 

земљишта. 

Усклађено

ст са 

захтевима 

ЕИБ-а о 

здрављу и 

безбедност

и и 

обезбеђив

ању 

приступа 

су 

минимизир

ани за 

локалне 

заједнице 

и 

кориснике 

пољопривр

едног 

земљишта. 

Закон о 

планирању и 

изградњи РС. 

EIBS1: 

Процјена и 

управљање 

утицајима и 

ризицима по 

животну 

средину и 

социјалним 

питањима. 

EIBS9: 

Безбједност и 

здравље.Heal

th, Safety and 

Security. 

Best practice 

 

Одговорност: 

Извођач. 

Ревизија од 

стране 

Надзорног 

инжењера. 

 

Ресурси: 

Извођач – 

овлашћени 

менаџер за 

област 

безбједности и 

здравља.  

План мора 

бити 

достављен 

и одобрен 

од стране 

надзорног 

инжењера 

пре почетка 

изградње. 

Реализован

о у фази 

изградње. 

Дикументов

ан План – 

ажурна 

статистика 

и подаци о 

акцидентим

а 

Обезбећене 

ажуриране 

информациј

е према 

АРС-у о 

имплемента

цији, и 

статистика 

према ЕИБ. 
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Бр. Акциони план заштите животне средине и 

социјалних питања 

Ризици и 

користи за 

животну 

средину и 

социјална 

питања 

Захтјев 

(законски  

прописи, ЕИБ 

стандарди, 

добра пракса) 

Ресурси, 

Инвестиције, 

одговорност 

Временски 

оквир 

Циљ и 

критеријуми 

за 

вриједнова

ње 

успјешне 

реализације 

Статус 

 Стандард 10: Укључивање заинтересованих страна 

10.

1 

План укључивања заинтересованих страна и 

решавање жалби. 

План укључивања заинтересованих страна 

садржи обавезе везане за објављивање 

информација и одржавање консултација око 

кључних тема које интересују локалне заједнице, 

као што су коначне локације подвожњака и 

надвожњака (током припреме детаљног пројекта), 

план управљања саобраћајем, могући прекиди 

комуналних услуга, разматрање пројеката 

компензације локалних заједница, итд. 

Решавање 

ризика и 

утицаја на 

локалне 

заједнице 

и друге 

заинтересо

ване 

стране. 

EIB С10:  

Укључивање 

заинтересова

них страна 

Одговорност: 

АРС и 

Извођач 

 

Ресурси: АРС 

и Извођач 

Пре почетка 

изградње, 

током 

изградње и 

након 

отварања 

аутопута за 

саобраћај. 

Спроведене 

консултациј

е, 

објављене 

информациј

е и План 

укључивањ

а 

заинтересов

аних страна 

ажуриран 

по потреби. 

Укључити 

информациј

е о напретку 

у 

спровођењу 

у АРС-ов 

годишњи 

извештај за 

ЕИБ.  

 

 


