
ПРИЛОГ 7. 
 
Образац 6: Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази 
 предаје захтева за одобравање пројекта 

 
A. Овај документ може да се користи као пропратни материјал који има за циљ да 
обезбеди да су најбитнији еколошки и социолошки захтеви и питања узети у обзир током 
припреме секторски специфичног Еколошког Плана Управљања (ЕПУ). Молимо Вас да 
означите одговарајуће поље са Да (Д), Не (Н) или Корисно (К) у делу за коментаре. 
Сажето објасните Ваше одговоре Д, Н или К којима сте означили одговарајуће поље у 
следећем поглављу, ''Образложења''. Важно је напоменути да одговор са ''Д'' не мора 
нужно да означава значајан ефекат или последицу, већ питање које захтева посебну пажњу 
и разматрање. 
 

ДЕО I – АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДАЦИ 

1. Назив потпројекта Унапређење примарне пољопривредне производње у 
сточарству у области узгоја свиња расе мангулица на 
пољопривредном газдинству Гордане Пенезић 

2. Локација потпројекта  Горјани, Ужице 

3. Организациона структура (имена и 
контакт подаци) 

Подносилац захтева 
Гордана Пенезић 
Ул. Ерска 12, Златибор, 
Чајетина, 0658439024 
sveto.penezic@gmail.com 

Суподносилац 
(коапликант) 

4. Опис потпројекта (Молимо Вас, опишите главне карактеристике потпројекта и локацију потпројекта) 
 
Пољопривредно газдинство Гордане Пенезић регистровано је 2016. године, на адреси Ерска 12, 31315 
Златибор, општине Чајетина, и налази се у активном статусу. Пољопривредно газдинство се бави 
примарном пољопривредном производњом више од 20 година. Газдинство се бави примарном 
пољопривредном производњом у сточарству у области узгоја мангулица и производње меса. У склопу 
газдинства се налази 5,1 УГ, односно 5 коза и 18 свиња у у тoву oд 25 дo 130 kg, расе мангулица са 
пратећим објектима за њихов смештај и исхрану. Гордана је завршила средњу школу. 
Пословање газдинства карактерише производња меса од мангулице у неадекватним објектима за смештај и 
репродукцију ове расе свиња. Уз ограниченост капацитета пољопривредне производње, недовољно 
коришћење стручних знања у процесу производње и у коришћењу савремених (дигиталних) технологија, 
домаћинство карактерише и одсуство финансијског менаџмента и управљања трошковима.  
За предмет подпројекта, односно захтева према Пројекту Конкурентне пољопривреде, изградњу и опремање 
недостајућег прасилишта за мангулице са тором за усмеравање и задржавање, набавку и инсталирање 
опреме за целогодишње коришћење енергије сунца (батеријски соларни систем - соларни панел са 
акумулатором) у функцији обезбеђења енергије за осветљавање прасилишта, регулисање унутрашње 
температуре прасилишта и рада пумпе за воду у прасилишту, и набавку и инсталирање софтвера са 
пратећом опремом (хардвером) за даљинско управљање видео надзором, системом осветљења, грејања и 
снадбевања водом прасилишта за мангулице, Пољопривредно газдинство није конкурисало ни за локалне 
ни за националне мере субвенције. 
Предмет потпројекта је изградња економског објекта од чврстог грађевинског материјала у функцији 
прасилишта за мангулице на катастарској парцели број 111/2 КО Потпеће која је у власништву носиоца 
пројекта, односно, носиоца газдинства. Приземни објекат максималне површине 50 мкв биће подељен у 
осам боксова (капацитет 8 крмача); изградња тора за усмеравање и задржавање мангулица у укупној дужини 
од 250 м (армирана мрежа са бетонском цоклом) на истој катастарској парцели; набавка и инсталирање 
опреме за целогодишње коришћење енергије сунца (батеријски соларни систем - соларни панел са 
акумулатором) у функцији обезбеђења енергије за осветљавање прасилишта, регулисање унутрашње 
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температуре прасилишта и рада пумпе за воду у прасилишту на истој катастарској парцели (планирана је 
набавка и уградња једног соларног панела (2kW) са батеријом, регулатором пуњења, инвертором напона и 
носачима); и набавка и инсталирање софтвера за даљинско управљање видео надзором, системом 
осветљења, грејања и снадбевања водом прасилишта за мангулице. Укупна вредност подпројекта износи 
35.450,00, евра. 
Изградњом и опремањем прасилишта за мангулице са тором, инсталирање опреме у сврху коришћења 
обновљивих извора енергије дигитализацију производног процеса, унапредиће се услови за узгој ове 
„угрожено одрживе“ расе свиња, а са друге стране смањиће се време потребно за обављање операција, 
потребне радне снаге и припадајући трошкова, чиме ће пољопривредно газдинство унапредити тржишну 
позицију и позицију у ланцу вредности. 

ДЕО II – КАТЕГОРИЈА ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА ПРЕТХОДНО ИДЕНТИФИКОВАНИМ УТИЦАЈЕМ И РИЗИЦИМА 

5. НИСКА УМЕРЕНА ЗНАЧАЈНА Коментар 

  

ДА 

 На газдинству се гаји мање од 12 
УГ и пројектом су предвиђени 
грађевински радови – изградња и 
опремање прасилишта за 
мангулице са тором. У складу са 
Прилогом 9. Категоризација 
ризика, спада у пројекат Умереног 
ризика према броју УГ који се гаје 
на ПГ. 

ДЕО III – ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 Да Не Коментар 

6. Да ли је ниво еколошке процене довољан? Да  У обзир су узети и праћени су 
услови ке треба да 
испуњавају објекти У складу 
са Правилником о условима 
које треба да испуњавају 
објекти за животињске 
отпатке и погони за прераду  и 
обраду животињских отпадака 
(Службени гласник РС, бр. 
39/2017 и 94/2019); Правилник  
о условима за добробит 
животиња у погледу простора 
за животиње, просторија и 
опреме у објектима у којима 
се држе, узгајају и стављају у 
промет животиње у 
производне сврхе, начину 
држања, узгајања и промета 
појединих врста и категорија 
животиња, као и садржини и 
начину вођења евиденције о 
животињама (Службени 
гласник бр. 6/2010, 57/2014, 
152/2020; Правилник  о 
начину разврставања и 
поступања са споредним 
производима животињског 
порекла, ветеринарско-
санитарним условима за 
сакупљање, прераду и 
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уништавање споредних 
производа животињског 
порекла, начину спровођења 
службених контрола и 
самоконтрола, као и условима 
за стоћна гробља и јаме 
гробнице (Службени гласник 
РС, број  31 од 9. маја 2011, 
97 од 6. новембра 2013, 15 од 
6 фебруара 2015, 61 од 23. 
јуна 2017), као и еколошки 
аспекти изградње ван 
подручја водних ресурса, 
резервата и културолошких 
подручја.  

7. Да ли је квалитет процене утицаја на животну 
средину довољан? 

Да   

8. Да ли пројектна документација има одобрења 
надлежних органа за заштиту животне средине? 

 Не Пројекат није укључен у листу 
пројеката за које је обавезна 
еколошка дозвола/дозвола 
заштите животне средине. На 
основу домаћих закона и 
прописа пројекат не подлеже 
еколошкој процени. 

9. Да ли је ниво учешћа јавности био довољан? Да   

10. Да ли су забринутости јавности адекватно узете у 
обзир? 

Да   

11. Који је жељени ниво, учесталост, опсег мониторинга 
животне средине у фази изградње? 
• Висока 
•Знатна 
• Ниска 

Да  Узети су у обзир и поштоваће 
се сци услови према  
Правилнику о условима које 
треба да испуњавају објекти 
за животињске отпатке и 
погони за прераду  и обраду 
животињских отпадака 
(Службени гласник РС, бр. 
39/2017 и 94/2019); и 
Правилнику  о условима за 
добробит животиња у погледу 
простора за животиње, 
просторија и опреме у 
објектима у којима се држе, 
узгајају и стављају у промет 
животиње у производне 
сврхе, начину држања, 
узгајања и промета појединих 
врста и категорија животиња, 
као и садржини и начину 
вођења евиденције о 
животињама (Службени 
гласник бр. 6/2010, 57/2014, 
152/2020 

12. Који је жељени ниво, учесталост, опсег мониторинга 
животне средине у фази рада? 
• Висока 
• Знатна 

  Пројекат ни на који начин не 
утиче негативно на 
земљишни, водни или 
ваздушни ресурс, у складу са 
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• Ниска Законом о заштити животне 
средине. Све промене на 
земљишту су краткотрајног 
карактера, физичке и 
реверзибилне. 
Изградња економског објекта 
од чврстог грађевинског 
материјала у функцији 
прасилишта за мангулице,  
изградња тора за усмеравање 
и задржавање мангулица; 
набавка и инсталирање 
опреме за целогодишње 
коришћење енергије сунца  
и набавка и инсталирање 
софтвера за даљинско 
управљање је планирана у 
циљу унапређења услова за 
узгој свиња, уз адекватније и 
ефикасније управљање 
стајњаком и осоком, и 
коришћење обновљивих 
извора енергије што ће имати 
позитиван ефекат на квалитет 
земљишта, ваздуха и водних 
ресурса. 

13. Да ли подносилац захтева има важећу оперативну 
дозволу, као и друге дозволе и сагласности? 
Дозволе могу да укључују: 
- Сагласност за урбанистички развој / захтеви за 
локацијске услове 
- Грађевинске лиценце / грађевинска дозвола 
- Употребна дозвола 
- Пропис о управљању водама 
 
Ако не, да ли ће се ове инвестиције искористити 
за исправљање тог стања? 

Да  Пројекат обухвата узградњу 
приземног објекта - 
прасилишта максималне 
површине 50мкв. Грађење 
једноставног економског 
објекта врши се у складу са  
чланом 2. став 5. Правилника 
о посебној врсти објеката и 
посебној врсти радова за које 
није потребно прибављати акт 
надлежног органа, као и врсти 
објеката који се граде, 
односно врсти радова који се 
изводе, на основу решења о 
одобрењу за извођење 
радова, као и обиму, садржају 
и контроли техничке 
документације која се 
прилаже уз захтев и поступку 
који надлежни орган спроводи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 
102/2020, 16/2021 и 87/2021). 
Корисник ће пројектовати и 
конструисати објекат у складу 
са националним 
законодавством. Грађевинске 
елементе пројекта 
пројектоваће и израдити 
компетентни професионалци 
а оверити или одобрити 
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надлежни државни органи. 
Елементи пројекта нису 
лоцирани на локацијама са 
високим ризиком, укључујући 
оне са ризиком од екстремних 
временских услова 
(клизишта), а њихов неуспех 
или квар не могу угрозити 
безбедност заједница. 
Подносилац захтева има 
потребне сагласности и 
локацијске услове. Извођење 
радова ће вршити правно 
лице у складу са важећим 
националним регулативама и 
еколошким нормама и 
правилницима који регулишу 
грађевинску струку. Остале 
дозволе, сертификати и 
сагласности нису потребни у 
складу са  националним 
законодавством а све у циљу 
поштовања еколошких и 
ремедијалних захтева 
Светске банке. Набавка 
материјала и опреме биће 
извршена од стране правних 
лица у складу са еколошким и  
социјалним стандардима 
Светске банке и у сагласности 
са  принципима одрживог 
развоја, заштите животне 
средине и циркуларне 
економије. Реализација 
пројекта је у складу са 
нацртом Закона о 
обновљивим изворима 
енергије РС.  

14. Да ли је подносилац пријаве доставио потписану 
изјаву да су услови рада у складу са важећим 
прописима и законима о раду и заштити на раду? 

Да   

15. Да ли би се запослили нови радници за потребе 
потпројекта (унесите број у поље за коментаре)? 

 Не  

ДЕО V – РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
Изграђен и опремљен објекат прасилишта за мангулице са тором за усмеравање и задржавање ће допринети 
убрзању и олакшању послова на њиховој репродукцији. Допринеће се правовременом, бољем и ефикаснијем 
обављању свих потребних операција, повећању прихода, снижавању производних трошкова и остаривању бољих 
и одрживих резултата пољопривредног газдинства. У крајњем низу сви ови позитивни ефекти ће омогућити 
квалитетније повезивање пољопривредног газдинства са откупљивачима меса мангулице и јачање веза унутар 
тржишних ланаца. Набавка и инсталирање опреме за целогодишње коришћење енергије сунца (батеријски 
соларни систем - соларни панел са акумулатором) у функцији обезбеђења енергије за осветљавање прасилишта, 
регулисање унутрашње температуре прасилишта и рада пумпе за воду у прасилишту смањиће негативне утицаје 
на животну средину и трошкове пољопривредних производних процеса у оквиру газдинства. Набавком и 
инсталирањем софтвера са пратећом опремом (хардвером) за даљинско управљање видео надзором, системом 
осветљења, грејања и снадбевања водом прасилишта за мангулице унапредиће се производни систем кроз 
дигитализацију и аутоматизацију. Инсталирањем наведене опреме обезбедиће се најопрималнији услови за 



 6

репродукцију и узгој мангулица којим је могуће даљински управљати уз константни надзор и конктролу 
производног процеса. ЕСМП се разрађује додатно јер су пројектом предвиђени грађевински радови – изградња и 
опремање прасилишта за мангулице са тором. 
У складу са Прилогом број 9. Категоризација објеката по ризицима, наведени подпројекат спада у пројекат 
умереног ризика, јер се на газдинству налази 5,1 УГ, односно 5 коза и 18 свиња у у тoву oд 25 дo 130 kg, расе 
мангулица са пратећим објектима за њихов смештај и исхрану, те у складу са тим у даљим документима је 
развијен План еколошког и социјалног управљања.  
Анализом пројекта, укључујући социјалне и еколошке ризике, долази се до закључка  да је пројекат малих 
размера и да нема потенцијал  за значајне штетне утицаје на животну средину. Носилац ПГ се придржава свих 
мера и прописа везано за Закон о одлагању отпада, Закон о заштити животне средине и других стандарда који су 
усклађени са прописима ЕУ. Како пројекат не спада у активности које се налазе на Списку за елиминацију, 
створени су услови за његову успешну имплементацију, примену и завршетак. 
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ДЕО VI – ОДЛУКА  
Предметни потпројекат је: 
[   ] Одобрен за финансирање 
[   ] Није одобрен за финансирање 
 
Б. ОБЈАШЊЕЊЕ УТИЦАЈА ПО ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: објаснити одговоре 
Д, Н и К 
Ц. ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНОСТ (Означите одговарајућу акцију): 
1. Пројекат нема потенцијал за значајне штетне утицаје на животну средину. Није 
потребан даљи план управљања животном средином, ЕСМП. * 
2. Пројекат има потенцијалне штетне еколошке проблеме (основни одељак и питања 
квалитета воде) и / или утицаје на животну средину; Међутим, препоручене мере 
ублажавања биће развијене и донете у фази израде пројекта. Препоручене мере за 
ублажавање одобриће Јединица за управљање пројектом (ЈУП) у договору са крајњим 
корисником. Мониторинг спроведених мера ублажавања биће документован у извештају о 
мониторингу. 
3. Пројекат има значајне штетне утицаје на животну средину, али их је могуће ублажити и 
потребно је припремити и спровести мере за ублажавање утицаја на животну средину. 
План ублажавања и праћења (М&М1) мора да развије и одобри ЈУП пре примене. План за 
М&М треба придодати обиму посла подносиоца у циљу одобрења пројекта. * 
4. Пројекат има потенцијално значајне штетне утицаје на животну средину, али захтева 
више анализа како би се донео закључак. Изјава о опсегу активности и утицаја мора бити 
припремљена и достављена на одобрење. Након одобрења, извршиће се процена утицаја 
на животну средину (ЕIА2). Пројекат се не може реализовати док ЈУП не одобри коначни 

 
1 Од Mitigation and Monitoring (M&M), Мере за ублажавање негативних ефеката и надзора. 
2 Од Environmental Impact Assessment (EIA), процена утицаја на животну средину. 




