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Климатске промене и загађење животне средине представљају велику претњу како за Европу тако и за
читав свет. Европи је требала нова развојна стратегија која ће да трансформише ЕУ у модерну и ефикасну
економију због чега је и креиран Зелени договор.
Европска комисија 11.12.2019. представила је GREEN DEAL,пројекат којем је циљ стварање климатски неутралне
Европе до 2050.г. Европски зелени договор представља план акција којим ће се повећати ефикасност
коришћења ресурса преласком на чисту, циркуларну економију, затим зауставити климатске промене,
смањити загађење уз то да ниједна регија не буде запостављена и искључена из овог плана.
Планови Европске комисије да се већ до 2030.г.смањи емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште

на 55% добили су на крају у Европском парламенту велику подршку.
Европска комисија је предложила план улагања билиона евра(1.000.000.000.000 евра) у наредних 10 година, а ту
је новац и за праведну транзицију за подручја која ће и социјално бити погођена мерама заштите климе.
То се пре свега односи на регионе у којима се експлоатише угаљ и јасно је да је то цена како би се умириле
чланице које и даље тврде да не могу без угља. Пољска и Западна Македонија тврде да ће бити угрожено
250000 радних места.Зато ће већ у следећем периоду из буџета бити одвојено око 100 милијарди евра.Агенда

се односи на 27 земаља због напуштања Уједињеног Краљевства.Званичници Европске уније су при
представљању шеме напоменули да је додатних 260 милијарди евра годишње потребно за постизање циљева

до 2030.г. Највише улагања одлази на енергетику, граћевинарство и возила. Средства би требало да су
обезбеђена из буџета и пратећих инструмената као што је нпр. Европска инвестициона банка. Нови систем се
надовезује на Европски зелени план и познат је као EUROPEAN GREEN DEAL INVESTMENT PLAN.
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АНКЕТА - ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
Учешће предузећа по величини у 

процентима
Микро предузеће < 10 
запослених

Мало предузеће < 50 
запослених

Средње предузеће < 
250 запослених

Велико предузеће >= 
250 запослених

У анкети је највише учествовало  микро предузећа-

35% и малих предузећа - 26 % што укупно износи 61%.



Узрок климатских промена  је резултат људских поступака!

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

то је првенствено је резултат људских поступака

не знам / тешко је рећи

није сигурно да се клима мења

за то су првенствено одговорни природни узроци

УЗРОК КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
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Претње по економију и друштво је смањена свест људи о очувању

човекове околине што доводи до загађења ваздуха и пораста 
екстремних временских догађаја…
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ПРЕТЊА ПО ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО
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Резултати анкете показују свест учесника анкете да је потребно 

окренути се генерисању сопствене енергије из обновљивих извора ! 
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УБЛАЖАВАЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
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Учесници немају сазнања о емисији CO2 иако је Европа је у последњих 

десет година  много урадила на смањењу CO2  у металској индустрији!

0 5 10 15 20 25

не знам /тешко је рећи

десет процената

двадесет процената

петнаест процената

пет процената

ЕМИСИЈА УГЉЕН ДИОКСИДА У ЕВРОПИ
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Нисам се сусрео са овом темом

да, али не знам много о томе

Не знам / тешко је рећи

ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ДОГОВОР

Скоро нико од учесника није упознат са садржином  ЕЗД!

Обавезно радити на промоцији  Европског зеленог договора.
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Нисам се сусрео са овом 
темом

Да, али не знам много о 
томе

Не знам / тешко је рећи

ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ДОГОВОР (послодавци)

Послодавци нису упознати са ЕЗД !

Потребно је урадити  информисање и едукације за предузећа!



Учесници у највећој мери сматрају да је циљ ЕЗФ – Постизање

климатске неутралности и очување природних ресурса
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заштита и очување 
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ЦИЉЕВИ ЕВРОПСКОГ ЗЕЛЕНОГ ФОНДА
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ЦИЉЕВИ ЕВРОПСКОГ ЗЕЛЕНОГ 
ДОГОВОРА(послодавци)

Учесници - послодавци сматрају такође да су 

циљеви ЕЗД - Постизање климатске неутралности и 

очување природних ресурса



Учесници су свесни потребе за индустријским иновацијама ка чистој 

технологији, за зеленим изворима енергије и енергетски ефикасним 

постројењима!
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ШАНСЕ ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ КА КЛИМАТСКОЈ 
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ШАНСА ЗА МЕТАЛСКУ ИНД.КА КЛИМАТСКОЈ 
НЕУТРАЛНОСТИ(послодавци)

Послодавци имају потребу за ефикаснијим постројењима 

и бољој обучености радника!



Постоји свест  (и страх) о могућем укидању радних места и 

затварању појединих постројења која нису урадила

модернизацију истих !
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ПРЕТЊЕ ПО ИНД.МЕТАЛА И ЧЕЛИКА НА ПУТУ КА 
КЛИМАТ.НЕУТРАЛНОСТИ
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ПРЕТЊЕ ПО ИНД.МЕТАЛА И ЧЕЛИКА НА ПУТУ КА 
КЛИМАТ.НЕУТРАЛНОСТИ(послодавци)

Послодавци имају свест о могућем 

затварању појединих постројења ако 

не ураде  њихову модернизацију !
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Не, они уопште нису иницирани 

Да, пре годину дана или раније

Да, у последњих 12 месеци

ПОКРЕТАЊЕ ТЕМА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И КЛИМЕ ИЗМЕЂУ ПОСЛОДАВЦА И 

СИНДИКАТА

У предузећима нису довољно присутни разговори на тему 

заштите животне средине! Неопходно је информисање и 
едукација и послодаваца и запослених !



Највише се разговара о економском положају 

компанија – опстанку,развоју, реструктурирању..! 
Потреба за финансијским фондом за развој свести о 

зеленој енергији!
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ТЕМЕ ИЗМЕЂУ ПОСЛОДАВАЦА И СИНДИКАТА О 
ЗАШТИТИ КЛИМЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Послодавци имају свест о информисању  запослених 

али недовољно их укључују у обуке и одлучивање!

Треба појачати сарадњу!
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били су обавештени учествовали су у обуци коју 
је организовао послодавац

били су питани за 
мишљење / учествовали у 

консултацијама

ЗАПОСЛЕНИ УКЉУЧЕНИ У АКТИВНОСТ ПРЕДУЗЕЋА О 
УТИЦАЈУ НА КЛИМУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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Синдикат недовољно укључен! Треба уложити огроман напор

у укључење  синдиката у разговоре на свим нивоима и синдикално 

увезивање металских сектора Европе!
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ИНИЦИЈАТИВЕ
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ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА РЕГИОНЕ УГЉА



Изузетно мала информисаност  о 

свим иницијативама! Повећати 

обавештеност привреде  са свим 

могућностима кроз едукацију!
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ЕВРОПСКИ ОТВОРЕНИ ИНДУСТРИЈСКИ 
ФОРУМ
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УДРУЖЕЊА ИНДУСТРИЈСКИХ СЕКТОРА



Постоји свест  о потреби модернизације предузећа – ка  

индустријским чистим стратегијама,  ка новим производима 
и чистим технологијама , о потреби едукације  запослених !
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СТРАТЕГИЈЕ И АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ 
ДОГОВОР
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Потребно је веће укључење запослених у одборима компанија 

и јачање улоге представника запослених код одлучивања!
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УСПЕШНО УКЉУЧИВАЊЕ У ПРИМЕНУ ЕВРОПСКОГ 
ЗЕЛЕНОГ ДОГОВОРА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА
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Социјални и еколошки аспекти морају да се држе заједно. Веза између индустрије и животне

средине је дуго била погрешно игнорисана и донела је штету и једном и другом сектору. Еколошка

борба је дуго присутна на подручју Европе. Тема еколошке и друштвене трансформације је кључна
за социјални дијалог данас и за рад послодаваца и за рад синдиката као и за општи интерес.

Потребна је огромна воља и подршка држава у циљу смањења и престанка загађивања.

Социјално настројена еколошка трансформација је сјајна прилика за унапређење права на
радном месту почевши од тога да се радници више питају и за доношење праведнијих одлука.

Искуство нам је указало на грешке које смо правили и још увек правимо што условљава нови

правац и нови поглед на производњу - на другачији начин, без штетних утицаја на целу заједницу,

фокусирањем на рециклажу и поновну употребу. Постоји одређена свест и послодаваца и

запослених али не постоје потребна знања за реализацију потребних промена!

Морамо да научимо да радимо заједнички на европском нивоу коришћењем средства Европске

уније за унапређење квалитета животне средине, развојем суштинског социјалног дијалога у овој

области.

Савез радника металне идустрије је од почетка 2000-их водио разговоре како би подстакао да се

направи заједнички синдикат али још увек не постоји. У Републици Србији потребно је веће

укључење како организације послодаваца тако и синдиката у социјални дијалог и процесе
доношења одлука у области заштите животне средине.

Информисање и едукација како радника тако и послодаваца потребно је што више подржати од

Европске комисије, за мала и средња предузећа првенствено, јер велика предузећа у одређеној

мери то већ примењују. Кроз програме обуке како за саме фирме и њихов менаџмент, јер су оне

носиоци свих најважнијих активности, а затим и радника, потребно је доћи до бољег познавања.

Њихова боља информисаност и познавање материје Зеленог договора треба да доведе до

заједничког лобирања према доносиоцима одлука у циљу што брже и боље имплементације свих

потребних побољшања у овој области.



� ЗАКЉУЧАК

� На основу одрађене анкете на територији 
Републике Србије која је рађена међу 
предузећима из металског сектора стичемо 
утисак о слабој обавештености послодаваца и 
готово никаквој обавештености запослених за 
GREEN DEAL .

� Треба уложити огроман напор у едукацију како 
послодаваца тако и запослених у примену 
GREEN DEAL јер Република Србија је прикључни 
члан Европске уније и чим пре мора усагласити 
примену прописа из области очувања животне 
средине.

06.08.2021

ЦЗСИРС и Унија послодаваца Војводине


