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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Светската Банка ги поддржува реформите во водењето на политиките во Западен Балкан, кои ја
нагласуваат важноста од приоретизирање на инвестициите во инфраструктурата каде
ограничувањата се најмногу обврзувачки, унапредувајќи ги напорите за одржување на постојната
инфраструктура и изнаоѓање начини за зголемување на ограничените јавни ресурси за поддршка на
овие напори.

Преку Проектот за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан, Светска Банка ја
поддржува Владата на Република Македонија за поттикнување на регионалната интеграција, со
посочување дека олеснувањето на трговијата и транспортот се клучни елементи за продлабочување
на економската интеграција во регионот и во ЕУ. Предложената Програма вклучува две фази кои ќе
бидат имплементирани во рок од 5 години секоја со четири компоненти. Проектот ќе ја подобри
инфраструктурата и информатичките капацитети на клучните гранични премини Ќафасан
(Албанија/Македонија), како и Деве Баир (Македонија/Бугарија).

Со цел да се избегнат, минимизираат или ублажат еколошките и социјалните ризици и влијанија
поврзани со проектите за време на нивниот избор, подготовка и имплементација, како и да се
подобрат еколошките и социјалните резултати на Проектот, подготвена е Рамката за управување со
животната средина (РУЖСПП). РУЖСПП е целосно во согласност со одредбите на Оперативната
политика на Светска Банка 4.01: "Оценка на животната средина" и Прирачник за загадување и
намалување на загадувањето (1998) и Прирачник за објавување (декември 2002). РУЖСПП, исто
така, ќе обезбеди услови за усогласување за идните проектни локации кои ќе ги задоволат и
националните барања на Република Македонија и Светска банка.

Одговорните институции Министерството за финансии/Министерството за транспорт и врски на
Република Македонија ќе формираат Единица за имплементирање на проектот со севкупна
одговорност за имплементација на проектот и обезбедување на соодветно финансиско управување.

Првичниот скрининг и обем за време на подготовката на Проектот утврди дека Проектот ќе има
ниски до умерени влијанија кои треба лесно да се ублажат со предложените мерки за ублажување.
Влијанијата се помалку негативни, ограничени, специфични за локацијата и реверзибилни, и ќе
спаѓаат во проекти од Б Категорија. Проектот ја активира OП.БП 4.01 оперативната процедура на
Светска Банка за проценка на животната средина која обезбедува ефективни и ригорозни скрининг
критериуми за да се елиминираат проекти кои потенцијално може негативно да влијаат врз
животната средина и социјалните аспекти. Проектните информации и планови во фазата на пред-
проценка, укажуваат дека може да има потреба за откуп на земјиште за подобрување на граничниот
премин Деве Баир, лоциран на Коридорот VIII и Ќафасан (граница со Албанија) или на заеднички
граничен премин. Затоа, Проектот ја активира ОП 4.12 ОП за стекнување на земјиште и преселба,
која обезбедува процедури и инструменти за отстранување на негативните економски, социјални и
еколошки прашања кои можат да се појават.

Документот ги дефинира чекорите, процесите и постапките кои ќе бидат следени од Министерство
за транспорт и врски/Единица за имплементирање на проектот, за проверка и категоризирање на
предложените под-проекти, и за проценка животната средина и социјалните аспекти, мониторинг и
управување со еколошките и социјалните проблеми поврзани со имплементацијата на
предложените активности. РУЖСПП вклучува анализи на националните политика за животна
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средина и законските барања, и заштитните политики на Светска Банка; национална постапка за
Оценка на влијание врз животната средина за проекти од мал обем, процедури на Светска Банка кои
се однесуваат на проблемите со животната средина за проектот, ги опишува принципите, целите и
пристапот кој треба да се следи додека се дизајнираат мерките за облажување на влијанијата врз
животната средина кои се специфични за локацијата. Во рамките на РУЖСПП е опишано кој тип на
документи е потребно да се подготват од страна на Подносителот на под-проектот, нивната
содржина како и образец за истите документи. Документот исто така ги вклучува процедурите кои
треба да бидат имплементирани, вклучувајќи: јавната достапност до документите (РУЖСПП и
првична ОВЖС и План за управување со животната средина и социјалните прашања), спроведување
на јавна расправа, вклучување на јавното мислење во сите процедури, тренинг за изведувачите и
корисниците.

Оваа РУЖССП претставува постапка за социјална проверка која би ги идентификувала негативните
социјални влијанија преку социјална скрининг форма. Ако резултатите од скринингот пријават дека
постојат негативни социјални влијанија кои ја предизвикуваат Политиката за заштита на ЗБ ОП.4.12
во врска со одземање и раселување од земјиштето, Подносителот на под-проектот треба да
продолжи со мерки за ублажување на влијанијата како што е наведено во проектната Рамка на
политиката за раселување. РПР обезбедува насоки за подготовка на инструменти за раселување
специфични за локацијата како услов преседан за започнување на градежни работи во рамките на
кој било под-проект кој бара одземање на земјиште, присилно раселување и загуба на ресурси како
директен или индуциран резултат од Проектот. Потпирајќи се на информациите и плановите во
фазата на пред-проценка можно е да се бара откуп на земјиштето заради подобрување на
граничниот премин Ќафасан/Quafe Tana на граничниот премин помеѓу Р. Македонија и Албанија.
Оваа компонента ќе се состои од подобрување и поправка на селектирани објекти и пристапи, како
и обезбедување на опрема за забрзување на инспекцијата за забрзување на протокот на стоки. Тука
спаѓаат, но не се ограничени на нови места за паркирање, надградба на административни згради,
изградба на еднонасочни превозни патишта ексклузивни за товар и подобрување на протокот на
сообраќај низ царинскиот терминал. Изведба на нови патишта не е предвидена.

РУЖСПП треба да биде употребувана како практична алатка за време на дизајн, имплементација и
мониторинг на предложениот Проект.

ВОВЕД

Со оглед на тоа што шесте земји од Западен Балкан (Република Македонија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија) имаат ист предизвик да ги зголемат стапките на раст на
своите приходи и да обезбедат одржливо подобрување на приходите за сите свои граѓани, СБ го
поддржува Проектот за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан (WBTTFP).

Главна цели на овој проект е поддршка на владите на Западен Балкан да промовираат подлабока
економска интеграција во регионот и ЕУ преку помагање во спроведувањето на мерките со цел
олеснување на преку граничното движење на стоки; подобрување на транспортната ефикасност и
предвидливост, како и подобрување на пристапот на пазарот за трговија со услуги и инвестиции.
Достигнувањата во овие три области треба да резултираат со зголемени приливи на трговија со
стоки, услуги и инвестиции во рамките на СБ6 и меѓу нив и ЕУ и, следствено, зголемена интеграција и
економски раст.
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Земјите од Западен Балкан, ЕУ и главните регионални организации ја признаа важноста на
регионалната соработка и се залагаа за поддршка на агендата за интеграција.

ОПИС НА ПРОЕКТОТ И ЦЕЛИТЕ

Владата на Република Македонија, претставена преку Министерство за финансии (Заемобарател)
има намера да добие заем од Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) за имплементација
на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан.

Проектот ќе биде имплементиран од страна на Министерството за транспорт и врски на Република
Македонија како главна одговорна институција во соработка со Министерството за финансии.
Имплементацијата на проектот ќе се спроведува преку воспоставената работна група, формирана од
претставник на секоја засегната страна вклучена во предложениот проект (Царина, Министерство за
финансии, Министерство за транспорт). Работната група ќе координира со своите агенции (Јавно
претпријатие за државни патишта ) и Министерствата и тимот на Светска Банка, за подготовка и
проектирање на проектот. Царинската Управа, Министерство за транспорт и врски, јавното
претпријатие за државни патишта и други релевантни агенции претставуваат Подносител на под-
проект во рамките на проектот и тие ќе поднесат проектни апликации до Единицата за
имплементирање на проектот (ЕИП) . Работната група, исто така, служи за собирање на податоци,
како и за дискусии на повисоко ниво за имплементација и институционални аранжмани.

Главната единица за имплементација на проектот (ЕИП) и негова координација е новата единица
која се наоѓа во Министерството за транспорт. ЕИП ќе биде екипирана со персонал од различни
институции финансиран од МФ и од Проектот. Главната ЕИП ќе ги координира и ќе ги добие
техничките податоци од одговорните лица во министерствата и агенциите вклучени во проектот.

Цели на проектот

Целите на Програмата се намалување на трговските трошоци и зголемување на ефикасноста на
транспортот во земјите од Западен Балкан. Клучните елементи во причинскиот ланец на резултати
за постигнување на ЗНД се:

Олеснување на преку граничното движење на стоки;
Подобрување на транспортната ефикасност и предвидливост; и
Подобрување на пристапот на пазарот за трговија со услуги и инвестиции.

Достигнувањата во трите области треба да резултираат со зголемени приливи во трговијата за услуги
и инвестиции и зголемување на приливите на стоки во рамки на СБ6 и ЕУ, што, пак, треба да
резултира со зголемена интеграција и економски раст. За да се зголеми влијанието, програмата ќе
се зголемува и прошири во однос на обемот, на пример со вклучување на нови гранични премини и
коридори. Исто така, ќе има за цел да ги подобри перформансите на царинските и граничните
агенции и намалената усогласеност на граничните премини и административните трошоци.
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Првата фаза од Програмата ќе вклучува комбинација на инвестиции, техничка помош и регулаторни
и институционални реформи. Првенствено ќе се фокусира на: а) усвојување на Национален
единечен прозорец (НЕП); б) подобрувања на граничните премини во одбрани трговски коридори;
в) усвојување на Интелигентен транспортен систем (ИТС); и г) спроведувањето на обврските на
земјите за подобрување на пристапот на пазарот во услугите и поттикнување на регионалните
инвестиции.

3.1 КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТОТ

Компонента 1: Олеснување на преку граничното движење на стоки

Оваа компонента се базира на регионалните обврски, како и обврските на земјите од Западен
Балкан во Дополнителниот протокол 5 на Централноевропскиот договор за слободна трговија и
како дел од работата извршена преку Транспортна опсерваторија за Југоисточна Европа. Оваа
компонента е поделена на неколку пот-компоненти.

Пот-компонента 1а): Дизајн и инсталација на националниот единечен прозорец

Националниот единствен прозорец (НЕП) во сите шест држави од Западен Балкан, вклучувајќи ја
и Македонија, е заедничка потреба од инфраструктура за олеснување на трговијата и е обврска
направена во АП5 и во СТО ТТА. Генералната цел на проектот е да го олесни и унапреди
пристапот и размената на прекуграничните податоци и информации помеѓу различните владини
агенции и меѓу владата и деловната заедница. Поконкретно, проектот има за цел да обезбеди
услови за доставување на податоци за увоз / извоз / транзит само еднаш и на едно место и за
поефикасна координација на сите прекугранични контроли и инспекции. Проектот ќе вклучи
усвојување / имплементација на Национален Единствен Прозорец како системско решение.
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Префрлањето кон НЕП ќе бара прво да спроведе проверка на перформансите на постојните
системи како што се EXIM и CDEPS и вклучувајќи ги и сите бази на податоци на други агенции
вклучени во трговскиот процес со цел да се насочат процесите, да се поедностават и
автоматизираат постоечките процедури, законски и документирaни барања.

Системот, според тоа, ќе биде дизајниран да биде во врска со постојните системи, како што е
системот EXIM, и не се очекува да ги замени сите задоволително функционални наследни
системи во агенциите учеснички: а) Хардверска опрема; б) Техничка опрема; в) Надградба на
софтвер за Единечен Прозорец.

Слика 1 Земјите од Западен Балкан, коридорите на трансевропските транспортни мрежи (TEN-T) и граничните премини
(ГП)

Пот-компонента 1б): Подобрување на граничните премини во одбрани трговски
коридори

Оваа под-компонента на проектот ќе ги подобри физичките капацитети и условите за работа на
клучните гранични премини, постигнати преку воспоставување на единствен оперативен
едношалтерски систем, надградба на системот и инфраструктура и имплементација на
електронска размена на податоци (ЕРП).

Врз основа на напредокот постигнат во развојот на граничните премини од страна на
транспортната опсерваторија за Југоисточна Европа, компонентата ќе се фокусира на надградба
на граничната инфраструктура и подобрување на управувањето со сообраќајот на граничните
премини на клучните транснационални коридори. Оваа компонента ќе се состои од подобрувања
и поправка на одбрани објекти и пристапувања на горните коридори, како и обезбедување на
опрема за забрзување на инспекцијата за забрзување на протокот на стоки. Вклучени се, но не се
ограничени на нови места за паркирање, надградба на административни згради, изградба на
еднонасочни превозни патишта ексклузивни за товар и подобрување на протокот на сообраќај
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низ царинскиот терминал. Изградба на нови патишта не е предвидено. Главните придобивки ќе
бидат зголемена пропусност во сообраќајот и намалена контрола на камионите и времето за
проверка на товарот, овозможено од современи физички објекти кои ја поддржуваат
процедуралната модернизација.

o Подобрувања на Деве Баир Граничен премин: Предложениот проект е дел од овој
Коридор VIII. Модернизацијата и развојот на граничниот премин Деве Баир ќе резултира
со унапредување на меѓународните и транзитните движења на луѓе и стоки со ЕУ и
нејзините регионални соседи. Подобрената пристапност до Бугарската граница ќе има
позитивно влијание врз трошоците за логистика, привлекување на повеќе меѓународни
патни корисници и зголемување на економските можности за транспортерите на долги
растојанија и локалните патници. Подобрувањата на граничниот премин Деве Баир ги
предвидува следните активности:

Подобрување на административната зграда
Проширување на граничниот премин на излезот од РМ со изградба на
еднонасочен коловоз кој ќе се користи исклучиво за товарни возила;
Подобрување на пристапниот пат до царинскиот терминал на влезот во Република
Македонија, за да може да се користи и во зима;
Подобрувања на асфалтните површини на граничната линија и на граничната
област.

o Подобрување на граничниот премин Ќафасан (граница со Албанија) или заеднички
граничен премин.

Компонента 2: Подобрување на транспортната ефикасност и предвидливост

Врз основа на обврските договорени од страна на земјите од СБ6 во обврските на земјите како и во
ЕУ агендата за поврзување, се избираат мерки според оваа компонента. Компонентата ќе се
фокусира на:

усвојување на интелигентен транспортен систем (ИТС) и следење на перформансите на
коридорот
подобрување на премините на железничката пруга.

Пот-компонента 2а): Интелигентен транспортен систем (ИТС)

Проектот ќе воведе ИТС за избрани патни коридори и ќе ги интегрира постојните ИТС-елементи во
целокупното распоредување на ИТС архитектурата. Развојот на ИТС стратегија и правна рамка за
ИТС, во комбинација со распоредувањето на ИТС на автопатот А1, дел од Коридорот X: опремен е со
основна сообраќајна сигнализација и опрема. Проектот предвидува воведување на ИТС на автопатот
А1, дел од Коридорот X, делница Табановце - Гевгелија во должина од 175 km. Опрема за ИТС која
може да се постави во првата фаза е следна:

Систем за собирање податоци за сообраќајниот проток во форма на индуктивни кола
кои се поставени во коловозот;
Тежина во движење ( ТВД)
Елементи за контрола на висината на возилата што пристапуваат до автопатот;
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Систем за собирање податоци за временските услови долж трасата на автопатот
(станици за податоци за времето).

Компонента 3.

Оваа компонента ќе го поддржи спроведувањето на обврските на Македонија за подобрување на
пристапот до пазарот на услугите и за поттикнување на регионалните инвестиции. Активностите во
рамките на оваа компонента ќе се состојат од техничка помош и поддршка за спроведување на
регулаторните и институционалните реформи потребни во согласност со специфичните обврски за
земјата според АП6.

Компонента 4.

Оваа компонента ќе ги поддржи единиците за спроведување на проектот и ќе обезбеди
дополнителна техничка поддршка, вклучително и за координација на политиките, како и за
мониторинг и евалуација на проектот.

3.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

Проектот ќе ги подобри инфраструктурните и информатичките капацитети на клучните гранични
премини на Ќафасан / Qafe Thana (Македонија / Албанија), како и на граничниот премин Деве Баир
(Македонија / Бугарија). Ова ќе се постигне преку воспоставување на единствена оперативна
едношалтерска мрежа кога е можно (Ќафасан / Qafe Thana) и усогласена со билатерални договори,
надградба на системот и инфраструктура и имплементација на електронска размена на податоци
(ЕРП). Оваа компонента ќе се состои од подобрувања и поправка на одбрани објекти и пристапи,
како и обезбедување на опрема за забрзување на инспекцијата за забрзување на протокот на стоки.
Тука спаѓаат, но не се ограничени на нови места за паркирање, надградба на административни
згради, изградба на еднонасочни превозни патишта ексклузивни за товар и подобрување на
протокот на сообраќај низ царинскиот терминал. Изградба на нови патишта не е предвидено.
Главните придобивки ќе бидат подобрените пропусници во сообраќајот и намалената контрола на
камионите и времето за проверка на товарот, овозможени од современи физички објекти кои ја
поддржуваат процедуралната модернизација.

Проектот исто така ќе ја поддржува интеграцијата на протокот на информации меѓу граничните
агенции и усогласување на нивните оперативни процедури, како што се работното време и промена
на смени.

Проектот ќе го поддржи развојот и имплементацијата на локалните технички решенија за размена
на информации. Покрај тоа, оваа компонента ќе го поддржи протокот на информации помеѓу
граничните агенции и трговците или транспортните оператори, каде што остануваат празнините.

3.3 ОПИС НА ТИПОТ НА АКТИВНОСТИ ДОГОВОРЕН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА И ТРАНСПОРТОТ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН (ПОТТЗБ)

Општи карактеристики на проектните активности опфатени во Компонентите 1 и 2 од ПОТТЗБ, кои
потврдуваат дека под-проектите се подобни за финансирање се:
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- Под-проекти кои немаат значително и неповратно влијание врз животната средина и
не бараат задолжителна еколошка дозвола врз основа на Студија за ОВЖС согласно
Законот за заштита на животната средина.

- Под-проекти кои не вклучуваат значајна конверзија или деградација на критичните или
заштитени природни живеалишта.

- Под-проекти кои нема да вклучуваат работа или потенцијални штети на било кое од
наведените или потенцијалните подрачја од културно наследство и објекти кои се
прогласени како такви од страна на релевантните институции.

- Под-проекти кои не бараат употреба на пестициди кои спаѓаат во класи на СЗО IA, IB
или II.

- Под-проекти кои не вклучуваат раселување / преселби на засегнато население или
поправка на приватни производствени капацитети / куќи. Во случај на неизбежни откуп
на земјиште и / или активности за преселување, мерки за ублажување ќе бидат
применети во согласност со Проектната РПР.

- Под-проектите кои не бараат прекршување на загарантираните права за расчистување
на јавни површини каде се одгледуваат стоечки култури, дрвја и други приватни
средства поврзани со земјиштето.

- Под-проекти кои не предизвикуваат штета во шумите или кои се случуваат во
пошумена област.

- Под-проекти кои не вклучуваат никакви активности кои можат да го загрозат
снабдувањето на вода за пиење.

- Под-проектите кои не содржат никакви активности поврзани со ново или значајно
проширување на санитарните и депонии за градежен шут или проширување на
отворени општински депонии.

РУЖССП опишува како ќе се управува со потенцијалното влијание врз животната средина и
социјалните аспекти на било кој под-проект за време на подготовката и спроведувањето на проектот
ПОТТЗБ. РУЖССП содржи рамка за имплементација, следење, надзор, ревизија и известување за
барањата на РУЖССП. Извештајот исто така, вклучува План за управување со животната средина и
социјални прашања (Општ план за УЖССП) кој се состои од План за ублажување на влијанијата врз
животната средина и План за следење на животната средина за да им помогне на ЕИП во
подготовката на потребните спецификации за заштита на животна средина и/или специфичен План
за управување со животната средина и социјални прашања за под-проектот за вклучување на
избегнувањето на влијанијата/ превенција/ублажување на влијанијата за време на дизајнирање и
подготовка на договорни документи на под проектите.

3.4 ИСКЛУЧОЦИ

Компонентите на проектот спаѓаат во „категоријата Б“ според Политиката за заштита на животната
средина на Светска Банка.

Експертот за животна средина и социјални прашања како дел од ЕИП  од МТВ ќе биде ангажиран
преку Проектот и ќе биде одговорен за скенирање на под-проектите селектирани за финансирање
да обезбедат:

1) Усогласеност со листата за исклучување на Светска Банка (ИФЦ) (Прилог 1)
2) Под-проекти со значителни влијанија од Категорија А не се поддржани
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3) Ако се предвидени било какви неизбежни активности за раселување кои се од
суштинско значење за успешна реализација на проектот, СБ ОП 4.12 е соодветно
активирана и следена. Сите активности кои одговараат на категорија Б од Светска
Банка, треба  да имаат подготвено План за управување со животната средина и
социјални прашања пред да се одобрат со цел да се идентификуваат потенцијалните
влијанија врз животната средина и да се обезбедат соодветни мерки за ублажување.

Покрај тоа, Експертот за животна средина и социјални аспекти ќе биде одговорен да обезбеди дека
резултатите од техничката помош поддржани со Проектот се во согласност со политиките на Светска
Банка.

3.5 ЦЕЛИ НА РУЖССП

РУЖССП има за цел да обезбеди доволно насоки во селекцијата, подготовката и спроведувањето на
проектите со цел да се избегнат, минимизираат или ублажат ризиците врз животната средина и
социјалните прашања и да се подобрат резултатите од Проектот.

РУЖССП целосно ќе ги почитува одредбите од Оперативната политика на Светска Банка 4.01:
"Оценка на животната средина", и Прирачник за загадување и намалување на штети (1998) и
Прирачник за објавување (Декември 2002). РУЖССП исто така ќе обезбеди усогласеност со барањата
за идните проектни локации кои би ги задоволиле барањата и на законите на Република Македонија
и Светска Банка. РУЖССП ќе помогне да се обезбеди дека инвестициите во рамките на Проектот кои
може да резултираат со губење или оштетување и / или пристап до приватни / јавни поседи,
вклучувајќи земјишта или да предизвикаат други влијанија кои целосно ги почитуваат РПР на
проектот и последователните акциони планови за раселување (АПР), кој обезбедува усогласеност со
OP 4.12 на Светска банка.

РУЖССП ќе ги разгледа предложените инвестиции, нивниот обем и ќе даде насоки за адекватно
идентификување и ублажување на поврзани ризици и влијанија врз животната средина и
социјалните прашања. Во моментов, ризиците за заштита на проектот се класифицирани како
категорија Б, бидејќи не е предвиден значителен откуп на земјиште за нова градба, бидејќи
поголемиот дел од проширувањето на физичките структури се во рамките на постоечките објекти
кои имаат соодветен простор за такви активности, со мало / повремено влијание врз животната
средина за време на конструктивната фаза, кое може да се ублажи. Меѓутоа, РУЖССП ќе утврди
четири механизми кои ќе помогнат во идентификувањето на проектите, како и дали во иднина би
постоеле такви кои би припаѓале во Категорија А како што е наведено во ОП 4.01 на Светска Банка за
Проценка на животната средина, или да активираат дополнителни политики за заштита како ОП 4.12
и јасно ја обезбедува процедурата која е во согласност со ОП 4.12.

РУЖССП ги опишува процедурите кои ќе се одвиваат за време на имплементацијата на Проектот за
олеснување на трговијата и транспортот во Македонија за да се исполнат барањата на Политиката за
заштита на животната средина на Светска Банка (СБ) OP / BP 4.01 и да се обезбеди скенирање на
активности кои би можеле да предизвикаат недоброволно откупување на земјиште и преселување
ОП / БП 4.12.

Во текот на овој проект, сите физички инвестиции што ќе предизвикаат губење на приватно
земјиште, губење или штета на приватни поседи, како што се огради, дрвја, сточни култури итн. ќе
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бидат дозволени само под услов да се имплементираат соодветни мерки за ублажување, како што
се предвидени во РПР. Критериумите за скрининг и постапките ќе обезбедат краток опис за
предложената инвестиција за финансирање на проектот и ќе треба да ги идентификуваат кои услови
се критериум што под-проектот треба да ги исполни во смисла на подготовка за раселување на
специфичната локација и / или средства за реставрација на ресурсите.

Целта на оваа рамка е да се специфицираат процедурите во рамки на Проектот за време на
имплементацијата, со цел сите инвестиции и реформи, поддржани во рамките на Проектот да бидат
еколошки и социјално стабилни и одржливи и во согласност со Политиките за заштита на СБ и
македонското национално законодавство. РУЖССП се применува на Програмите за подобни
трошоци во рамките на проектот со национални импликации. Рамката обезбедува насоки за сите
активности на Проектот подржувајќи го развојот на реформите и институционалните капацитети
вклучувајќи земање во предвид на заштитата на животната средина врз основа на најдобрите
меѓународни практики во овој поглед. Исто така ги истакнува обврските на корисниците при
скрининг и категоризација на активностите во согласност со нивните можни влијанија врз животната
и социјалната средина, ублажување на поврзаните ризици и дефинирање на активностите за
мониторинг, доколку и кога тоа е потребно.

ПРЕГЛЕД НА ЕКОЛОШКИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ БАРАЊА ВО МАКЕДОНИЈА

4.1 НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – ОСНОВНИ ЗАКОНИ И
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРОЕКТОТ

Законодавството на ЕУ за животна средина е транспонирано во националното законодавство
започнувајќи од 2005 и, речиси, за сите сектори во животната средина, (вода, воздух, бучава,
климатски промени, индустриски емисии, хемикалии и природа и биолошка разновидност)
пропишаните стандарди и граници на емисии ( вредности за емисии во воздух, вода) и принципите
за управување со отпадот се усогласени со ЕУ барањата. Законодавството на ЕУ во националното
законодавство е транспортирано приближно 85%.

Одредбите за заштита на животната средина се пропишани со Уставот на РМ (членови 8 и 43).

1. Законот за Животна средина (ЗЖС) ( Службен весник бр. 53/05,81/05,24/07,159/08, 83/2009,
124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 187/13 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 39/16, 99/18);

ЗЖС беше усвоен во Јули 2005 и беше предмет на неколку промени во наредните години. ЗЖС е
основа за политиката и управувањето со животна средина, со што се обезбедуваат водечки
принципи и инструменти на политиката. Овој закон ги содржи основните принципи за заштита на
животната средина, кои се основа за утврдување на постапките за управување со животната средина
и кои се вообичаени за сите закони кои ги регулираат посебните медиуми на животната средина.

Согласно член 77 од ЗЖС, се уредува постапката за проценка на влијанието врз животната средина
на проекти кои можат да предизвикаат влијание врз медиумите на животната средина.
Подносителот на под-проектот е должен да достави Известување за намерата за изведување на
проект до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во
согласност со член 80). Овој закон е правна основа за усвојување на неколку релевантни
подзаконски акти наведени подолу:
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- Уредба за утврдување на проекти за кои треба да се спроведе постапката за ОВЖС
(Службен весник бр.74 / 05, 109/09, 164/12) - Оваа уредба ги дефинира проектите за
кои е задолжителна постапка за ОВЖС, генерално назначени проекти кои би можеле
да имаат значително влијание врз животната средина за кои е идентификувана
потребата за спроведување на постапка за ОВЖС, критериуми врз основа на кои се
утврдува потребата за спроведување на постапката за утврдување на нови генерално
дефинирани проекти и критериуми врз основа на кои се утврдува потребата за
спроведување на постапка при промена на постојните објекти.

- Правилник за информациите содржани во Известување за намера за спроведување
на проект и постапка за утврдување на потребата од ОВЖС на проект (Службен
весник на РМ бр.33 / 06) - Правилникот ја дефинира содржината на Известувањето за
намерата за извршување на проектот. Подносителот на под-проектот го известува
надлежниот орган за намерата за спроведување на проектот со цел да се утврди
потребата за спроведување на постапка за ОВЖС.

- Правилник со листа на проекти за кои Подносителот на под-проектот треба да
подготви Елаборат за заштита на животна средина, којшто треба да биде усвоен
од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање
(Службен Весник на РМ бр. 36/12) - Овој Правилник ги вклучува категориите на проекти
за кои Подносителот на под-проектот подготвува Елаборат за заштита на животната
средина кој го одобрува Министерството за животна средина и просторно планирање.

- Правилник со листа на проекти за кои Подносителот на под-проектот треба да
подготви Елаборат за заштита на животна средина, којшто треба да биде усвоен
од страна на градоначалникот на општината (Службен Весник на РМ бр. 32/12) или
Градоначалникот на Скопје - Овој Правилник ги вклучува категориите на проекти за
кои Подносителот на под-проектот подготвува Елаборат за заштита на животната
средина кој го одобрува Градоначалникот на Град Скопје.

- Правилникот за формата и содржината на Елаборатот за заштита на животна
средина и постапката за негово одобрување, како и начинот на водење на
регистарот на усвоени Елаборати (Службен Весник на РМ бр. 50/09, 44/13) – Овој
Правилник ја пропишува формата и содржината Елаборатот, која е постапката за
негово одобрување, како и начинот на чување во регистар.

4.2 НАЦИОНАЛНА ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ОВЖС) И
СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

Постапката за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти е пропишана со
ЗЖС, Службен весник бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09; 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13,
42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 (Поглавје XI/членови 76-94).

Процедурата за ОВЖС се спроведува за проекти, кои поради нивната природа, обем и локација каде
што се имплементираат може да имаат влијание врз животната средина.

Целокупна одговорност за спроведување на постапката за ОВЖС има Министерството за животна
средина и просторно планирање (МЖСПП).

Првиот чекор од постапката за ОВЖС е доставување на писмо за известување до Министерството за
животна средина и просторно планирање (МЖСПП).
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Кога МЖСПП ќе одлучи дека нема потреба од спроведување на постапката за ОВЖС, треба да се
спроведе оценка на влијание за проекти од мал обем.

4.3 НАЦИОНАЛНА ПОСТАПКА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА МАЛИ ПРОЕКТИ

Оценката на влијанијата врз животната средина за проекти од мал обем (Елаборат за оценка на
влијанието врз животната средина ) е пропишана со Законот за животна средина (Службен весник
бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44 / 15, 129/15,
192/15, 39/16, 99/18) Поглавје III / член 24. Елаборат за оценка на влијанието врз животна средина –
треба да се изработи кога МЖСПП ќе одлучи дека нема потреба од спроведување на постапката за
Студија за ОВЖС. Оваа постапка е дефинирана за мали проекти (на пример, преку гранични
премини, изградба/реконструкција на објекти за изградба на патишта итн.) предизвикувајќи
краткорочни, мали негативни влијанија врз животната средина.

Во зависност од видот на проектите, Елаборатот за ОВЖС треба да се подготви врз основа на двата
Правилници:

1. Правилник за листата на проекти за кои Елаборат за ОВЖС треба да биде
подготвен од Подносител на под-проектот и истиот треба да биде усвоен од
Министерството за животна средина и просторно планирање ("Службен весник на
РМ" бр. 36 /12);

2. Правилник за листата на проекти за кои Елаборат за ОВЖС треба да биде
подготвен од Подносител на под-проектот и истиот треба да биде усвоен од
градоначалникот на општината ("Службен весник на РМ" бр. 32/12) или
градоначалникот на Град Скопје.

Правилникот за формата и содржината и постапката за одобрување на Елаборатот за ОВЖС
(Службен весник на РМ бр. 44/13) треба да биде основа за подготовка на Елаборат за ОВЖС.

Улогите и одговорностите на институциите во текот на спроведувањето на постапката за ОВЖС
(Елаборат за ОВЖС) се прикажани на Табела 1.

Табела 1 Улоги и одговорности на засегнатите страни во постапката за ОВЖС (Елаборат за ОВЖС)

Орган/Институција Улоги и одговорности

Подносител на под-
проект

- Поднесува Известување за намера за имплементација на
проект до МЖСПП

- Подготовка на Елаборат за ОВЖС

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање
(Управа за
животна средина)

- подготвува Одлуката дека нема потреба од спроведување на
постапка за ОВЖС (МЖСПП)

- издавање на Одлука за усвојување на Елаборатот за ОВЖС

Локална самоуправа
(Градоначалник)

- издава Решение за одобрување на Елаборатот за ОВЖС
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Експерти од
Листата на
експерти

- подготовка на Известување за намерата за спроведување на
проект до МЖСПП

- подготовка на Елаборат за ОВЖС

Државен
инспекторат за
животна средина

Општински
инспектори за
животна средина

- инспектира дали Елаборатот за ОВЖС за проектот е изготвен
и поднесен до МЖСПП/ општините

- следи дали се имплементирани мерките за намалување на
влијанието врз животна средина  предложени во Елаборатот
за ОВЖС

Елаборатот за оценка на влијание на проектот врз животната средина треба да содржи податоци за
главните карактеристики на проектот, главните позитивни и негативни влијанија врз животната
средина земајќи ги во предвид податоците за сегашната состојба со животната средина за
конкретните локации. Оценката на влијанието врз животната средина за проекти од мал обем не
вклучува одржување на јавна расправа.

На Слика 2 се прикажани чекорите за време на спроведувањето на постапката за ОВЖС (Елаборат за
заштита на животна средина) за проекти од мал обем.

Слика 2 Шема на националната постапка за ОВЖС за проекти од помал обем
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2. Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен Весник на РМ бр. 67/04 92/07, 35/10,
47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15)

Усвоениот закон во 2004 година го поставува системот за управување со квалитетот на
амбиенталниот воздух. Во него се вклучени активности насочени кон избегнување, спречување или
ублажување на опасните ефекти од загадувањето на воздухот преку: проценка на квалитетот на
амбиенталниот воздух, одредување на гранични вредности за емисија и вредности за квалитет,
планирање на заштита на амбиенталниот воздух, воспоставување мониторинг на амбиенталниот
воздух и информациски системи, како и заштита на квалитетот на амбиентниот воздух во насока на
контрола на емисиите од стационарни или дифузни извори на загадување.

3. Закон за води (Службен Весник на РМ бр. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13,
163/13, 180/14, 146/15);

Законот ги вклучува сите аспекти на управувањето со водите: користење и распределба на водните
ресурси; заштита и контрола на загадувањето; заштита од штетни ефекти врз водите и планирање на
одржливо управување со водите.

4. Закон за отпад (Службен Весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10,
51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15);

Законот ги вклучува основните принципи на управувањето со отпадот (принципот на заштита на
животната средина во управувањето со отпадот - минимизирање на отпадот, принцип на
претпазливост, блискост, универзалност на услугите, принцип загадувачот плаќа, систем на депозити
итн.). Управувањето со отпадот, како јавна услуга, се заснова на принципот на универзалност на
услугите (не дискриминација, одржливост, квалитет и ефикасност, транспарентност, достапна цена и
целосна покриеност на територијата).

Листа на видови на отпад (Службен Весник на РМ бр. 100/05);

Листата пропишува видови на отпад кои се класифицирани според изворот на негово создавање и
неговите карактеристики,

Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои
содржат азбест (Службен весник на РМ Бр. 70/04);

Овој Правилник го пропишува начинот на постапување со азбестниот отпад и отпадот од производи
што содржат азбест.

Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Службен Весник на РМ бр.161/09,
17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13 и 146/15);

Со овој закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина кои мора да ги исполнува
амбалажата во текот на нејзиното производство, пуштање во промет, пуштање во употреба и
ракување со отпадот од пакување, вклучувајќи ги и обврските на економските оператори.

Закон за отпадна електрична и електронска опрема (Службен Весник на РМ бр. 06/12,
163/13, 146/15, 39/16);
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Со овој Закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина што мора да ги исполнуваат
правните и физичките лица кои произведуваат и пуштаат на пазарот електрична и електронска
опрема во Република Македонија и кои ракуваат со отпадна електрична и електронска опрема.

Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Службен Весник на
РМ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 163/13, 146/15, 39/16);

Со овој Закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина кои батериите и
акумулаторите е потребно да ги исполнуваат при нивното производство и пласирање на пазарот во
Република Македонија и ракување со отпадни батерии и акумулатори.

5. Закон за заштита од бучава (“Службен Весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11,163/13, 146/15);

Усвоениот закон во 2007 година му поставува на МЖСПП генерална надлежност да го намали нивото
на бучавата во животната средина, но исто така утврдува дека некои активности ќе се спроведуваат
заеднички, во соработка и консултации со или преку некој плански документ кој се донесува во
согласност со другите органи, други министерства, Град Скопје и единиците на локалната
самоуправа.

6. Закон за заштита на природата (Службен Весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,
148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15);

Заштитата на природата се врши преку заштита на биолошката и пределската разновидност и
заштита на природното наследство, во и надвор од заштитените подрачја. Во однос на видовите,
Законот ги уредува прашањата за воведување на алохтони видови во природата и повторно
воведување на изумрени автохтони видови; трговија со загрозени и заштитени диви видови
растенија, габи и животни; заштита на видови кои уживаат заштита според меѓународни договори;
чување и одгледување на диви животински видови во заробеништво, како и означување на
загрозени диви видови вклучени во Црвените Листи и Црвената Книга за Евиденција.

7. Закон за хемикалии (Службен Весник на РМ бр. 145/10, 53/11, 164/13, 116/15 и 149/15)

Законот го регулира управувањето со хемикалиите, нивната класификација, правилното складирање,
означувањето, ракувањето и правилната употреба на хемикалиите, безбедносниот транспорт и
финалното депонирање на хемискиот отпад.

4.4 НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Сопственост и средства за живот

Главното национално законодавство релевантно за проектите, во однос на земјиштето и одземање
на средствата, обезбедувањето на средства за живот е опишано подоле.

- Закон за експропријација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/12, 131/12,
24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16, 178/16). Македонското законодавство се занимава со
присилно раселување и реставрација на средствата за живеење во рамките на својата
законска рамка за експропријација, со основна идеја дека сопствениците на имотите треба
да бидат компензирани за нивните загуби, најчесто во монетарна смисла. Законот ја уредува
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постапката за експропријација на имот за проекти од јавен интерес и поврзаните права за
недвижности (недвижни имот).

Други закони кои го покриваат доменот на сопственост и средства за живеење се:

Закон за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/13,
41/14, 115 / 14,116 / 15,153 / 15, 192/15, 61/16);
Закон за сопственост и други стварни права ("Службен весник на Република Македонија"
бр.18 / 01, 92/08, 139 / 09,35 / 10);
Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14,
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16).
Закон за оценување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 115/10, 158/11, 185/11,
64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16)
Законот за пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на РМ бр.13 / 06, 86/08,
06/10, 42/14, 148/15, 55/16)
Методологија за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот ("Службен весник на
Република Македонија" бр. 54/12)
Правилник за начинот на катастарска класификација и утврдување и регистрација на
промена на катастарската култура и класа на земјиште (Службен весник на Република
Македонија бр. 144/13, 95/15)
Закон за постапување по бесправно изградени објекти (Службен весник на Република
Македонија бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124 / 15, 129/15,
217/15, 31/16)
Закон за постапување по жалби и предлози (Службен весник на Република Македонија бр.82
/ 2008, 13/13, 156/15, 193/15);

2. Безбедност и здравје

Законите за безбедност и здравје кои се од особен интерес во врска со овој проект се:

- Закон за социјална заштита (Службен Весник на РМ бр. 79/09, 148/13,164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/18, 30/16, 163/17, 51/18).
Социјалната заштита во Македонија се состои од услуги и придобивки од системот за
социјална заштита финансиран од даноци (социјална превенција - во согласност со Законот
за социјална заштита – воспитно - советодавна работа, развој на формите за самопомош,
волонтерска работа итн. институционална грижа, неинституционална грижа и парична
помош) и систем за социјално осигурување базирано на придонеси (пензии и инвалидско
осигурување, здравствено осигурување и осигурување од невработеност).

- Закон за здравствена заштита (Службен Весник на РМ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 132/15, 154/15, 192/15, 37/16). Законот за
здравствена заштита ги уредува прашањата поврзани со системот и организацијата на
здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и
утврдените потреби и интереси на земјата во обезбедувањето здравствена заштита,
здравствените установи, вработувањето, правата и должности, одговорност, проценка,
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престанок на вработување, заштита и одлучување по правата и обврските на здравствените
работници и здравствените соработници, квалитетот и безбедноста на здравствената
дејност, коморите и професионалните здруженија, маркетинг и рекламирање на активноста
за здравствена заштита, вршењето на здравствената дејност во случај на вонредна состојба и
надзорот над вршењето на здравствената дејност.

Други закони од областа на Безбедност и здравје се:

Закон за безбедност во сообраќајот (Службен Весник на РМ бр. 169/15, 55/16)

Закон за заштита и спасување (Службен Весник на РМ бр. 93/12, 41/14, 71/16, 106/16)

Закон за јавни дејности (Службен Весник на РМ бр. 95/212, 163/13, 42/14, 44/15,
147/15, 31/16)

Закон за санитарна и здравствена инспекција (Службен Весник на РМ бр. 71/06,
139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15, 37/16)

И останати подзаконски акти

3. Труд и работна сила

Главни закони кои ги покриваат прашањата за правата на работниците и условите на работа се:

- Закон за работни односи на Република Македонија (Службен Весник на РМ бр. 62/05;
106/08; 161/08; 114/09; 130/09; 149/09; 50/10; 52/10; 124/10; 47/2011; 11/12; 39/12; 13/13;
25/2013; 170/2013; 187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 129/15,  27/16), управува со
односите меѓу страните вклучени во процесот на вработување. Го штити и се однесува на
секое физичко лице кое има склучено договор за вработување со работодавач.

- Закон за пензиско и инвалидско осигурување (Службен Весник на РМ бр. 53/13, 170/13,
43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15,
173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16) го дефинира задолжителното пензиско
осигурување на работниците според договорот за работа и физичките лица кои вршат
дејност, основите на капитално финансираното пензиско осигурување, како и посебните
услови како одредени категории осигуреници добиваат право на пензија и уживаат
инвалидско осигурување. Правата кои произлегуваат од пензиското и инвалидското
осигурување се: право на старосна пензија, право на инвалидска пензија, право на
прераспределба на друго соодветно работно место, право на соодветно вработување,
право на преквалификација или повисока квалификација право на соодветни парични
надоместоци, право на семејна пензија, право на месечен надоместок за физичка штета и
право на минимална пензија.

Други закони поврзани работничките права и условите на работно место се:

Закон за вработување и осигурување од невработеност

Закон за трудова инспекција;

Законот за евиденции во областа на трудот;
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Закон за вработување на лица со инвалидитет;

Закон за празници на Република Македонија;

Закон за Агенции за привремено вработување;

Закон за волонтирање;

Закон за мирно решавање на работните спорови

Закон за вработување и работа на странци;

Закон за минимална плата;

Закон за заштита од вознемирување на работното место

и останати подзаконски акти.

ПРЕГЛЕД НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА РАМКА

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) е надлежен орган во однос
на развојот и спроведувањето на политиките од областа на заштита на животната средина и
подобрување на животната средина во следните области: воздух, вода, почва, цврст отпад,
биолошки диверзитет и останати природни ресурси, како и заштита на озонската обвивка.

Тела во рамки на Министерството за Земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерството за
Здравство, Министерството за транспорт и врски и Министерството за образование и наука исто така
имаат надлежности во областа на животната средина.

Активностите поврзани со мониторинг на животната средина не се централизирани, бидејќи
надлежностите се поделени врз основа на типот на мониторинг. Во главно, Управата за животната
средина во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање, и телата кои се
во склоп на другите Министерства како што се Министерството за здравство и Министерството за
земјоделие, шумарство и водостопанство се одговорни за мониторинг на квалитетот на водата и
воздухот и бучава. Останатите мониторинг активности се извршуваат од страна на Хидро-
метеоролошкиот завод во рамките на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство,
Институтот за јавно здравје при Министерството за здравство, градските здравствени институти,
Хидро-биолошкиот институт и останати јавни тела.

Министерството за Транспорт и врски е одговорно за издавање на градежни дозволи и дозволи за
користење на инфраструктурни проекти за големи градежни и инфраструктурни проекти.

5.1 ОДГОВОРНОСТИ НА ЛОКАЛНИТЕ САМОУПРАВИ

Согласно Законот за локална самоуправа, единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) се надлежни за
регулирање и вршење работи од јавен интерес од локално значење, утврдени со закон. Законот,
исто така, ја наведува и листата на ексклузивни надлежности на единиците на локалната
самоуправа, вклучувајќи заштита на животната средина и природата, заштита од влијанија од бучава
и нејонизирачко зрачење, одведување и третман на јавните отпадни води и собирање, транспорт и
третман на комунален цврст отпад и опасен отпад.
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Општинските администрации имаат важна улога во спроведувањето на политиката за животна
средина преку развој на локални програми за заштита на животната средина, обезбедување на
информации од јавен карактер во врска со состојбата на животната средина.

Единиците на локалната самоуправа се надлежни (врз основа на член 24 од Законот за животна
средина) за оценка на Елаборатот за оценка на влијанието на проектот врз животната средина
подготвен од Подносител на под-проектот за одредени помали активности и проекти (во споредба
со оние утврдени со подзаконските акти како оние во надлежност на централните власти).
Локалните еколошки инспектори назначени од единиците на локалната самоуправа вршат редовна
инспекција во врска со спроведувањето на законодавството за животна средина и мерките за
ублажување на влијанијата од инсталациите со ИСКЗ Б Дозволи и компаниите кои се обврзани да го
подготват Елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина.

ПРОЦЕДУРИ НА СВЕТСКА БАНКА

Заштитните процедури и политики на Светска Банка претставуваат сет на задолжителни насоки и
упатства со главна цел да се поттикне ефикасна и ефективна идентификација и ублажување на
потенцијално негативните влијанија врз животната и социјалните аспекти кои можат да се појават во
процесот на развој. Политиките на СБ се применуваат паралелно со националните политики и други
политики каде по правило преовладува построгата политика. Подолу е даден краток преглед на
заштитните мерки и политики на Светска Банка.

6.1 ОП/БП 4.01 ОЦЕНКА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Оценка на животната средина го оценува потенцијалниот ризик и влијанието на проектот врз
животната средина; ги проверува алтернативите на проектот; идентификува начини за подобрување
на селекцијата, локацијата, планирањето, проектирање и имплементацијата на проекти преку
превенција, минимизирање, ублажување или компензирање на негативните влијанија и засилување
на позитивните влијанија врз животната средина во текот на имплементацијата на проектот.

ОВЖС ја зема во предвид природата (воздух, вода и почва), здравјето и безбедноста на населението,
социјалните аспекти (присилно раселување, домородни народи и физички културни ресурси) како и
преку граничните и глобалните аспекти на животната средина. ОВЖС ги зема во предвид
природните и социјалните аспекти преку интегративен пристап.

Исто така ги зема предвид разликите во проектот и условите во земјата; наодите од студиите за
животна средина во земјата; национални акциони планови за животна средина; целокупната
политичка рамка на земјата, националното законодавство и институционалните способности
поврзани со животната средина и социјалните аспекти; и обврските на земјата, кои се однесуваат на
проектните активности, според релевантните меѓународни договори и договори за животната
средина. Оценка на влијание на проектот врз животната средина  се иницира што е можно порано
во процесот на проектот и е тесно поврзана со економските, финансиските, институционалните,
социјалните и техничките анализи на предложениот проект.

Банката ги класифицира предложените проекти во четири главни категории (А, Б, Ц, ФИ) во
зависност од типот, локацијата, чувствителноста, големината на проектот и природата и големината
на неговите потенцијални влијанија врз животната средина.
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- Категорија А: предложениот проект е класифициран во оваа категорија, доколку е веројатно
дека има многу значајни, разновидни и/или долгорочни негативни влијанија врз здравјето
на луѓето и вредните природни или културни ресурси. Овие влијанија, исто така, можат да
влијаат на област поширока од локацијата на под-проектите.

- Категорија Б: Потенцијалните негативни влијанија на предложениот проект врз животната
средина кои се рефлектираат на популацијата или врз еколошки значајни подрачја,
вклучувајќи мочуришта, шуми, пасишта, или други природни живеалишта- се помалку
штетни од оние на проекти од А категорија. Овие влијанија се специфични за самата
локација; само мал дел од нив имаат неповратно влијание; и за повеќето случаи мерките за
намалување на влијанието можат полесно да се предвидат во споредба со проектите од
категоријата А.

- Категорија Ц: Предложениот проект се очекува да нема, или да има незначителни или
минимални  негативни влијанија врз животната средина. Покрај скринингот, не е потребна
спроведување на дополнителна оценка на влијание врз животната средина за проект од
категорија Ц.

- Категорија ФИ: Предложениот проект се класифицира како категорија ФИ, ако вклучува
инвестирање на средства на Банката преку финансиски посредник, во под - проекти кои
можат да резултираат со негативни влијанија врз животната средина.

Во зависност од проектот, голем број инструменти може да се искористат за задоволување на
барањата на Банката за Оценка на влијанија врз животната средина: оценка на влијанието врз
животната средина (ОВЖС), регионална или секторска ОВЖС, стратешка оценка на животната
средина и социјалните прашања (СОВЖС), еколошка ревизија, проценка на опасност или ризик, План
за управување со животната средина (ПУЖС) и Рамка за управување со животната средина и
социјалните прашања (РУЖССП). Оценка на животната средина се применува со еден или повеќе од
овие инструменти, или елементи од нив, соодветно. Кога проектот веројатно ќе има секторски или
регионални влијанија, потребен е секторска или регионална оценка на животната средина.

ОП / БП 4.01 Оценката на животната средина е засегната од проектите, главно за под-
компонентите 1б и 2 за време на градежните работи / реконструкција.

Под-проектите кои се веќе идентификувани за финансирање во рамките на проектот ПОТТЗБ
спаѓаат под категориите Б и Ц според нивните потенцијални влијанија. Проектите од категоријата
А не може да се финансираат од овој проект поради нивните значителни влијанија врз животната
средина.

6.2 ОП / БП 7.50 МЕЃУНАРОДНИ ВОДИ

Политиката на Светска Банка за интернационалните води се однесува на хидроелектрани,
наводнување, контрола на поплави, навигација, одводнување, вода и канализација, индустриски и
слични проекти кои вклучуваат употреба на меѓународни водотеци или постои потенцијален ризик
за загадување на меѓународните води. Политиката ја обврзува земјата Подносител на под-проект да
ја извести другата релевантна земја за прекуграничните ефекти на водните површини потенцијално
погодени од проектните активности. Соседните земји треба да имаат можност навремено да
прашаат / коментираат за проектите кои влијаат на заедничките водни површини.
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ОП / БП 7.50 Меѓународни води не е засегната. Иако под-проектите ќе се имплементираат во
региони кои вклучуваат басени на реки кои се квалификуваат како меѓународни води, под-
проектите не вклучуваат потенцијално загадување на меѓународните води  согласно ОП 7.50.

6.3 ОП/БП 4.04 ПРИРОДНИ ЖИВЕАЛИШТА

Зачувувањето на природните живеалишта, како и другите мерки кои се преземаат за заштита и
подобрување на животната средина, е од суштинско значење за долгорочен одржлив развој. Затоа
Банката ја поддржува заштитата, одржувањето и рехабилитацијата на природните живеалишта и при
финансирањето на проекти и политички дијалог. Банката поддржува, и истото го очекува од
Подносителот на под-проектите, внимателен пристап за управување со природните ресурси за да се
обезбедат можности за одржлив развој на животната средина. Банката промовира и го поддржува
зачувувањето на природните живеалишта и подобрувањето на користењето на земјиштето на тој
начин што финансира проекти кои во националниот и регионалниот развој го интегрираат
зачувувањето на природните живеалишта и одржувањето на еколошките функции. Покрај тоа,
Банката ја промовира и рехабилитацијата на деградираните природни живеалишта. Банката не
поддржува проекти кои вклучуваат значајна конверзија или деградација на критични природни
живеалишта.

ПО / БП 4.04 ПРИРОДНИ ЖИВЕАЛИШТА не е засегната.

6.4 ОП / БП 4.36 ШУМИ

Политиката предвидува заштита на шумите преку разгледување на влијанието на сите инвестициони
активности поврзани со шумите, обезбедување на ограничувања за операции кои влијаат на
критичните области за зачувување на шумите и подобрување на комерцијалната шумска практика
преку употреба на современи системи за сертификација на шумите. Во процесот на интервенции за
заштита на шумите, особено локалното население, приватниот сектор и другите релевантни
засегнати страни треба да се консултираат. Во основа, политиката има за цел да се намали
уништувањето на шумите и подобрување на еколошкиот и социјалниот придонес за шумските
области.

ОП / БП 4.36 ШУМИ не е засегната.

6.5 ОП/БП 4.12 ПРИНУДНО РАСЕЛУВАЊЕ

Политиката ги објаснува процедурите и инструментите за елиминирање на негативните аспекти врз
животната средина како и економските и социјалните аспекти кои можат да се појават и да
резултираат со присилно раселување, губење на ресурси, или пристап до ресурси или потреба од
одкуп на земјиште. Земјиштето потребно (привремено или постојано) за инвестиции кои ќе се
финансираат во рамките на проектот ќе биде претежно земјиште во државна сопственост. Сепак,
Проектот ќе дозволи одкупување на земјиште кое е во приватна сопственост со помош на
инструменти за откуп на земјиште и раселување во согласност со РПР. Сите проекти финансирани од
ЗБ кои вклучуваат принудно раселување се предмет на ОП 4.12. ОП 4.12 се активира не само во
случаи на физичко преместување, туку било каква загуба на земјиште што резултира со
преместување или губење на засолниште, губење на ресурси или пристап до нив и губење на извори
на приходи и средства за живот.

Општите цели на ОП 4.12 се следните:
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- Присилно раселување треба да се избегне онаму каде што е можно, или минимизира, да се
испитаат сите можни алтернативни проектни дизајни.

- Онаму каде што не е изводливо да се избегне раселување, активностите за раселување треба
да бидат обмислени и извршени како програми за одржлив развој, обезбедувајќи доволно
ресурси за инвестирање за да им се овозможи на лицата раселени поради проектот да ги
почуствуваат придобивките од истиот. Раселените лица треба да бидат консултираат и треба
да имаат можности да учествуваат во планирањето и спроведувањето на програмите за
расселување.

- На раселените лица треба да им се помогне да ги подобрат постоечките средства за
живеење и животниот стандард или барем да ги вратат првобитните услови пред прсиленото
раселување или на нивоата што преовладуваат пред почетокот на спроведувањето на
проектот, во зависност кое е повисоко.

За да се прикажат овие компоненти, проектите ќе се водат според упатствата од РУЖССП, кои
вклучуваат детален скрининг на раселувањето како резултат од под проектите. СБ ОП. 4.12 укажува
на тоа дека Рамката на политика за раселување треба да биде подготвена при проценка дека
проектот може да вклучуваа присилно раселување. РПР е подготвена за Република Македонија.

СОЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ, МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ И ПОЛ

Имплементацијата на овој проект ќе придонесе за подобрување на регионалната програма за
трговија и транспорт, но, од друга страна, либерализацијата и укинувањето на дел од моментално
удвоените административни оптоварувања со рационализација на процедурите за патнички превоз
и превоз на стока на граничните премини бараат одговорна процена за ублажување на
потенцијалните ризици од зголемените случаи на трговија со луѓе.

Што се однесува до трговијата со луѓе, Македонија е почетна, транзитна и крајна дестинација  за
мажи, жени и деца подложени на трговија со луѓе и принудна работа. Жените и девојките во
Македонија се подложени на трговија со луѓе и принудна работа во земјата во ресторани, барови и
ноќни клубови. Странските жртви кои се предмет на сексуална трговија во Македонија обично
потекнуваат од Источна Европа, особено од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Романија,
Србија и Украина. Граѓаните на Македонија и странските жртви кои транзитираат во Македонија се
подложени на трговија со луѓе и принудна работа во градежништвото и земјоделскиот сектор во
Јужна, Централна и Западна Европа. Децата, првенствено Ромите, се подложени на присилно
молење и сексуална трговија преку присилни бракови. Мигрантите и бегалците, особено жените и
малолетниците без придружба, кои патуваат или се шверцуваат низ Македонија се ранливи на
трговија со луѓе.

Кривичниот законик на Македонија ги забранува сите форми на трговија со луѓе; вклучително и
присилно молење и принуден криминал. Поконкретно, се смета за кривично дело за задржување на
малолетникот во ропска врска или транспортирање во ропство. Кривичниот законик пропишува
минимална казна од 12 години затвор за трговија со деца. Според Извештајот за US TIP од 2017
година, владата ги зголемила финансиските средства за жртвите на трговија со луѓе згрижени во
државниот центар за прием на странци, развиени индикатори за потенцијални жртви на трговија со
луѓе во мешани миграциски текови и произведе стандардизирани постапки за идентификација на
жртвите за лица кои први одговориле.
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Владата покажа зголемени напори со изготвување и усвојување на националната стратегија и
националниот акционен план 2017-2020 и назначување национален известувач и национален
координатор за трговија со луѓе. Водечките принципи на Националната стратегија и Акциониот план
за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција 2017-2020 се следните: Владата на РМ е
одговорна за Стратегијата; учеството на граѓанскиот сектор е значајно; третманот на жртвите се
заснова на човекови права, интердисциплинарна координација и партиципативен пристап и
одржливост. Владата се ангажира во развој на механизми за мониторинг и евалуација со цел
надгледување на нивото на спроведување на активностите; да се осигура дека структурите и
алатките ќе бидат целосно функционални со обезбедување на соодветно финансирање од
државниот буџет, преку обезбедување на потребните човечки ресурси, прилагодени на
среднорочно планирање.

Трговијата со луѓе е голем предизвик за прашањата поврзани со човековите права. Посебен акцент
треба да се стави на зајакнување на координиран одговор (на регионално ниво), зголемување на
капацитетот на националните власти и подигнување на свеста за мигрантите и бегалците да бидат
жртви на трговија и експлоатација.

Граничното управување ќе ги промовира и поддржува националните прекурзори за контрола на
капацитетите и регионалната меѓународна соработка во согласност со меѓународно признатите
стандарди и конвенции и инструменти на ОН. Жените вклучени во работата на граничните премини
се особено важни бидејќи повеќето жртви на трговија со луѓе се жени. Покрај професионалниот
ангажман на жените кои работат на граничните премини, исто така, многу значајна улога имаат
жените ангажирани во поддржувачки институции и организации, истражувачки институти со
нивните женски организации на експерти и невладини организации кои работат во оваа сфера итн.

Управувањето со овој проект има за цел да вклучи родова перспектива во скоро сите фази и
документи. Доколку има отстапувања, ќе се предвидат соодветни мерки за ублажување и мерки за
подобрување на веќе спроведените активности.

Во овој контекст, од особено значење е ангажирање на експерти за родови и човекови права,
правни експерти за родова рамноправност и недискриминација, професори и истражувачи, женски
организации и други организации на граѓанското општество, гранични заедници, безбедносни
служби во граничната област, полициски станици сите со цел да се зголеми свеста за потребата од
запознавање и почитување на граничните процедури и човековите права.

ПОТТЗБ ќе го зголеми капацитетот на надлежните органи да ги испитаат бариерите на родовите
разлики кои во трговијата со услуги преку изготвување на Акциски план за отстранување на
бариерите, ќе промовираат конкретни акции за решавање на родовите разлики идентификувани во
и / или да се подобри еманципацијата на жените или мажите.

Проектот исто така ќе ги поддржи аналитичките активности поврзани со родовите и неколку
механизми за ангажирање на граѓаните, вклучувајќи: планирање на учество и креирање политики во
однос на дизајнот и спроведувањето на националниот единствен прозорец; годишен дијалог со
повеќе засегнати страни и механизам за надомест на штета по електронски пат, вграден во
платформата со единствен прозорец.
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Сите под-проекти ќе бидат дизајнирани така што ќе ги земат во предвид родовите прашања за
време на дизајнот и имплементацијата на под-проектот.

Треба да се земат во предвид и да се адресираат следниве клучни прашања:

локални околности кои можат да влијаат на различното учество на жените и мажите во
проектот;
придонесот што жените и мажите може да ги направат за постигнување на целите на
проектот;
начините на кои проектот може да биде неповолен за еден пол во однос на другиот;
предложените механизми на проектот за следење на различните влијанија на проектот врз
жените и мажите.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОЦЕСОТ НА ПРОВЕРКА

8.1 СКЕНИРАЊЕ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО

Според националното законодавство, постапката за Оцена на влијание врз животната средина и
социјални аспекти се спроведува во согласност со големината на проектот.

Процедурата започнува кога Подносителот на под-проектот поднесува Писмо за известување до
Министерство за животна средина и просторно планирање. Писмото за известување треба да биде
подготвено во согласност со барањата на националното законодавство и да содржи информации за
Подносителот на под-проектот, проектниот опсег и главните проекти активности, идентификација на
потенцијалните влијание врз животната средина, како и нивна евалуација.

По приемот на Писмото за известување поднесено од Подносителот на под-проектот, во зависност
од проектната локација, осетливи/заштитени подрачја, планираните проектни активности и
потенцијалните влијанија, Министерството за животна средина и просторно планирање одлучува
дали Подносителот на под-проектот е должен да ја имплементира целосната ОВЖС постапка.

Има три категории за класификација на предложените активности на под- проектите, кои
дефинираат кој социјален и еколошки инструмент за длабинска анализа ќе се користи:

1) За проектите од голем обем кои можат да имаат значајни влијанија врз животната средина
(еквивалентни на категорија А според класификација на СБ), Министерството за животна
средина и просторно планирање ќе го извести Подносителот на под-проектот дека треба да
биде изготвена целосна Оцена на влијание на животната средина и социјалните аспекти.
Издадената согласност за спроведување на проектот треба да биде поднесена до ЕИП
заедно со Студијата за ОВЖС и проектната документација. Врз основа на ова, ЕИП ќе донесе
одлука за скрининг на предложениот под-проект како неподобен за финансирање.

2) За проектите од мал обем (еквивалентни на категорија Б според класификација на СБ), кои
може да имаат умерени влијанија врз животната средина, Министерството за животна
средина и просторно планирање треба да побара од Подносителот на под-проектот да
изработи Елаборат за заштита на животната средина. Елаборатот треба да биде доставен до
Министерството за животната средина/ Општината/Град Скопје (во зависност од типот на
проектот) за одобрување и издавање на Одлука. Издадената одлука треба да биде
поднесена, заедно со Елаборатот за животна средина и предлогот за под- проектот, до ЕИП.
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3) За едноставни проекти (еквивалентни на категорија Ц согласно класификација на СБ), со
минимални или незначителни влијанија врз животната средина, Министерството за животна
средина и просторно планирање треба да го извести Подносителот на под-проектот дека не
е потребен никаков документ за Оцена на влијанието врз животната средина. Издадениот
документ кој потврдува дека нема потреба од подготовка на никаква документација, заедно
со останатата проектна документација, треба да се достави до ЕИП.

Предложените мерки за ублажување и мониторинг планот (ЕСМП) треба да бидат дел од Договорот
со Подносител на под-проектот, и треба да бидат инкорпорирани во соодветната тендерска
документација и градежните договори.

Предложените под-проекти се очекува да бидат од мал обем, со минимални или умерени
социјални влијанија и влијанија врз животната средина (изградба/реконструкција на објект,
реконструкција на пристапен пат на граничните премини), за што, во согласност со националните
барања, потребна е подготовка на Елаборат за заштита на животна средина.

За некои од под-проектите со мали или незначителни влијанија врз животната средина и
социјалните аспекти (набавка на: компјутери, хардвер, софтвер, електрична опрема, јавни
тоалети, опрема за тестирање на храна, подобрување на осветлувањето на граничниот премин) не
е потребна оцена на влијание врз животната средина.

8.2 ПОСТАПКА НА СВЕТСКА БАНКА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти (Листа за ПЖСС) служи како алатка
за идентификација на потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти
поврзани со изградбата или реконструкцијата на постоечката инфраструктура во рамките на
граничните премини што се планираат во рамките на компонентите 1 и 2 од Проектот. Исто така, ќе
помогне да се поедностави процесот на донесување одлуки за тоа дали детален ПУЖССП треба да
се развие за проектот или не.

Одговорност на Подносителот на под-проектот е да обезбеди детални и точни одговори на
еколошко-социјалниот скрининг на предложените активности на под-проектот. По спроведување на
скринингот, Подносителот на под-проектот исто така треба да ги следи барањата одредени со
скринингот. ЕИП ќе ја прегледа и провери формата за скрининг (проверка) и ќе ги насочи за
следните чекори и барања.

Проценката на животната средина и социјалните аспекти ги идентификува и оценува потенцијалните
ризици и придобивки врз основа на предложените активности, релевантните карактеристики на
локацијата, сегашната состојба со природната средина, социјалните прашања, ги идентификува
потенцијалните можности за подобрување на животната средина и се препорачуваат мерки
потребни за спречување, минимизирање и ублажување на негативните влијанија.

Процедурата за проверка на животната средина и социјалните аспекти ќе и помогне на ЕИП да го
утврди ризикот за животната средина и социјалните аспекти поврзан со предложените активности
на под -проектот, да ги назначи соодветните категории на животната средина и да го идентификува
видот на документот за длабинска анализа на животната средина и социјалните аспекти кој ќе го
развие Подносителот на под-проектот или да одбие апликации кои се неприфатливи поради
природата на предложените активности.
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Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти ќе му помогне на Подносителот на
под-проектот да ја утврди категоријата на под-проектот (A, B или C) врз основа на критериумите за
проверка и прелиминарната оценка на влијанието и да го идентификува потребниот тип на
документ за длабинска анализа на животната средина кој треба да биде изготвен за секој под-
проект.

Постапката за скрининг започнува со пополнување на Листата за Проверка (Анекс 1) на влијанијата
врз животната средина и социјалните аспекти од страна на Подносителот на под-проектот.
Форматот на листата за проверка треба да го содржи клучните елементи од ПУЖССП да ги задоволи
барањата на Светската банка за оценка на животната средина според ОП 4.01.

Резултатите од скрининг на животната средина ќе се рефлектираат во оценката на влијанието врз
животната средина и извештајот од скрининг на животната средина.

Доколку, по завршувањето на Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти и
нејзина проверка од страна на Експертот за животна средина и социјални аспекти, се утврди дека
проектот спаѓа во категоријата "А", конечната Одлука ќе биде дека проектот не е прифатлив за
финансирање во рамките на проектот.

Под-проекти кои може негативно да влијаат на природните живеалишта, шуми и пошумени
области, со долгорочни регионални / национални влијанија, директно ќе се категоризираат како
проект од категорија А и тие ќе бидат исклучени од поддршка на Проектот.

Под-проектот е класифициран како категорија Б ако неговите потенцијални негативни влијанија врз
животната средина и врз населението се помалку негативни од оние на под-проектите од
категоријата А. Овие влијанија се специфични за локацијата; повеќе ограничени, помали на број,
најверојатно реверзибилни и во повеќето случаи мерките за ублажување можат лесно да се
дизајнираат / спроведуваат отколку за под-проекти од Категорија А.

Обемот на проценката на животната средина за под-проект од категорија Б може да варира од под-
проект до под-проект.

Се очекува дека предложените под-проекти ќе бидат од мал обем, со мали или умерени
влијанија врз животната средина и социјални аспекти. Според класификацијата на Светската
банка за ОВЖС најверојатните категории во кои ќе спаѓаат пот-проектите се Б или Ц Категорија. За
овие категории се дефинирани специфични и инструменти за длабинска анализа на животната
средина и социјални аспекти, како што е опишано подолу. Со цел да се категоризираат под-
проектите, изготвена е Листа за проверка на животната средина и социјалните аспекти (Анекс 2).
Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти содржи податоци за проектот (тип
на предложени активности - нова градба или реконструкција, потреба за откуп на земјиште,
употреба на опасни или токсични материјали, влијанија врз заштитените подрачја итн. ). Според
видот на активностите, очекуваните влијанија треба да се оценуваат според обем (мали, умерени
или големи) и времетраење (долг, среден или краткорочни).

Ако по пополнување на Листата за проверка на животната средина и социјалните аспекти и
нејзиното прегледување од страна на Експертот за животна средина и социјални аспекти, се утврди
дека проектот припаѓа на категоријата "Б", конечната одлука на ЕИП ќе биде дека Подносител на
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под-проектот треба да подготви соодветен инструмент на длабинска анализа на животната средина
и социјални аспекти дефиниран во под - поглавје 8.1.1.

8.3 РАЗВОЈ НА СООДВЕТЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА ПРИ ПРОВЕРКА НА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

Во зависност од категоријата на под- проектот, одредена врз основа на спроведениот скрининг на
животната средина и социјалните аспекти, Подносителот на под-проектот ќе биде потребно да
подготви инструмент за длабинска анализа на животната средина и социјалните аспекти.

"Категорија Б" бара првична ограничена оцена на влијанието и специфичен ПУЖССП за
локацијата, што треба да ги содржи информациите специфични за локалитетот (на пример,
чувствителни области или потреба од подобро дефинирање и разбирање на потенцијалните
прашања, краток опис на влијанијата со специфицирање на добро дефинирани мерки за
ублажување и усвојување на прифатени оперативни практики и мониторинг).

Во Категоријата "Б" спаѓаат под-проекти кои вклучуваат изградба/реконструкција на објекти,
изградба/реконструкција на пристапен пат, и очекувани се мали до умерени еколошки и
социјални влијанија, употреба на опасни материјали итн.

Образецот со содржината на Иницијалната ограничена оценка на влијанието врз животната средина
и ПУЖССП е даден во Анекс 4 и обрасци за План за ублажување и план за мониторинг на влијанијата
врз животната средина и социјалните аспекти. Се состои од вовед опишувајќи ги под- проектните
карактеристики, основни податоци (геологија и почва, климатски карактеристики, сеизмологија,
чувствителни рецептори, квалитет на воздух, отпад, почва, флора и фауна, бучава), потенцијални
влијанија и нивната оценка и план за ублажување и план за мониторинг на животната средина за
сите фази на проектот со планирани трошоци во секоја од фазите на проектот, како и одговорно
лице за спроведување на мерките за ублажување.

Образецот за содржината на Иницијалната ограничена оценка на влијанието врз животната средина
и ПУЖССА треба да биде одобрена од страна на Експертот за животна средина и социјални прашања
од ЕИП. Тие исто така ќе бидат испратени до Светската банка за претходно одобрување.

За активностите од "Категорија Ц", (инсталирање на нова опрема, инсталација на дигитална
сигнализација, подобрување на осветлување итн.), не е потребна понатамошна оценка на
влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти.

8.4 РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА ЗА ПРОВЕРКА СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНО
ЗАКОНОДАВСТВО И ПРОЦЕДУРАТА НА СВЕТСКА БАНКА

По спроведената национална процедура за проверка, се добива подготвен и одобрен Елаборат за
ОВЖС за проектите. Одлуката за одобрување на Елаборатот за ОВЖС ќе биде поднесена Експертот за
животна средина и социјални прашања во Единицата за имплементација на проектот.

Според скрининг процедурата на Светска Банка, контролните листи за секој проект треба да бидат
пополнети и поднесени до Единицата за имплементација на проектот. По комплетирање на
контролните листи, во зависност од Категоријата на проектот, треба да се направат следните работи:



35

За проектите кои припаѓаат во Б Категорија, Иницијалната ограничена оценка на влијанието
врз животната средина и ПУЖССП потребно е да се одобри од Експертот за животна средина
и социјални прашања во Единицата за имплементација на проектот.
За проектите кои припаѓаат во Ц Категорија нема да биде потребна дополнителна оцена на
влијание врз животната средина и социјалните прашања.

Во случај да се активира некое од барањата на OП.БП 4.12, треба да се развијат специфични
инструменти поврзани со социјалните аспекти во согласност со Рамката за политика за раселување
на проектот (РПР) и одобрена од Експертот за животна средина и социјални аспекти во ЕИП.

8.5 ЈАВНО ОБЈАВУВАЊЕ И КОНСУЛТАЦИИ

Во согласност со принципите на транспарентност, јавноста ќе биде консултирана за предложените
активности. Јавните консултации ќе се одржат како дел од  скрининг процесите за животна средина
и социјални прашања. Целта на овие консултации е да се овозможи идентификација на главните
проблеми и како треба да се земат предвид грижите на сите страни при одлучувањето дали да се
издаде дозвола за под-проект.

Подносителот на под-проектот е одговорен за објавување на ПУЖССП (и нацрт ПУЖССП кој се
користи за консултации и финален ПУЖССП ревидиран по добиените коментари при консултации)
на јавно место (библиотека, општинска или владина зграда итн.) Во близина на локацијата на
проектот и на веб-страницата на Подносителот на под-проектот , и поставување на известување во
локалните медиуми (на пр. весник) за тоа каде може да се гледа  ПУЖССП, со соодветен механизам
за повратни информации за коментари или прашања ( онлајн и во печатена форма). Податоците за
тоа каде и како е објавен ПУЖССП треба да бидат дел од Финалниот РУЖССП.

За активностите од категоријата Б, за време на процесот на ОЖС, заинтересираните страни во
проектот, групи погодени од проектот и локалните невладини организации (НВО) ќе бидат
консултирани за аспектите на животната средина на проектот и нивните ставови ќе се разгледуваат.
Таквите консултации треба да се започнат што е можно порано во фазата на елаборација на
компонентите. Освен тоа, спроведувачите на проектот се консултираат со таквите групи во текот на
спроведувањето на проектот, доколку е потребно, за да дискутираат за статусот на
имплементацијата на проектот и да ги идентификуваат и да ги адресираат сите прашања поврзани
со ОЖС кои можат да влијаат врз нив.

Конечните извештаи на ПУЖССП за активностите од категорија Б ќе бидат објавени на јавноста со
презентирање на наодите и препораките до заинтересираните страни и објавување на документите
во канцелариите на засегнатите општини. НВО и други организации од граѓанското општество ќе
бидат информирани за состанокот, а копии од извештајот на ПУЖССП ќе бидат достапни пред
состанокот, на јазик што го разбираат примателите.

Откако ќе биде подготвен нацрт ПУЖССП, институциите за спроведување треба да:

(а) да го проследат до различни агенции и владини институции за писмени коментари

(б) да ја известат јавноста за место и време за негово ревидирање и

(в) да побараат усни или писмени забелешки од засегнатите лица.
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Корисниците на под проектите од ПОТТЗБ или било која засегната заинтересирана страна, имаат
право да поднесат жалба до органите кои се одговорни за следење и контрола на реализацијата на
под проектот или Министерството за транспорт и врски.

КРИТЕРИУМИ И ПРОЦЕС НА ПРОВЕРКА НА СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

Главната цел на скрининг процесот е да ја одреди подобноста на под-проектот за финансирање од
страна на Светска Банка и да идентификува дали под-проектот би имал потенцијал да предизвика
значителни социјални негативни влијанија, следствено на тоа да се предложат соодветни заштитни
инструменти и мерки за ублажување при управување со влијанијата.

Додека се спремаат активности или проекти за финансирање, скринингот ќе биде спроведен со цел
да се проверат влијанијата врз социјалните аспекти и да се планираат потребните мерки за
ублажување. Скрининг процесот и резултатите од истиот, заедно со предложените мерки за
ублажување ќе бидат документирани како дел од проектот/под-проектот. Насоките, кодексите на
пракса и барањата ќе бидат следени при селекцијата, дизајнот и имплементацијата на било какви
операции финансирани под активностите на Проектот.  Скринингот на активностите ќе биде изведен
од страна на специјалистот за животна средина и социјални аспекти кој ќе биде вработен во
Единицата за имплементација на проектот. Извештаите од скринингот ќе бидат одобрени од страна
на раководителот на Единицата за имплементација на проектот и Министерството за транспорт и
врски, и ќе бидат поднесени до Светска Банка.

Скринингот ќе се води според следниве критериуми, и ќе цели верно да се утврди дали
предложениот под-проект ќе има негативни влијанија врз:

a. Засолништа;
b. Средства или пристап до средства;
c. Загуба на извор на приход или средства за живот, без разлика дали засегнатите лица

мора да се преселат на друга локација;
d. Земјиште
e. Бизнис
f. Пристап до едукација и здравје
g. Ранливи лица и домаќинства
h. Безбедност и здравје во заедницата

Скринингот ќе ги идентификува лицата со формално право на земјиште и средства (вклучувајќи ги
обичаите и традиционалните права признати според националното законодавство). Скринингот исто
така ќе ги идентификува лицата кои немаат формално право на земјиште, но имаат право на такво
земјиште и средства за време на прекинот. Скринингот нема да се заснова на веќе постоечки
податоци, туку ќе побара да се направи анкета на лице место со цел да се потврди дека веќе
постоечките податоци се вистинити, веродостојни и прецизни. Во случаи кога и после анкетата на
лице место не може да се донесат дефинитивни одлуки, понатамошните чекори ќе вклучуваат
спроведување на интервјуа, формирање на фокус групи и останата соодветна методологија. Ако
скринингот покаже дека има лица, какви што се објаснети погоре, на земјишта кои се зацртани во
проектот, тогаш треба да се изготви Акционен план за раселување (АПР) или скратен (АПР) , како што
би било применливо, ќе бидат подготвени по рамка за политиката за раселување (РПР).
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Додатно, скринингот ќе вклучува презентација на проектот пред локалните заедници, каде што
локалното население ќе може да даде свое мислење за различните аспекти на овој проект, особено
во однос на потенцијалните ефекти на проектот врз ранливите групи во овој регион.

МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Специфичен Механизам за Поплаки ќе биде дизајниран за проектот. Засегнатите страни и граѓаните
ќе бидат добро информирани, и ќе можат да поднесат повратна информација со препорака и/или
поплака со цел да се подобрат активностите предвидени со проектот. Главна цел на механизмот е да
им обезбеди на засегнатите страни чист процес за поднесување на поплаки. Предвидено е да им
овозможи на засегнатите страни да добијат коментари/поплаки користејќи го дадениот формулар.

Механизмот за поплаки е потребен со цел да се структурира и управува со постапувањето со
коментари, одговори и поплаки, и да овозможи мониторинг на ефективноста на механизмот; и да се
осигура дека со коментарите, одговорите и поплаките се постапува на фер и транспарентен начин,
во согласност со полисите на Светска Банка, државното законодавство и најдобрите
интернационални практики.

Специфичен Механизам за Поплаки ќе биде дизајниран во склоп на проектот кој може да се користи
за сите под проекти. ЕИП како главен орган за имплементација на проектот ќе има Оддел за поплаки
(ОП). ОП ќе служи како информативен центар на ниво на проектот и механизам за поплаки, достапен
за оние кои се засегнати од имплементацијата на сите под компоненти во текот на циклусот на
проектот. ОП ќе биде одговорна за решавање на поплаките добиени од жителите кои живеат во
погодените општини и лицата кои веруваат дека се директно или индиректно засегнати од проектот.

ОП се формира пред започнување на какви било активности во рамките на Проектот. Подносителот
на под-проектот на проектот преку ЕИП ќе биде одговорен да има транспарентно објавување на
информации од механизмот за поплаки преку комуницирање на улогата и постоењето на ОП и
неговата функција, лицата за контакт и постапките за поднесување жалба во погодените области.
ЕИП ќе ги информира локалните заедници за време на подготовката на конкретни инвестиции за
улогата и постоењето на ОП, неговата функција, лицата за контакт и постапките за поднесување
жалба во погодените подрачја на следните начини:

- дистрибуција на брошури до засегнатите заедници, и
- дистрибуција на известувања што треба да бидат поставени во табла за известување и често

посетувани места во рамки на проектните подрачја на информативни табли и веб-страници
на соодветните општини откако ќе се идентификуваат точните локации.

Ќе се направат напори за адекватно информирање на секоја ранлива група или лица и ќе биде
обезбедено ОП да е лесно достапно за таквите лица.

ОП ќе биде дизајнирано да биде достапно, без трошоци за жалба, ефективно, ефикасно и без
спречување на било каква службена административна или  правна постапка дозволена со закон.

Дали е направена соодветна дистрибуција на информации ќе биде потврдено од страна на
консултант за животна средина и социјални прашања, ангажиран од ЕИП преку едноставни
прашалници за повратни информации. Целта на истражувањето е да се оцени ефективноста на
размената на информации и да се предложат мерките за ублажување ако резултатите не покажуваат
целосна транспарентност и пристапност до ОП.
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Секоја жалба/поплака може да се доведе до ОП анонимно, лично или по телефон или во писмена
форма со пополнување на образецот по телефон, електронска пошта, пошта, факс или лична достава
до адресата на ЕИП која ќе биде позната откако ќе биде основана. Точките за пристап и деталите за
влезните точки се објавуваат и ќе бидат дел од градење на свеста откако локацијата ќе биде позната
и откако ЕИП ќе биде воспоставена. Точките за пристап и деталите за влезните точки ќе бидат
објавени и ќе бидат дел од процесот на зајакнување на свеста.

Формуларот за поплаки е даден во Анекс 7.

10.1 ПРОЦЕДУРАТА НА МЕХАНИЗМОТ ЗА ПОПЛАКИ

Секоја жалба ќе се реши во 7 чекори: добивање, оценување и доделување, потврдување,
испитување, одговарање, следење и затворање.

Откако ќе се најават во ОП, ќе се изврши брза проценка за да се потврди природата на поплаките и
да се утврди сериозноста. Во рок од 3 дена од најавувањето, ќе се потврди дали случајот е
регистриран и му се доставуваат на подносителот на барањето основните информации за следниот
чекор. Потоа ќе се испитува да се разбере прашањето од перспектива на подносителот на жалбата и
да се разбере активноста која е побарана. ОП ќе испитува преку разгледување на фактите и
околностите преку интервјуа со сите вклучени страни и ќе се состане со релевантните засегнати
страни. Откако ќе се истражи, и во зависност од сериозноста и видот на жалбата, привремената
одлука ќе се разговара со подносителот во временски рок од 10 дена по пријавувањето на жалбата.
Постигнувањето и издавањето Одлука без да се пренесе на подносителот е исклучок. Конечниот
договор постигнат со подносителот на жалбата треба да биде издаден и подносителот треба да е
информиран за конечната одлука не подоцна од 20 дена по пријавувањето на жалбата. Затворањето
на жалбата се случува откако спроведувањето е потврдено. Дури и кога не е постигнат договор или
ако жалбата е отфрлена, важно е да се документира резултатот, активностите и напорите што се
внесуваат во резолуцијата, да се затвори случајот. Ако жалбата не може да се реши со пријателски
договор, подносителот може да се сврти кон формалните судски постапки, кои се достапни во
рамките на национална правна рамка. Секоја жалба може да се поднесе до надлежните судските
органи во секое време по пријавувањето. Пријавувањето на жалба до ОП не исклучува или спречува
да се бара решение од официјален орган, судски или друг, како што е предвидено во македонската
правна рамка. Барање на правно решение издадено од суд е овозможено во секое време при
процесот на жалба (презентиран и на Слика 1). Судската одлука е конечна во случај кога
компромисно решение не може да се постигне.

Во случај на анонимна поплака, по прифаќањето на жалбата во рок од три дена од најавувањето, ОП
ќе ја испита жалбата и во рок од 20 дена од пријавувањето на жалбата ќе издаде конечна одлука
која ќе биде објавена на веб-страницата на МТВ. Затворањето на жалбата се случува откако
спроведувањето на постапката е потврдено. Сликата подолу покажува вообичаен животен циклус на
поплаките:



39

Слика 3 Постапка за механизми за поплаки за ПОТТЗБ

ОП треба да води регистар на жалби кој ќе ги содржи сите потребни елементи за распределување на
поплаките по пол на лицето што пријавува како и според видот на жалбата. Секоја поплака ќе биде
запишана во регистарот со минимум следниве информации:

- Опис на поплаката

- Датум на потврда на приемот вратен на подносителот

- Опис на преземени дејства ( истрага и корективни мерки)

- Датум на разрешување и затварање/ обезбедување повратна информација до подносителот

Улогата на ОП, покрај решавањето на поплаките, е да се чуваат и да се зачуваат примените
коментари / поплаки и да се води Централниот регистар за жалби што го спроведува промотерот на
Проектот. За да се овозможи целосно познавање на оваа алатка и нејзините резултати, кварталните
ажурирања од ОП ќе бидат достапни на веб-страницата на МТВ (www.mtc.gov.mk).

Ажурирањата треба да бидат поделени според полот, видот на поплаки / жалби. За да се одржи
континуиран дијалог, ќе се одржат тримесечни јавни состаноци за да се дискутираат исходите од
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поплаките, да се дискутира за извештајот за поплаки / жалби и да се информира заедницата за
тековните активности на Проектот.

10.2 ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА МЗП

Сите одговори и поплаки ќе бидат регистрирани користејќи ја базата на податоци. Ова вклучува
детали за коментарите/поплаките, подносителот, и чекорите преземени за да се реши поплаката.
Печатени верзии од формуларите ќе се чуваат во Одделот за поплаки заедно со друга
документација; напишани изјави, фотографии, или извештаи во врска со поплаката кои треба да
бидат пополнети заедно со поплаката во електронска и печатена верзија. Дата базата и базата со
печатени копии од документите ќе се чува во ОП за да се следи управувањето со сите коментари и
поплаки. Ова ќе помогне да се следи и подобри механизмот за поплаки.

10.3 СЛЕДЕЊЕ И ПРЕГЛЕД

Од витално значење е да се следи ефективноста на механизмот за поплаки. Соодветни мерки за ова
да се исполни вклучуваат месечни извештаи за бројот на поплаки кои се примени, решени како и
дали подносителот на поплаката е задоволен со процесот и крајниот исход.

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

11.1 ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија се наоѓа во Југоисточна Европа, како централна балканска земја која се
граничи со четири земји, на исток со
Бугарија, на север со Србија, на запад со
Албанија и на југ со Грција.

Република Македонија опфаќа површина
од 25.713km² и 2.0 22.547 жители, според
Пописот од 2002 година. Главен град на
државата е Скопје со 506.926 жители
според Пописот од 2002 година.
Просечната густина на населеност изнесува
83,2 жители на km².

Позицијата на земјата е многу поволна и
претставува значајна крстосница на Балканот, поврзувајќи неколку земји и Југоисточна Европа.
Меѓународниот автопат Е-75, магистралниот пат М5 и меѓународната железница, како и коридорите
8 и 10 се најважниот сообраќаен коридор низ целата земја.

Република Македонија има разновидна топографија со високи планини и длабоки долини
опкружени со планини, живописни реки, големи и мали природни езера и бањи. Локалитетите со
културно наследство и ресурси во Македонија заземаат значајно место во светското културно
наследство.

Вардар е најголемата река, со вкупна должина од 388 km (од кои 301 km се во Република
Македонија) и главно тече низ централниот дел на земјата. Три големи езера - Охридското Езеро,
Преспанското Езеро и Дојранското Езеро - лежат на јужните граници на Републиката, кои се на
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самата граница со државите Албанија и Грција. Охридското Езеро се смета за едно од најстарите
езера и биотопи во светот и најдлабоко езеро на Балканот (286 m). Од хидролошка гледна точка,
земјата припаѓа на три водни сливови, и тоа: Јадранско море (15% од територијата) со тоа што
главниот влезен водотек е реката Црн Дрим; Егејското море (85% oд територијата) со главните
водотеци реките Вардар и Струмица; Црното море, чиј басен има незначителна територија.

Главниот град Скопје и Охрид како заштитен од УНЕСКО се клучните туристички дестинации, како и
Преспанското и Дојранското Езеро, Националните паркови: Пелистер, Галичица и Маврово и други
подрачја со културно и историско значење. Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите,
како и високиот степен на реликти и ендеми се главните карактеристики на биолошката
разновидност во Република Македонија. Постојат 3 национални паркови: Маврово, Галичица и
Пелистер и многу други споменици на природата во рамките на Македонија.

Во моментов има 80 општини и Град Скопје, којшто претставува посебна единица на локалната
самоуправа со вклучени 10 општини. Во државата има 43 урбани и 37 рурални општини, со вкупно
1.767 населени места. За подобар економски развој и статистички цели, Република Македонија е
поделена на 8 не административни единици - статистички региони кои се формираат со групирање
на општините како административни единици на пониско ниво.

11.2 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И РЕЛЕВАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

Еколошките и социјалните прашања во земјата се слични на оние на многу други земји во
балканскиот регион.

11.2.1 ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ И КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ

Загадувањето на воздухот е многу голем проблем во поголемите градови во земјата. Овој проблем е
особено нагласен во зимскиот период кога загадениот воздух е присутен во подолг временски
период. Сообраќајниот метеж ги зголемува емисиите од возилата и го деградира квалитетот на
амбиентниот воздух. Квалитетот на амбиентниот воздух во Македонија варира во зависност од
локацијата на мерната точка при што најголемо влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух има
концентрацијата на населението, близината на индустриските капацитети, видот на производство и
видот на произведените производи, производството на енергија, превоз на стоки и луѓе.

Квалитетот на амбиентниот воздух во Република Македонија континуирано се следи и за квалитетот
на истиот известува Министерството за животна средина и просторно планирање преку Македонски
Информативен Центар за Животна Средина (МЕИЦ). На државно ниво е воспоставена мрежа за
набљудување на квалитетот на воздухот која се состои од 17 автоматски мерни станици (кои вршат
мерење на концентрациите на SO2 [µg/m3], NO2, NOx, NO [µg/m3], CO [mg/ m3], O3 - озон [µg/m3],
SPM – суспендирани честички (PM10/opt. PM2.5) изразени во µg/m3. Исто така се следи и
концентрацијата на тешки метали (арсен, никел,
кадмиум). Локациите на мерните станици за
квалитет на воздухот се прикажани на Сликата.

Квалитетот на воздухот не покажува зголемување
над граничните вредности за концентрација и
прагови за алармирање за SO2, NO и CO.
Надминувањето на дневните гранични вредности
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PM10 резултира со надминување на годишната просечна гранична вредност. PM 2.5 го следи
трендот на PM10 и останува предизвик за во иднина. Просечните годишни концентрации на PM10 ја
надминуваат годишната гранична вредност (40 μg/m3) на сите мониторинг станици лоцирани во
урбаните области во сите години од 2005 до денес.

Најкритичните загадувачки супстанции во нашата земја се суспендираните честички кои влијаат врз
здравјето на луѓето. Концентрациите на суспендирани честички во земјата се високи, особено во
зимските месеци, кога значително ги надминуваат граничните вредности дефинирани во
националното законодавство. Главен извор на суспендирани честички се загревањето на
домаќинствата, Индустријата и сообраќајот.

Инвентарот на загадувачи на воздухот е подготвен според барањата на Конвенцијата за преку
гранично пренесување на загадувањето на воздухот и протоколите кои Република Македонија ги
ратификуваше во 2010 година. Емисиите на загадувачки материи од извори на загадување како што
се транспортот, индустријата, земјоделството се пренесуваат на долги растојанија, значително
влијаат на квалитетот на воздухот и имаат значително влијание врз вегетацијата, животните и
населението. Затоа е неопходно да се контролираат нивните емисии и да се намалат количините на
нивните емисии во воздухот.

Транспортот претставува еден од најголемите загадувачи на животната средина, особено во
урбаните средини. Во зависност од развојот на моторизацијата на една земја, најголемиот дел од
вкупното загадување на воздухот потекнува од транспортот, особено од стакленичките гасови.
Емисиите на CO2 ги сочинуваат најмалку 20% од вкупните емисии на стакленички гасови во Европа.
Во урбаните области, главните емитери се автомобилски мотори вградени во различни возила,
односно мотори со внатрешно согорување. Без оглед на степенот на согорување, овие мотори
испуштаат загадувачки материи кои претставуваат потенцијална опасност за животната средина, а
истовремено ја загрозуваат безбедноста во транспортот.

Транспортот придонесува за емисиите на воздух, главно преку NOx и CO загадувачки супстанции.
Емисиите на SO2 и PM10 кои резултираат од употребата на транспортот се значително ниски, но
сепак имаат удел во вкупните количини на емисии, па затоа во осетливите области е важно да се
земат предвид.

11.2.2 КВАЛИТЕТ НА ВОДИ

Изворите на вода се релативно чисти во горните текови и брзо се влошуваат по должината на
средните и долните текови. Оваа ситуација главно е резултат на испуштање на не третирани
комунални отпадни води, води од индустријата и земјоделството. Исто така, квалитетот на водата
може да се влоши како резултат на градежните активности (изградба на патишта, улици, мостови) во
близина на извори на вода или како резултат на несоодветно управување со отпадот (отстранување
на отпад близу / во извори на вода).

Според Законот за води, категоризацијата и
класификацијата на водите се врши во согласност со
меѓународните стандарди. Уредбата за класификација на
водите (Службен Весник на РМ бр. 18/99) ги класифицира
водите од "чиста " до "загадена" во пет класи и ги
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дефинира дозволените критериуми за користење на соодветната класа на вода. Според Уредбата за
категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Службен Весник на РМ бр.
18/99, 71/99) изворите на вода се класифицирани во соодветна категорија според нивниот квалитет.
Програмата RIMSYS дефинира 20 мониторинг станици за квалитет на водата во Р. Македонија.
Податоците за квалитетот на водата се добиени од Националната хидрометеоролошка служба.

Мониторингот на квалитетот на водата се врши со земање примероци од овие мониторинг станици
и анализа на следните параметри: биохемиска побарувачка на кислород (БПК5), побарувачка на
хемиски кислород, вкупна концентрација на амониум, концентрации на нитрати, концентрации на
нитрити, концентрации на ортофосфати и тешки метали (вкупно железо, манган, олово, цинк,
кадмиум, хром, бакар и никел). Локацијата на мониторинг станиците е дадена на Слика 4.

Слика 4 Локацијата на мониторинг станиците

Како меѓународни води, водите на најголемите природни езера, односно Охрид и Преспа се
предмет на билатерални и трилатерални договори меѓу Република Македонија, Република Албанија
и Република Грција, соодветно.

Квалитетот на езерската вода е на задоволително ниво. Сепак, постојат реки кои со вливањето во
езерата придонесуваат за влошување на квалитетот на езерската вода. Процентот на примероци со
неусогласен квалитет сеуште е многу висок (особено за физички и хемиски параметри). Квалитетот
на водата во овие езера е загрозен од испуштањето на отпадни води, неконтролираното користење
на водите на езерото за земјоделски и туристички цели, како и од временските услови.

Генерално, транспортниот сектор не е клучно прашање за нарушување на квалитетот на водата.
Загадување на водите може да се појави како резултат на транспортни градежни активности и
депонирање на градежен шут и отпад во близина на речните корита.

11.2.3 УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Генерираниот цврст отпад во Македонија најчесто се одложува. Само Скопската депонија "Дрисла" -
Скопје ДОО ги исполнува минималните критериуми пропишани со националните и критериумите на
ЕУ за депонии. Сите други не се во согласност со било какви технички и / или еколошки стандарди;
депониите претставуваат ризик за загадувањето на воздухот, почвата, површинските води и
подземните води, како и потенцијални ризици за биолошката разновидност, земјоделското
земјиште и здравјето на луѓето поради одлагање на мешан опасен и неопасен отпад.

Системот за собирање на комунален отпад покрива 75% од населението во земјата. Според видот на
отпадот, најголем дел од собраниот отпад е мешан комунален отпад, 543 644 t или 89%, а најмала
количина е отпад од гуми, 656 t или 0,1% од вкупните количини на собран отпад.

Дополнителен еколошки проблем претставува традиционалното палење на отворено на
комуналниот отпад, биоразградлив отпад и пластика од оранжерии. Поголемиот дел од постојните
комунални депонии треба да се затворат, бидејќи условите на локацијата и влијанието врз
животната средина не дозволуваат тие да се надградуваат економски и да бидат усогласени со
стандардите на ЕУ.

Постојат вкупно 54 активни депонии за комунален отпад се категоризирани според проценката на
нивниот еколошки ризик. 16 депонии се рангирани со висок ризик, 16 со среден ризик и 19 со мал
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ризик за животната средина. Постоечките депонии за комунален отпад категоризирани според
нивниот ризик за животната средина се прикажани на Слика 5. Четири високо ризични депонии се
класифицирани како посебни случаи и треба веднаш да се затворат и / или да се санираат.

Слика 5 Преглед на постоечките општински депонии и категоризација според нивниот ризик врз животната средина

Постојните практики за отстранување на отпадот не се во согласност со техничките и/или
еколошките стандарди; депониите претставуваат ризик за загадувањето на воздухот, почвата,
површинските води и подземните води, како и потенцијалните ризици за биолошката разновидност,
земјоделското земјиште и здравјето на луѓето поради таложење на мешан опасен и неопасен отпад.

Создавање на отпад од градење и рушење произлегуваат од активности како што се изградба на
објекти и инфраструктура, целосно или делумно уривање на згради и градежна инфраструктура,
планирањето на патиштата и одржувањето. Обично се состои од: бетон, плочки, арматурни решетки,
асфалтирање, асфалтен кров, дрвена граѓа, гипс картон, карпи, почва и остатоци. Некои опасни
состојки, исто така, може да се најдат како што се: флуоресцентни цевки, азбест, олово, жива и бои.
Годишното производство на овој градежен отпад е во голема мера зависно од градежните
активности во јавниот или во приватниот сектор. Проценетите количини за Македонија се проценува
на 460.000 до 500.000 тони годишно.

11.2.4 БУЧАВА

Зголеменото ниво на бучавата е сериозен проблем во земјите од Европа и во Македонија. Бучавата
предизвикана од сообраќајот е сеуште еден од најважните извори на бучава во урбаната средина.
Доколку се надминат граничните вредности на истата, ќе се резултира со негативни здравствени
ефекти кај изложената популација. Бучавата има тенденција да се зголемува поради зголемената
густина на сообраќајот.

Потребно е мерење и следење на бучавата за постигнување и одржување на нивоата на бучава во
животната средина во рамките на граничните вредности дефинирани во четири области според
степенот на заштита од бучава, со крајна цел за заштита на здравјето и благосостојбата на
населението.
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Надлежен орган за собирање на податоци за индикатори за изложеност на бучава и процент на
население изложено на бучава е МЖСПП. Овластените и акредитирани лаборатории за оценка на
изложеност на бучава добиваат податоци за индикаторите за изложеност на бучава во соработка со
надлежните органи, како МЖСПП - за големи патишта, главни железници и главни аеродроми,
локална власт - за агломерација и населени места. Лабораториите за мерење на бучавата се
распределени во центрите за јавно здравје и консултантските компании за оценка на ризикот по
животната средина. Некои од нив се веќе акредитирани од националниот Институт за акредитација.

Во Република Македонија сè уште не се изготвени стратешки карти за бучава за агломерации, главни
патишта, главни железници, главни аеродроми, населени места и области од посебен интерес, така
што нема достапни податоци за населението изложено на бучава и јавноста не е информирана за
моменталниот статус на изложеност на бучава. Националните гранични вредности за спречување на
негативните ефекти поврзани со бучавата се утврдени во согласност со препораките на СЗО од
страна на Министерството за здравство и МЖСПП.

Податоците засновани на стратешки карти за бучава (број и процент на луѓе изложени на 55 dB (A) и
повеќе во големи агломерации, околу главните патишта, главни железници и главни аеродроми) не
се достапни. Достапни се податоци за нивоата на бучава во урбаните центри како што се Скопје,
Битола и Куманово врз основа на локално следење на бучава, но податоците за процентот на
изложеност на населението не се достапни. Центрите за јавно здравје во Битола, Кичево и Куманово
го оценуваат влијанието на комуналната бучава врз изложената популација во градовите. Според
регистрираните нивоа на бучава измерени во градските подрачја на Битола, Куманово и Кичево,
може да се заклучи дека нивото на бучава ги надминува дефинираните гранични вредности,
особено во текот на ноќта.

11.2.5 ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Република Македонија поседува богата и уникатна биолошка разновидност како резултат на
комплексната географија и комбинацијата на континентална и медитеранска клима. Биолошката
разновидност е претставена со речиси 22.000 видови од кои над 1.000 видови се ендемични. Покрај
тоа, земјата има бројни реликтни и ендемични видови за кои претставува "европско жариште".
Моментно, на територијата на Македонија се идентификувани над 2.000 видови алги и габи, 3.200
васкуларни растенија, 500 видови мов, 13.000 безрбетници, 85 видови риби, 14 водоземци, 32
влекачи, 335 птици и 89 цицачи. Од особена важност се ендемичните видови од кои 150 се
ендемични алги, 120 ендемични васкуларни растенија, над 700 безрбетници и 27 ендемични видови
риби.

Територијата на Македонија поседува 120 типови живеалишта и 28 видови екосистеми, од кои
Охридското и Преспанското Езеро се од национално и глобално значење. Најголем број на
ендемични видови алги се наоѓаат на Охридското и Преспанското Езеро, а помалку во Дојранското
Езеро и Шар Планина.

Во Република Македонија има три национални паркови: Маврово (731 km2), Галичица (227 km2) и
Пелистер (125km2). Сите три паркови се природно и културно наследство.

Според меѓународните критериуми, поголемиот број на локации / заштитени подрачја во земјата
беа идентификувани и означени како: области на заштитени растенија (ОЗР), области на заштитени
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птици (ОЗП) и области на ретки пеперутки (ОРП). Во Македонија беа идентификувани 42 ОЗР, кои
опфаќаат околу 459.425 ха, што е речиси 18% од територијата на земјата. Идентификувани се десет
ОЗП со вкупна површина од 2.709 km2 (околу 10% од територијата на земјата). Во земјата се
идентификувани осум места со ретки пеперутки (ОРП). Три од осумте области веќе имаат одредена
заштита на национално ниво (дел од планината Баба, Галичица и клисурата на реката Радика кои се
во границите на постојните национални паркови).

На Слика 6 се претставени локации на националните заштитени подрачја (црвена линија),
меѓународно заштитени подрачја (ОЗР, ОЗП и ОРП со виолетова, зелена и жолта линија) во врска со
локациите на двата гранични премини: граничните премини Деве Баир и  Кафасан.

Извор: http://www.mes.org.mk/PDFs/Other/IBA_IPA_%20PBA_vo_RM.pdf

Слика 6 Карта на меѓународно и национално заштитени подрачја во однос на двата гранични премини

Емералд мрежа - претставува мрежа од вкупно 35 области (20 области се лоцирани во алпскиот био
географски регион - западна Македонија), а остатокот од 15 во континенталниот регион - источна
Македонија), со вкупна површина од 752.223 ха, што е околу 29% од територијата на земјата.

Национална еколошка мрежа (МАК-НЕН) - мрежата МАК-НЕН опфаќа 13 основни области (од
суштинско значење за одржување на стабилна популација на мечката), 26 коридори (12 линеарни,
11 пејзажи и 3 премини), тампон појас е направен околу поголемиот дел од основните области со
различна ширина во зависност од природни релјефни карактеристики и антропогено влијание, како
и неколку области за реставрација.

Балкански зелен појас - Балканскиот зелен појас е иницијатива на МСЗП за воспоставување на
еколошка мрежа долж поранешната "железна завеса" со цел да се заштитат и зачувуваат
природните вредности, притоа водејќи сметка за економските, социјалните и културните потреби на
локалната заедници. Овој појас се состои од 11 заштитени подрачја: Националните паркови:
Пелистер, Маврово и Галичица; Парк на природата Езерани; споменици на природата: Охридско
Езеро, Преспанско Езеро, Дојранско Езеро, Вевчански извори, Смоларски Водопад, Колешински
Водопад; и цветниот локалитет Мајдан.

На Слика 7 е дадена локацијата на двата гранични премини во однос на мрежата Емералд и
Балканскиот Зелен Појас.
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Source: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=4920 source:http://mes.org.mk/nov-sajt/?p=4376&lang=en

Слика 7 Гранични премини Деве Баир и Кафасан во однос на мрежата Емералд и Балкански Зелен Појас

Локациите на граничните премини Деве Баир и Ќафасан не се совпаѓаат со ниту една ОЗР, ОЗП
и ОРП или Емералд области. Само Балканскиот зелен појас се преклопува со локациите на
граничните премини на Деве Баир и Ќафасан (Слика 2). ГП Деве Баир се преклопува со област од
планината Јабланица (од Балканскиот Зелен Појас) и граничниот премин Ќафасан се
преклопува со површина од планината Билина (од Балканскиот зелен појас), така што
специфичните ПУЖС за секоја локација за време на активностите на реконструкција долж
граничните премини треба да ја земат во предвид оваа информација во предвид и целта на
специфичните превентивни мерки. Не се очекува проектите да имаат значајно негативно
влијание врз критичните природни живеалишта (OP 4.04 на Светска Банка за природни
живеалишта) земајќи предвид дека двата гранични премини се веќе постоечки структури и ќе
се одвиваат само активности за реконструкција.

11.2.6 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Позицијата на Република Македонија отсекогаш била важна територија, каде што се среќавале
различни цивилизации. Сите цивилизации кои владееле на оваа територија влијаеле со својата
култура и обичаи. Цивилизациите ги оставиле своите траги на оваа територија во форма на различни
културни и историски споменици. Многу од нив се уништени од војни и земјотреси, но многу се
обновени и сведочат за богатата историја на Македонија. Културното наследство на Македонија
вклучува археолошки локалитети, византиски цркви, манастири и фрески, стари тврдини, стари
пазарни места, џамии итн. Секој град, населби во Македонија има нешто специфично да понуди.

Постојат многубројни археолошки локалитети низ целата земја. Значајни археолошки локалитети од
класичниот антички период се градовите Стоби (во близина на Неготино), Хераклеја (кај Битола),
Скупи (во близина на Скопје) и Баргала (кај Штип), Стибера (кај Прилеп). Охрид и Охридското Езеро
се признати како УНЕСКО локалитети за природно и културно наследство.

Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија во рамките на
Министерството за култура има регистар на сите заштитени материјални и нематеријални културни
наследства на Република Македонија.
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11.2.7 КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Климатските промени се однесуваат на секоја промена на климата со текот на времето, или поради
варијабилност на природата или како резултат на човекова активност. Затоплување на атмосферата
поради намалувањето на излезното сончево зрачење кое произлегува од концентрациите на гасови
како што е јаглеродниот диоксид се нарекува ефект на стаклена градина.

Целта на ублажувањето на климатските промени е да се стабилизира концентрацијата на
стакленички гасови (GHS) на ниво кое ќе ги спречи негативните влијанија врз климата и ќе им
овозможи на екосистемите природно да се прилагодат на климатските промени, во согласност со
принципот на меѓународна соработка и цели на националниот, социјалниот и економскиот развој.

Република Македонија има намера да даде свој придонес во глобалните напори за намалување на
емисиите на стакленички гасови, односно намалување на емисиите на јаглероден диоксид од 30%
од согорување на фосилни горива или 36% како поамбициозна цел до 2030 година. Емисиите на
јаглерод диоксид од фосилни согорувањето на горивата претставува речиси 80% од вкупните
национални емисии на стакленички гасови, со доминантни придонеси од енергетскиот, градежниот
и транспортниот сектор.

Потребни се напори за интегрирање на климатските промени во другите секторски политики. Беше
усвоено законодавство за информирање на потрошувачите за потрошувачката на гориво и емисиите
на CO2 за нови патнички автомобили. Во однос на транспортниот сектор, политиките за урбан
транспорт имаат за цел подобрување на тековите, сообраќајот и улогата на транспортната
инфраструктура, што ќе придонесе за намалување на емисиите на стакленички гасови. Патнички
автомобили се доминантен начин на превоз на патници, со просечно учество од 75% во вкупниот
патнички километар, што влијае на животната средина и на здравјето на луѓето.

11.3 ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛНАТА ОЦЕНКА И СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА ЛОКАЦИИТЕ

Со цел да се идентификуваат општествените влијанија, треба да се направи анализа на социјалните
аспекти специфични за секој проект. Резултатите од скринингот ќе се користат како задолжителен
критериум за селекција. Експертот за животна средина/социјални аспекти во рамките на ЕИП ќе
биде одговорен за социјалната процена.

Процесот на социјална проверка треба да ги одреди потенцијалните влијанија на активностите и
нивната веројатност да предизвикаат негативни социјални влијанија; постоење или можно
појавување на забранети социјални влијанија, преглед и одобрување на предлог-проектите и
следење на социјалните прашања за време на спроведувањето на проектот.

Социјалните скрининг формулари ќе се користат од страна на ЕИП и експертот за животна средина и
социјални прашања. Тие треба да бидат потпомогнати од специфичните агенции, органите и
институции за идентификување на потенцијалните социјални влијанија, утврдување на нивното
значење, одредување на соодветен ризик и обезбедување на јасни заклучоци дали евидентираната
активност или област е подобна за финансирање во рамките на Проектот.

За време на процесот на социјална проверка, заинтересираните страни во проектот, групи погодени
од проектот и локалните невладини организации (НВОи) ќе бидат консултирани за еколошките и
социјалните аспекти на проектот и нивните мислења ќе бидат земени во предвид. Објавувањето на
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планираните проектни активности можело да се спроведе преку општинска огласна табла или
канцеларии на месните заедници каде што заинтересираните или засегнатите граѓани може да ја
изразат својата загриженост за социјалните прашања во најрана фаза на проектот. На тој начин,
Подносител на под-проектот ќе добие навремени информации и податоци пред да започне
официјална проверка со користење на приложените обрасци (Анекс 3).

Резултатите од анализата на животната средина и социјалните прашања ќе бидат проследени со
преглед и одобрување на активностите во рамките на секој проект.

11.4 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАШАЊА

РУЖСП за ПОТТЗБ ги зема во предвид потенцијалните и нај типичните влијанија врз животната
средина и социјалните прашања кои можат да бидат предизвикани од активностите на под-
проектите. Идентификација и оценување на потенцијалните влијанија врз животната и социјалната
средина треба да се спроведе врз основа на основните услови утврдени за време на концептот на
проектот и на студијата за изводливост со цел да се идентификува сензитивноста на ресурсите и
рецепторите, активностите на под- проектот и активности кои можат значително да влијаат врз
основните еколошки или социо-економски услови во текот на која било фаза од проектот.

Проценката на влијанијата треба да биде спроведена со користење на следниве критериуми: тип на
влијание, реверзибилност, географска површина, големина, времетраењето на влијанието,
веројатноста на појава, степенот / местото каде што настанува влијанието и времето на појавата.

Два клучни критериуми се разгледуваат за време на проценката на нивото на влијание што може да
ги предизвикаат активностите на под-проектите:

 Последица / значење: влијанието (позитивно или негативно) од интеракцијата на активноста
со правните, природните и / или социо-економските средини; (Табела 2).

Табела 2 Оценка на влијанието – Последици

Категорија на
последица

Постапување

Значајна Кај најтешките ќе се предложи алтернатива за управување со
ризикот при опасност за животната средина

Голема Тешки, ќе се предложат алтернативи / избегнување за
управување со ризикот при опасност за животната средина

Умерена Кај помалку сериозните ќе предложат мерки за да се
минимизира
влијанието

Мала Кај помалку сериозните ќе се предложат мерки за да се намали
влијанието врз животната средина

Незначителна Помалку сериозни. Ќе се изготват мерки за намалување на
влијанието врз животната средина и мерки за подобрување на
ситуацијата

Нема Нема никакво влијание, мерки за подобрување ќе бидат
подготвени доколку е можно

Позитивна Позитивно влијание

 Веројатност: веројатноста дека ќе има влијание (Табела 3)
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Табела 3 Оценка на влијанието – Веројатност

Категорија на
веројатноста

Дефиниција

Сигурни Активноста ќе се случи при нормални работни услови
Многу
веројатни

Активноста е многу веројатно дека ќе се случи при нормални
работни услови

Веројатни Активноста е веројатно дека ќе се случи во одреден момент при
нормални работни услови

Не толку
веројатни

Не е веројатно, но активноста може да се случи во одреден
момент
при нормални работни услови

Многу малку
веројатно

Многу е неверојатно дека активноста ќе се случи при нормални
работни услови, но може да се случи при исклучителни случаи

Овие критериуми треба да се користат при проценката на влијанијата врз животната средина и
социјалните прашања на предложените под-проекти, чии специфични активности не можат да бидат
претходно утврдени и ќе се идентификуваат во текот на имплементацијата на проектот.

Процесот на оценување на влијанието врз животната средина и социјалните прашања треба да биде
спроведено за сите под-проекти (главно групирано во следните категории):

1. Реконструкција / изградба на објекти;

2. Реконструкција на пристапниот пат на граничните премини

3. Набавка и инсталација на опрема на граничните премини

а) Потенцијални влијанија врз животната средина и социјалните прашања како
резултат на реконструкција / изградба на објекти и реконструкција на пристапен пат
на граничните премини

Компонентите 1 и 2 ќе имаат ниски до умерени, главно специфични влијанија врз животната
средина на граничните премини поддржани со Проектот. Во фазата на распоредување, влијанијата
главно ќе се однесуваат на сопствени терминални модификации, прашања поврзани со безбедноста
на сообраќајот за време на модификациите, вклучително и за распоредување на ИТС системи за
Компонента 2. Ниту едно од влијанијата не се очекува да биде големо или неповратно; како таков,
Проектот е класифициран како категорија "Б" во согласност со оперативните политики на Светска
Банка. Додека компонентите 3 и 4 не се очекува да имаат никакви негативни влијанија врз
животната средина.

Подобрената пристапност до Бугарската граница ќе има позитивно влијание врз трошоците за
логистика, привлекување на повеќе меѓународни корисници на патот и зголемување на економските
можности за возачите на камиони на долги растојанија и локалните патници.

Реализацијата на проектот ќе ја подобри инфраструктурата на граничните премини, механизацијата
на граничните премини, ќе ги зголеми социјалните интеракции помеѓу луѓето кои живеат во близина
на границата, ќе создаде нови привремени вработувања и ќе ги подобри услугите на граничните
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премини. Позитивните влијанија се очекуваат и преку реализација на проектот со иницирање на
прекугранична трговија меѓу Македонија и соседните земји.

Главно, потенцијалните влијанија врз животната средина се очекуваат како резултат на
подготвителните и градежните / реконструктивните работи и присуството на градежна опрема и
механизација на многу ограничена локација.

Како резултат на реализација на проектните активности во фаза на изградба / реконструкција на
објекти или пристапни патишта се очекуваат појава на потенцијални негативни влијанија врз
животната средина и социјалните аспекти во близина на градилиштето:

Загадување на воздух од прашина и издувни гасови се очекуваат поради присуството на
градежни машини, механизација и опрема на локацијата, работење на машините за
ископување на почвата и отстранување на асфалт, транспорт на градежни материјали и
транспорт на ископаната почва и генерирање отпад до депонија. Влијанието врз воздухот се
очекува во областа која е на неколку стотици метри од локацијата на која ќе се работи. Не се
очекува сериозно влијание врз локалното население. Сите потенцијални влијанија врз
воздухот се тесно поврзани со локацијата каде ќе се работи, влијанијата ќе бидат
привремени со тенденција да се врати во првобитната состојба по завршувањето на
работите.
За време на активностите за изградба и реконструкција ќе се генерираат различни типови на
отпад: ископана почва, асфалт, комунален отпад, отпад од пакување, инертен отпад,
биоразградлив отпад, можни мали количини на опасен отпад од истекување на гориво од
механизација, масла итн.  Појавата на отпад од вишокот на градежни материјали е можна за
време на реконструкцијата на зградите (на пример, цевките за водоснабдување и
канализација, вишокот на кабли, пластичните или метални делови, дрвени делови,
керамика, стакло, моторно масло итн.).
За правилно управување со создадените типови на отпад во градежната зона, Изведувачот
треба да изготви План за управување со отпад, да добие одобрување од надлежната
општината и строго да го следи  во текот на спроведување. Планот за управување со отпад
исто така треба да вклучува управување и сепарација на отпадот на лице место (опасен и
неопасен отпад со цел да се спроведе соодветно собирање, транспортирање и финално
одлагање).
Планот за управување со отпад е потребно да вклучува начин за чување на забелешки за: тип
на генериран отпад, тип на отпад (опасен, неопасен отпад, инертен отпад, биоразградлив
отпад, итн.), количина на генерирани фракции на отпад и локациии за негово привремено
одлагање, локации за негово финално одлагање од лиценцирана компанија. Планот за
управување со отпад исто така е потребно да вклучува управување и ракување со отпадот и
негова селекција на локацијата (опасен отпад, неопасен отпад со цел да спроведува
соодветно собирање, транспортирање и финално одлагање). Изведувачот е обврзан да
потпише Договор со општинското комунално претпријатие за собирање на инертниот и
неопасниот отпад од проектната локација. Доколку опасниот отпад е создаден на локацијата,
Изведувачот е потребно да потпише Договор со овластена компанија за негово собирање и
транспортирање.
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Листата на компании кои ја добиле лиценцата за собирање / транспортирање на опасен
отпад може да се најдат на веб-страницата на Министерството за животна средина и
просторно планирање (www.moepp.gov.mk).
За соодветно управување со отпадот од особено значење е комуникацијата помеѓу
Изведувачот и општинската администрација (Општина на чија територија се лоцирани
граничните премини) која ќе биде воспоставена на почеток со цел да се добијат насоки каде
да се депонираат различните фракции на отпад. Исто така важно е да се чуваат записи за
привремено и финално одлагање на отпадите.
Изведувачот треба да посвети поголемо внимание на отпадите што содржат азбест, кои
најверојатно ќе се појават при демонтирање на старите покриви и ѕидови, и да се избегнат и
ублажат негативните влијанија врз животната средина, особено влијанието врз здравјето на
работниците и другите луѓе, што може да се случи ако несоодветно се постапува со отпадот.
Карактеризацијата на опасниот отпад се спроведува согласно Законот за отпад и Листа на
видови отпад - "Службен весник на РМ" бр. 100/05). Кодот за овој вид опасен отпад е 17 06
05 (придружен со астерикси *, што значи дека е опасен отпад и се потребни мерки на
претпазливост за да се минимизираат ризиците по здравјето на луѓето). Националното
законодавство за отпад треба да се земе предвид пред изготвувањето на Планот за
управување со отпадот, а посебно внимание треба да се посвети на следниве законски акти:
а) Правилник за детални услови за постапување со опасен отпад и за начинот на пакување и
етикетирање (Сл. весник на РМ бр. 15/08); б) Правилник за постапување и управување со
отпадот што содржи азбест и отпад од производи што содржат азбест (С.В. на РМ бр. 100/05).

Изведувачот треба да потпише Договор со депонијата "Дрисла" од Скопје која има дозвола
за прифаќање на опасен отпад за крајно отстранување на панели кои би содржеле азбест.

Влијанија врз почвата - може да се појават преку ерозија и контаминација на почвата (од
складирање на отпад, истекување на гориво и протекување на нафта од возила итн.). Исто
така, емисијата на гасови, прашина, тешки метали од градежните машини и транспортните
возила доведува до контаминација на околното тло.
Зголемено ниво на бучава поради присуството на машини, движење на возила и градежна
механизација и изведување на активности за изградба / реконструкција. Влијанието на
бучавата варира поради растојанието од градилиштето до рецепторите, како и од
времетраењето на извршените градежни работи. Согласно националното законодавство
(Правилник за локации на мерните станици и точките за мерење на бучава - Службен весник
на РМ бр. 120/08) дефинирани се 4 области со нивоа на бучава и гранични вредности за
бучава за секоја од овие 4 области согласно Правилникот за гранични вредности на нивото
на бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 147/08).

Табела 4 Заштитени подрачја од бучава и гранични вредности

Зона дефинирана според степенот на
заштита од бучава

Гранични вредности за бучава
(dB)

Ld Le Ln

Зона со степен на заштита од бучава I
(болници, национални паркови, природни
резервари)

50 50 40

Зона со степен на заштита од бучава II 55 55 45
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Зона дефинирана според степенот на
заштита од бучава

Гранични вредности за бучава
(dB)

Ld Le Ln

(станбени)
Зона со степен на заштита од бучава III
(мешовита станбена и комерцијална област)

60 60 55

Зона со степен на заштита од бучава IV
(индустриска зона)

70 70 60

Областите на граничните премини според заштитата од бучава спаѓаат во зона од I-ти степен
на заштита од бучава и предложените гранични нивоа не треба да се надминат за време на
градежните активности.

Загадување на водата - Имајќи предвид дека во непосредна близина на прекуграничните
предели не постојат водни тела кои можат директно да бидат загадени, треба да се има
предвид индиректното влијание врз водите преку неправилно складирање на создаден
отпад, случајно истекување на гориво или моторни масла од градежната механизација и од
третманот со отпадните води. Сите видови на создаден отпад треба да бидат привремено
скалдирани на одредени локации во градилиштето, кои треба да се обележат и да се
заштитат од случајно истекување на отпадот и загадување на почвата и подземните води.
Мобилните тоалети треба да бидат поставени и редовно одржувани од овластеното правно
лице за да се спречи загадување на водите.
Дизајнот на под-проектите треба да обезбеди инсталирање на мала соодветно поставена
пречистителна станица за отпадни води со соодветен капацитет во зависност од бројот на
корисници. Исто така во фазата на дизајнирање треба да се вклучи инсталирање на
сепаратори за масло и нивно редовно одржување и чистење од страна на овластеното
правно лице според препораките на производителот.
Влијание врз биодиверзитетот - не се очекуваат значителни долгорочни негативни влијанија
врз биолошката разновидност. Можно вознемирување на животните околу локацијата на
проектот поради зголемена бучава и присуство на луѓе. За време на изградбата не се очекува
губење или фрагментација на живеалиштата. Доколку има потреба од сечење на дрва на
локациите на под-проектите во текот на фазата на расчистување на локалитетите, треба да се
примени добра практика за компензирачко садење или засадување.
Културно наследство - Во текот на градежните активности неочекувано наоѓање на нови
локации на културно наследство / археолошки локалитети може да бидат пронајдени како
резултат на инвестиции во подобрување на граничните премини. Сите градежни активности
мора да престанат ако се пронајде културно наследство / археолошки локалитет во текот на
фазата на изградба и Изведувачот е должен да ја информира канцеларијата за заштита на
културното наследство на надлежен орган.
Откуп или продажба на земјиште и раселување е малку веројатно да се случи. Меѓутоа, ако
тоа е случај, било каков вид на активности за преземање на земјиште (привремено или
трајно) или откуп заради изградба на објекти мора да се третираат во ОП 4.12 "Не
доброволно раселување", со развој на соодветни заштитни инструменти. Треба да се земат
предвид неколку социјални прашања поврзани со откупот на земјиштето и преселувањето
(но не само тие) како влијанија врз околните населби и население: пристап до средства,



54

оштетување на средствата при реконструкција на пристапни патишта, губење на приходот,
влошување на квалитетот на животот за време на градежните работи преку зголемена
бучава, вибрации, прашина итн.
Објавување на информации - Пред започнување на секоја градежна активност неопходно е
да се информира јавноста за спроведувањето на под- проектот. За сите под-проекти,
Подносител на под-проектите треба да објават Информација / Известување за почетокот на
градежните активности и да ги објават на веб-страницата на соодветната општина и ЈП за
државни патишта и Царина. Секоја поголема градежна активност, за која може ќе има
потреба од откуп на земјиште, треба да ги следи претходно утврдени одредби за ширење на
информации во оперативните политики 4.01, 4.12 и да ги приготви и соодветно да ги
имплементира.
Здравје и безбедност на заедницата - Имајќи предвид дека планираните објекти се наоѓаат
на граничните премини каде има фреквентен проток на населението, изведувачот е должен
да ги исполни барањата за безбедност на заедницата според ДМИП и националното
законодавство пред, за време и по завршување на активности на под-проект.
Безбедност и здравје при работа - Планот за БЗР треба да содржи упатства за користење на
лична заштитна облека (ЛЗО) за време на градежните работи, како што е соодветна
превенција од можни повреди на работниците, вработените и патниците за време на
градежните / реконструктивните активности. Изведувачот е должен да ги исполнува условите
за БЗР според ДМИЛ и националното законодавство пред, за време и по завршувањето на
активностите на под - проектот. Планот треба да содржи упатства за користење на ЛЗО.

б) Потенцијални влијанија врз животната средина и општеството како резултат на
поставување на опрема на граничните премини.

За некои од проектите потребни се градежни активности за поставување на планираната опрема на
граничните премини. Потенцијалните влијанија врз животната средина кои можат да се појават при
поставување на опрема на граничните премини се незначителни влијанија од мал обем,
реверзибилни со локално значење.

Создавање на различни типови на отпад (отпад од пакување, од стари електрични кабли и
електронски отпад, инертен отпад, можен опасен отпад (азбест од покриви / ѕидови, светла
итн.) Пред започнување на активностите, Изведувачот треба да изготви План за управување
со отпад со цел да се обезбеди правилно управување со различни типови на отпад
произведен на и во близина на локациите каде што се изведува проектот. Планот треба да
содржи насоки и упатства за селектирање (опасен од неопасен отпад), рециклирање (ако е
можно), транспорт и финално депонирање (наведување на соодветни локации за
отстранување на отпадот). Изведувачот треба да потпише Договор со овластените компании
за прифаќање и финално депонирање на секој тип на создаден отпад.
Препораки за безбедност на заедницата и за БЗР - Изведувачот треба да ги исполни
барањата за безбедност на заедницата и БЗР во согласност со националното законодавство.

Главните потенцијални негативни влијанија се очекува да се појават за време на фазата на
изградба / реконструкција на под-проектите.

Потенцијални влијанија во оперативна фаза на изградените/реконструираните објекти
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o Во текот на оперативната фаза на зградите не се очекуваат влијанија врз квалитетот на
воздухот, имајќи предвид дека објектите ќе бидат обезбедени со термичка изолација, нови
прозорци и врати, загубата на енергија и следствено потребата за греење ќе биде
минимизирана, што ќе доведе до намалена потрошувачка на енергија и минимизирање на
влијанието врз квалитетот на воздухот

o Исто така, новите изградени пристапни патишта и нови ленти на граничните премини ќе
обезбедат намалено време и застои на возила на граничниот премин, со што ќе се ублажат
влијанијата врз воздухот.

o Во текот на оперативната фаза, на граничниот премин Деве Баир ќе биде во функција на
станица за третман на отпадни води пред нивно испуштање. Треба да се одржува редовно со
цел да се обезбеди соодветен квалитет на третирани урбани отпадни води според
националното законодавство

o Во оваа фаза се очекува да се генерира комунален отпад, кој исто така ќе вклучува отпад што
може да се рециклира, како што се хартија, очила, пластични шишиња, светилки за
осветлување, отпад од пакување од производи за чистење, батерии, електрична и
електронска опрема итн. Со сите овие отпадоци потребно е да се управува преку склучување
на договори со компании специјализирани комунални услуги за собирање, транспорт и
депонирање на неопасен отпад до депонија

o Редовно одржување на инсталираните маслофаќачи околу граничните премини и нивно
чистење од овластено правно лице според препораките на производителот.

o Потпишување на договор со овластена компанија за собирање и третман на стара
електрична и електронска опрема што треба да се замени.

Се очекува реализацијата на ПОТТЗБ да има позитивни социо-економски влијанија преку
поттикнување прекугранична трговија меѓу Република Македонија и нивните соседни земји, преку
новата изградена / реконструирана инфраструктура, зголемени социјални интеракции помеѓу луѓето
што живеат во близина на граничните премини, подобрени механизмите и безбедноста на
граничните премини како резултат на подобрени услуги.

11.5 РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ПОТРЕБА ОД ТРЕНИНЗИ

Зајакнување на посебните капацитети ќе бидат спроведено од страна на Експертот за животна
средина и социјални прашања во ЕИП на Изведувачот со фокус на управувањето со животната
средина и Политиките на СБ и национални барања за управување со животната средина. Обуката,
исто така, ќе се фокусира на конкретни прашања како што се надзор на животната средина и
следење на вработените кои ќе вршат надзор и оценка на усогласеноста.

На воведен состанок пред почетокот на секој под – проект, Експертот за животна средина и
социјални аспекти и Изведувачот ќе ги разгледаат договорните обврски, вклучувајќи, но не
ограничувајќи се на: безбедност на заедницата, безбедност и здравје за работниците со акцент на
носење на лична заштитна опрема (ЛЗО), правилно управување со отпадот генериран на граничните
премини; ракување и управување со хемикалии на локациите; минимизирање на нивото на бучава
во однос на ограничените вредности за локацијата; правилен транспорт и складирање на
градежните материјали и суровините.
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Корисниците на објектите на граничните премини (царински службеници) ќе бидат обучени да ги
спроведуваат добрите практики за заштита на животна средина и соодветно управување со водите и
отпадот.

Единицата за имплементирање на проектот (ЕИП) ќе се формира во рамките на МТВ за планирање,
спроведување и мониторинг активности. Финансиското управување ќе биде обезбедено од
Министерството за финансии. Имплементацијата на проектот ќе ги вклучува следните владини
институции: Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски, Царина, Јавно
претпријатие за државни патишта.

Единицата за имплементирање на проектот (ЕИП) ќе биде одговорна за обезбедување на
имплементација на одредбите на рамката за управување со животната средина и социјални
прашања од страна на сите вклучени страни, како што се Подносител на под-проектите и
Изведувачите, вклучувајќи ги мониторингот на животната средина и социјалните прашања и
оценувањето и известување.

Експерт за животна средина и социјални прашања ќе биде ангажиран од ЕИП и ќе биде одговорен за
обезбедување на правилно управување со животната средина за сите активности на проектот,
спроведување на ревизија на животната средина преку прегледи на документи, посета на локации и
интервјуа со изведувачот, надзорници за градежништво, царински службеници и општински
персонал. Експертот, исто така, треба да ја надгледува усогласеноста на изведувачите со планот  за
управување со животната средина и социјалните прашања специфични за локацијата и да ја посети
секоја локација на под-проект најмалку еднаш месечно на почетокот и минимум еднаш во два
месеца во фазата на градба. По завршувањето на секоја посета на Експертот, треба да подготви
извештај за мониторинг кој ги одразува главните прашања и времето за нивно решавање.

Исто така, се препорачува одржување на редовни состаноци со раководителот на проектот,
изведувачот, претставници од МТВ, одговорно лице од Подносител на под-проектот и експертот на
месечна основа.
Известувањето за усогласеност на проектните активности со стандардите за животна средина треба
да биде :

 Надзорните инженери да поднесат на Подносител на под-проектот;
 Подносител на под-проектот да поднесе на МТВ и на ЕИП најмалку двапати месечно.

Посебни одговорности за идентификација, проценка и решавање на еколошките и социјалните
аспекти на проектните активности се утврдуваат како што следува:

 идентификување на влијанијата / ризиците врз животната средина и социјалните аспекти
специфични за локацијата преку скрининг - од страна на Подносител на под-проектот со
помош на ЕИП;

 Подготовка на ПУЖССA специфични за локацијата – од страна на предлагачите на потпроекти
со насоки од експертот од ЕИП;

 Преглед и одобрување на ПУЖССA специфични за локацијата - од експертите од ЕИП а потоа
и од страна на Банката;

 Вклучување на специфичните ПУЖССA во тендерската документација и соодветните
договори - од ЕИП;
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 Спроведување на ПУЖСС специфични за локацијата - од страна на соодветниот изведувач  и
Единицата за управување со проектот;

 Мониторинг и известување за усогласеност со РУЖСС и специфичните ПУЖСС од ЕИП
(Експерт за животна средина и социјални прашања).

Следењето на животната средина за време на имплементацијата на проектот ќе обезбеди
информации за клучните еколошки аспекти на проектот, особено влијанијата врз животната средина
на проектот и ефективноста на мерките за нивно ублажување. Таквите информации му
овозможуваат на Подносител на под-проект и Банката да го оцени успехот на ублажувањето на
влијанијата како дел од надзорот на проектот и овозможува преземање на корективна акција кога е
потребно.



58

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 ИФЦ Листа на исклучоци

Листа на исклучоци на IFC (Меѓународната финансиска корпорација)

- Производство или трговија со било каков производ или активност што се смета за незаконски
според законите или регулативите на земјата-домаќин или меѓународните конвенции и
договори или се предмет на меѓународни забрани, како што се лекови, пестициди /
хербициди, супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка, полихлорирани бифенили
(ПХБ), диви животни или производи регулирано со CITES

- Производство или трговија со оружје или муниција
- Производство или трговија со алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво и вино)
- Производство или трговија со тутун
- Коцкање, казина и еквивалентни претпријатија
- Производство или трговија со радиоактивни материјали (ова не важи за купување на

медицинска опрема, опрема за контрола на квалитет (мерење) и која било опрема каде МФК
смета дека радиоактивниот извор е тривијален и / или соодветно заштитен).

- Производство или трговија со неограничени азбестни влакна. Ова не важи за купување и
употреба на сврзани азбестни цементни фолии каде што содржината на азбест е помала од
20%.

- Риболов со пловна мрежа во морската средина користејќи мрежи над 2,5 км во должина
- Производство или активности кои вклучуваат штетни или експлозивни форми на присилна

работа / штетен детски труд
- Комерцијални операции на сеча за употреба во примарната тропска влажна шума
- Производство или трговија со дрво или други производи од шумарството, освен од

одржливо управувани шуми
- Производство, трговија, складирање или транспорт на значителни количини на опасни

хемикалии или комерцијално користење на опасни хемикалии (вклучува бензин, керозин и
други нафтени производи)

- Производство или активности кои влијаат врз земјиштето во сопственост или поднесено под
предлог на пресуда од страна на домородните народи, без целосна документирана
согласност од луѓето.
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Прилог 2 Постапка за длабинска анализа на животната средина и социјални аспекти
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Прилог 3 Образец/модел на скрининг листа за проверка на состојбата со животна средина и социјални аспекти (да се пополни од страна на
Подносителот на под-проектот)

СКРИНИНГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА НА СОСТОЈБАТА СО

ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ:

ЦЕЛИ НА СКРИНИНГ ЛИСТА ЗА ССЖССА

СКРИНИНГ ЛИСТАТА ЗА ПРОВЕРКА НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ССЖССС) ЌЕ ВИ ПОМОГНЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА
ПОД-ПРОЕКТОТ (A /Б/ Ц) ВРЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОЦЕНКА (ВИД НА АКТИВНОСТ И ПРВИЧНА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО). ПРОЦЕСОТ НА СКЕНИРАЊЕ ЌЕ ГО
ИДЕНТИФИКУВА ПОТРЕБНИОТ ТИП НА ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА КОЈ ЌЕ БИДЕ УПОТРЕБЕН ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА ОД ВАШИОТ ПРОЕКТ.

1. СТРУКТУРА НА СКРИНИНГ ЛИСТАТА

ДЕЛ 1: ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ И ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ НА ПОД-ПРОЕКТОТ, ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ И ПОДГОТВЕНИ РЕЛЕВАНТНИ ДОКУМЕНТИ
(ОСНОВЕН ПРОЕКТ, ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА, ЕЛАБОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА).

ДЕЛ 2: СКРИНИНГ ЗА КАТЕГОРИЈА “A” ЛИСТА НА ПРОЕКТИ ОД ПОГОЛЕМ ОБЕМ СО ЗНАЧАЈНО НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ СО
ДОЛГОРОЧНО РЕГИОНАЛНО/НАЦИОНАЛНО ВЛИЈАНИЕ (ТИЕ СЕ ИСКЛУЧЕНИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ ПОД ПРОЕКТОТ ЗА УСУ).

ДЕЛ 3: СКРИНИНГ ЗА КАТЕГОРИЈА “Б” И “Ц“ ПРОЕКТИ ВКЛУЧУВА ВИД НА ПРОЕКТИ ОД ПОМАЛ ОБЕМ И КРИТЕРИУМИ ЗА ПРВИЧНА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ
ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ОД ВАШИТЕ ПРОЕКТИ.

ДЕЛ 4: СОЦИЈАЛНА ПРОВЕРКА

2. КАКО ДА ЈА ПОТПОЛНИТЕ СКРИНИНГ ЛИСТАТА?

СКРИНИНГ ЛИСТА ЗА ССЖССС ТРЕБА ДА БИДЕ ПОТПОЛНЕТА ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ОД ПОДНОСИТЕЛ НА ПОД-ПРОЕКТОТ И ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМЕ ВО ПРЕДВИД
ЛОКАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ, ТИПОТ НА ПРОЕКТНАТА АКТИВНОСТ, БЛИЗИНА НА ЧУВСТВИТЕЛНА ОБЛАСТ ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНАТА ЛОКАЦИЈА, КАКО И МОЖНИТЕ
НЕГАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧАТ. ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕЛИМИНАРНА ОЦЕНКА НА
МОЖНИТЕ НЕГАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА ВО ОДНОС НА ИНТЕНЗИТЕТОТ, ВРЕМЕ НА ПОЈАВУВАЊЕ И ГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ. ЦЕЛОКУПНАТА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ЌЕ
ПРИДОНЕСЕ ЗА СООДВЕТНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ.

ПРОЕКТИ - КАТЕГОРИЈА “A” СЕ ПРОЕКТИ ОД ПОГОЛЕМ ОБЕМ СО ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ И ИСТИТЕ НЕ СЕ ПОГОДНИ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ СО ОВОЈ ПРОЕКТ.

ПРОЕКТИ - КАТЕГОРИЈА “Б” ВРЗ ОСНОВА НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ЗА ОВИЕ ПРОЕКТИ ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ИЗВРШИ ОЦЕНКА НА
ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ЕЛАБОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА).

ПРОЕКТИ - КАТЕГОРИЈА “Ц”  СЕ ПРОЕКТИ ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНА ДОПОЛНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ.
3. КАКО ДА ЈА ПОТПОЛНИТЕ СКРИНИНГ ЛИСТАТА?
ВЕ МОЛИМЕ ПОТПОЛНЕТЕ ЈА СКРИНИНГ ЛИСТАТА ЗА ССЖССС И НА КРАЈОТ ДАДЕТЕ ВАШ ЦЕЛОКУПЕН ОСВРТ НА ОЦЕНКАТА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА И
КАТЕГОРИЗИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ ПРОЕКТ.
ВЕ МОЛИМЕ ПОТПИШЕТЕ ЈА ПОПОЛНЕТАТА СКРИНИНГ ЛИСТАТА ЗА ССЖССА И ПОДНЕСЕТЕ ДО МТВ – ПРОЕКТНА КАНЦЕЛАРИЈА /СБ ЗА НЕЈЗИНО ОДОБРУВАЊЕ.
ПО ОДОБРУВАЊЕТО НА СКРИНИНГ ЛИСТАТА ЗА ССЖССА СТРУЧНОТО ЛИЦЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ОД ПРОЕКТНАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА МТВ ЌЕ ВЕ
ИНФОРМИРА ЗА СЛЕДНИТЕ ЧЕКОРИ И ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА КОЈ ЌЕ ТРЕБА ДА БИДЕ УПОТРЕБЕН ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈА ОД ВАШИОТ ПРОЕКТ.

ЗА СИТЕ ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ПОПОЛНУВАЊЕТО НА СКРИНИНГ ЛИСТАТА ЗА ССЖССА, ВЕ МОЛИМЕ КОНТАКТИРАЈТЕ ГО ЕКСПЕРТОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ОД ПРОЕКТНАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА МТВ НА ТЕЛЕФОН

____________________________

ВИ БЛАГОДАРИМЕ!
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ДЕЛ 1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ И ПОДНОСИТЕЛ НА ПОД-ПРОЕКТОТ

Име на Подносител на под-
проектот:

Адреса (улица и број, поштенски
број и град):

Проект

Опис на проектни активности

Одговорно лице што ја пополнува
скрининг листата:

Дата на пополнување на скрининг
листата:

Прегледани релевантни
документи (одобрен Елаборат за
животна средина, добиени
дозволи итн.)
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ДЕЛ 2 СКЕНИРАЊЕ НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТИ ОД “А” КАТЕГОРИЈА

Тип на проектни активности

 Трговијата со диви животни и производи од диви животни е забранета според CITES Конвенцијата ДА НЕ
 Ослободување на генетски модификувани организми во природната средина ДА НЕ
 Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди ДА НЕ
 Пловен објект во морска средина ДА НЕ
 Производство, ракување и отстранување на радиоактивни производи ДА НЕ
 Складирање, третман и отстранување на опасен отпад ДА НЕ
 Производство на опрема и апарати што содржат CFCs и други супстанции регулирани со Монтреалскиот

протокол
ДА НЕ

 Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (ПХБ) со коцентрација од
0,005% од тежината

ДА НЕ

 Производство на производи што содржат азбест ДА НЕ
 Нуклеарни реактори и нивни делови ДА НЕ
 Тутун, необработен или произведен ДА НЕ
 Машини за обработка на тутун, и производство на огнено оружје ДА НЕ
 Дестилиран алкохол за консумирање ДА НЕ

Прелиминарна оценка на потенцијалното влијание
 Дали проектот има негативно долгорочно регионално/национално влијание врз природните живеалишта? ДА НЕ
 Дали проектот има негативно долгорочно регионално / национално влијание врз шумите и пошумените

области?
ДА НЕ

 Дали проектот има негативно долгорочно регионално / национално влијание врз културно наследство? ДА НЕ
ЗАБЕЛЕШКА: ДОКОЛКУ ОДГОВОРОТ НА НЕКОИ ОД ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ Е ПОТВРДЕН, ТОГАШ ПРОЕКТОТ ПРИПАЃА ВО ПРОЕКТИ ОД А

КАТЕГОРИЈА И ИСТИОТ Е ПОДОБЕН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СО ПОТТЗБ.
ПРОЕКТИТЕ КОИ МОЖАТ ДА ИМААТ НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРИРОДНИ ХАБИТАТИ, ШУМИ И ЗАШТИТЕНИ ОБЛАСТИ СО ДОЛГОРОЧНИ

РЕГИОНАЛНИ / НАЦИОНАЛНИ ВЛИЈАНИЈА, ЌЕ БИДАТ АВТОМАТСКИ КАТЕГОРИЗИРАНИ КАКО ПРОЕКТИ ОД А КАТЕГОРИЈА И ИСТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ
ПОДРЖАНИ СО ПОТТЗБ.

ДОКОЛКУ СИТЕ ОДГОВОРИ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ СЕ НЕГАТИВНИ, СЕ ПРЕМИНУВА КОН ПОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛ 3.
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ДЕЛ 3 СКЕНИРАЊЕ НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРОЕКТИ

Проект: Доколку одговорот е потврден

Активност/Влијание ДА НЕ

Прелиминарна оценка на влијанијата
Нема или /незначителни/
минимални/локални/краткотрајни

Умерено/локално/
среднорочно

Големо/регионално/долготрајно

Изградба/реконструкција на
пристапен пат
Воспоставен специфичен режим на
сообраќај на возилата
Зголемено ниво на бучава и емисии
во воздух од рушење и градење
Генерирање на отпад од градење/
електричен и електронски отпад
Отстранување на стара опрема
(електрична инсталација, цевки од
водоводна и канализациона мрежа,
котел и др.)
Нова изградба (објект/пристапен
пат)
Земјоделско земјиште потребно за
изградба
Дали предложената активност бара
стекнување на земјиште:
- Зафаќање на приватна сопственост
- Релокација на лица погодени од
проектот
- Губење на приватно земјиште или
средства
- Влијанија врз приходите за живот
Ако одговорот е да, треба да се
изготви акционен план за
раселување, или скратен акционен
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план за раселување.
Дали се очекува нарушување на
пристапот до образование или
здравствени услуги?
Влијанија од ископување на земја и
можна ерозија на почва
Зголемување на седиментен нанос во
речните корита во близина на
граничните премини
Потребни се нови пристапни патишта
и воспоставување на специфичен
сообраќај на возилата
Зголемено ниво на бучава од
градежни активности
Генерирање на отпад од градење/
отпад од пакување
Дали по завршувањето на проектот ќе
се генерираат емисии во воздух и
зголемено ниво на бучава?
Индивидуален систем за третман на
отпадните води
Изградба на пречистителна станица
за отпадни води за новоизградениот
објект на граничниот премин
Отпадна вода (ефлуент) и/или
испуштање во водни реципиенти

Дали имплементацијата на проектот
ќе придонесе за загадување на
меѓународните водни тела?

Дали по спроведувањето на проектот
ќе се  предизвика загадување на
водата?
Енергетска ефикасност на новите
згради?
Опасни или токсични материјали
Отстранување и депонирање на
токсичен и опасен отпад од рушење и
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1 Предложените под -проекти кои можат да имаат негативно влијание врз природните живеалишта, шуми и пошумени области, физичко културно наследство, автоматски ќе се категоризираат како
проект од категорија А и тие не се подржани со Проект за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан.

градење
Складирање на моторни масла и
мазива
Азбест, ПХБ, загадување од
непотрошени алкални батерии
Дали проектот ќе генерира емисии на
стакленички гасови (CO2, NOx, O3) или
супстанции што ја осиромашуваат
озонската обвивка (CFC,
метилбромид итн.)
Влијанија врз шумите и/или
заштитените подрачја на природата 1

Чувствителни хабитати – Национални
паркови, резервати,
блата/мочуришта, подрачја со ретки
или загрозени растителни и
животински видови
Подрачја од особено значење
Туристичка локација
Нарушување на локално заштитено
живеалиште
Загрозување на диви животни и
живеалишта
Загрозување на назначени шуми,
тампон зони и/или заштитени
подрачја
Интродукција на алохтони видови
Дали проектот ќе вклучи употреба на
шумски дрвја или други природни
материјали како градежни
материјали?
Сообраќај и безбедност на пешаци
Воспоставен специфичен режим на
сообраќај на возилата на секој
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граничен премин
Проектната локација се наоѓа во
населено место
Влијание врз прекуграничниот
сообраќај
Други прашања поврзани со
животната средина
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Севкупна оценка на
влијанието на Проект
од мал или среден
обем

Нема/ минорно/ незначително Умерено/ Локално /
Среднорочно

Големо/ Регионално/
Долгорочно

Категоризација на
проектот од страна на
Подносител на под-
проектот

Категорија на проект: Ц

Проектот нема влијание, има
минорно/незначително влијание
врз животната средина и
социјалните аспекти

Категорија на проект: Б

Проектот има големо или умерено влијание
врз животната средина и социјалните
аспекти

Дополнителни
коментари

Скрининг Листа пополнета од: _______________________

Потпис на одговорно лице: _________________________

Дата на пополнување________________
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Дел 4 ОБРАЗЕЦ ЗА СКЕНИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ
Овој Извештај за скенирање на социјалните аспекти се состои од: образец за скенирање на социјалните
аспекти, докази за сопственост (слики, документи, копии) и фотографии направени при теренската посета.
Име на проектот:

Подносител на под-проект:

Опис на проектната локација:

Индикатори за скенирање поврзани со откуп на земјиште, средства и пристап до ресурси
Тип на активност – Дали под-проектот ќе: ДА НЕ ЗАБЕЛЕШКИ

1. Бара приватизација (привремена или трајна) на земјиштето

2. Влијае на повеќе од 200 лица

3. Користи земјиште кое е моментално окупирано или редовно се
користи за продуктивни цели (на пр. градинарство, земјоделство,
пасишта, риболов, шуми, итн.)

4. Придонесе за раселување на индивидуи, семејства или бизниси

5. Резултира со привремена или трајна загуба на земјоделски култури,
овоштарници или привремена или трајна загуба на домаќинства

6. Резултат во присилно ограничување на пристапот на луѓето до
заштитени подрачја (национални паркови и сл.)

7. Резултира со загуба на средства за живот
8. Резултира со негативно влијание врз било која ранлива група или

индивидуи

9. Резултира со негативно влијание на неформалните продавачи
покрај патиштата или било кој автохтон вид на комерцијална
активност

10. Обезбеди можности за подобрување на неформалните продавачи
покрај патиштата или било кој номадски вид на комерцијална
активност

11. Влијае врз безбедноста и здравјето на локалната заедница

12. Влијае врз внатрешно раселени лица или бегалци

13. Го наруши пристапот до здравствена заштита и образование на
населението

Доколку некој од редовите со реден бр. од 1 до 9 се означени со ДА, ОП.БП 4.12 ќе се активира и ќе
бидат подготвени специфични инструменти во согласност со Рамката на Политика за
Раселување (РПР). Доколку некој од редовите со реден бр. од 10 до 13 се означени со ДА,
соодветните мерки за ублажување треба да бидат дизајнирани согласно План за управување со
животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССП).

Потпис на одговорно лице: _________________________ Дата на пополнување________________
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Пополнета Скрининг Листа за ССЖССА обезбедена од Подносител на под-проектот ________________________________________ за Проектот
______________________________________беше прегледана од МТВ - Експерт за животна средина и социјални аспекти, како и од Специјалист на Светска Банка
и дадени се следните коментари:

Категоризација на Проектот од страна на Експертот за
животна средина и социјални аспекти од Светска Банка

Категорија на проект: Б

Проектот има големо/умерено влијание врз животната
средина и социјалните аспекти

Категорија на проект: Ц

Проектот има мало или нема влијание врз
животната средина и социјалните аспекти

Инструмент за длабинска анализа за животна средина и
социјални аспекти

Подносител на под-проектот треба да подготви првична
ОВЖССС и ПУЖСА (образец на документот ќе биде даден
од проектната канцеларија на МТВ)

Подносител на под-проектот нема обврска да
подготви документи поврзани со животна
средина и социјални аспекти.

Категоризација на проектот од страна на Експерт за животна средина и социјални аспекти од МТВ: _____________________

Потпис на одговорно лице: _________________________

Дата ________________

Категоризација на проектот од страна на Експерт за животна средина и социјални аспекти од Светска Банка од ЕИП: _______________

Потпис на одговорно лице: _________________________

Дата ________________

Дополнителни коментари од страна на  МТВ - Експерт за животна средина и социјални аспекти и Специјалист на Светска Банка  за категоризација на Проектот:

Одобрување на категоријата на Проектот во Скрининг Листа за ССЖССА
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Прилог 4 Клучно национално законодавство поврзано со заштита на животната средина и социјална политика

Релевантни прашања
за животната средина/
социјални поврзани со
проектот

Релевантно национално законодавство за животна средина и социјална политика

Квалитет на воздух

Законот за квалитет на амбиентен воздух (Службен Весник на РМ бр. 67/04 со амандмани бр. 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13,
10/15, 146/15);
Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на
алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни
вредности и долгорочни цели (Службен Весник на РМ бр. 19/05);
Македонија ја ратификува Конвенцијата за климатски промени на 28 јануари 1998 година, а стапи во сила на 28 април 1998
година;
Македонија го ратификуваше Протоколот од Кјото на 18 ноември 2004 година, а стапи во сила на 16 февруари 2005 година;
Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на
алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни
вредности и долгорочни цели (Службен Весник на РМ бр. 50/05);
Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиенталниот воздух (Службен Весник на
РМ бр. 82/06);
Листа на зони и агломерации за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен Весник на РМ бр. 23/2009);
Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во
атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на Програмата за мониторинг на
воздухот на Европа (EMEP) (Службен Весник на РМ бр. 142/07);
Правилник за утврдување на горните граници на емисиите на национално ниво (Службен Весник на РМ бр. 10/90);
Правилник за граничните вредности на емисиите од стационарните извори (Службен Весник на РМ бр. 141/10);
Спецификациите за дизел гориво се пропишани со Правилникот за квалитет на течни горива (Службен Весник на РМ бр.
88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007, 15/2008, 78/2008, 156/2008, 81/2009)

Управување со отпад

Закон за отпад (Службен Весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15);
Листа на видови отпади (Службен Весник на РМ бр.  100/05);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Службен Весник на РМ бр. 161/09, 06/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12,
39/12, 163/13, 146/15);
Закон за отпадна електрична и електронска опрема (Службен Весник на РМ бр. 06/12, 163/13, 146/15);
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Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Службен Весник на РМ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 163/13 and
146/15);
Закон за ратификација на конвенцијата од Базел за контрола на прекуграничното движење на опасниот отпад и негово
депонирање (Службен Весник на РМ бр. 48/97);
Уредба за определување на активностите на инсталациите (депонии) за кои е потребна интегрирана еколошка дозвола
(Службен Весник на РМ бр.  89/05);
Правилник за начинот и условите за складирање на отпад и за условите што треба да се исполнети на локациите каде што
се врши складирање на отпад (Службен Весник на РМ бр. 29/07);
Правилник за условите што треба да ги исполнат депониите (Службен Весник на РМ бр. 78/09);
Правилник за начинот на работа, следење и контрола на депонијата за време на работење, во фаза на затворање и
натамошна грижа за депонијата по затворање (Службен Весник на РМ бр.  156/07);
Правилник за критериумите и постапките за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, подготвителните постапки за
прифаќање на отпадот, општите постапки за тестирање и земање мостри и прифаќање на отпадот (Службен Весник на РМ бр.
8/08);
Правилник за начинот и условите за постапување со ПХБ, условите кои треба да ги исполнат објектите за отстранување и
деконтаминација на ПХБ, со искористените ПХБ и начинот на означување на опремата која содржи ПХБ (Службен Весник на РМ
бр.  48/07, 130/09) ;
Правилник за постапките и начинот за собирање, транспорт, преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните
масла, начинот на одење евиденција и доставување на податоци (Службен Весник на РМ бр. 156/07);
Правилник за општи правила за постапување со комунален и друг неопасен отпад (Службен Весник на РМ бр. 147/07);
Правилник со детални услови за постапување со опасен отпад, негово пакување и обележување (Службен Весник на РМ бр.
15/08);
Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест (Службен Весник на РМ
бр. 89/06);
Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола како и формата и содржината на дозволата за
операторот на депонија (Службен Весник на РМ бр. 140/07);

Води

Закон за животна средина (Службен Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,
42/14, 44/15, 129/15, 146/15);
Закон за води (Службен весник на РМ бр. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15);
Правилник за безбедност на водата (Службен весник бр. 46/08)
Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Службен Весник на РМ бр. 68/04, 28/06, 103/08,
17/11, 54/11, 163/13, 10/15 and 147/15)
Закон за водни заедници (Службен Весник на РМ бр. 51/03, 95/05 113/07);
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Уредба за класификација на води (Службен Весник на РМ бр. 18/99);
Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Службен Весник на РМ бр. 18/99, 71/99) ;
Правилник за начинот на воспоставување и одржување на зони на заштита околу изворите за вода за пиење (Службен Весник
на РМ бр. 17/83 и 15/89);
Правилник за следење на седиментот во резервоарите (Службен Весник на РМ бр. 4 / 99);
Правилник за информирање за условите за нивото и количините на акумулираната вода во акумулациите, како и за
количеството на испуштена вода од таму (Службен Весник на РМ бр. 8/99);
Правилник за содржината и начинот на подготовка на планови за управување со речните сливови (Службен Весник на РМ бр.
148/09);
Уредба за методологија за проценка на речните сливови (Службен Весник на РМ бр. 148/09);
Правилник за содржината и начинот на подготовка на програма со мерки (Службен Весник на РМ бр.148/09);
Правила за посебни услови за безбедност на природната минерална вода (Службен Весник на РМ бр. 32/06);
Правила за безбедност на водата (Службен Весник на РМ бр.46/08);
Правилник за опасните и штетните материи и супстанции нивните емисиони стандарди што можат да се испуштат во
канализација или во систем за одводнување, во површински или подземни водни тела и како и во крајбрежни земјишта и
водни живеалишта (Службен Весник на РМ бр.108/11);
Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивно
прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони
(Службен Весник на РМ бр. 81/11)
Уредба за технички и санитарни услови за испуштање на отпадните води во канализацијата на Град Скопје (ЈП Водовод и
канализација)

Хемикалии

Закон за хемикалии (Службен Весник на РМ бр. 145/10, 53/11, 164/13, 116/15, 149/15)
Правилник за транспорт на опасни супстанции (Службен Весник на РМ бр. 113/07)
Листа на забранети хемикалии (Службен Весник на РМ бр. 57/11)
Правилник за начинот на класификација и означување на опасни супстанции (Службен Весник на РМ бр. 145/10, 53/11);

Бучава и вибрации

Закон за заштита од бучава (Службен Весник на РМ бр.  79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15)
Правилник за индикатори за бучава и области каде може да се користат дополнителни индикатори за бучава (Службен Весник
на РМ бр. 107/08);
Правилникот за дозволено ниво на бучава во животната средина (Службен Весник на РМ бр. 147/08);
Правилник за локации на мерни станици и мерни места (Службен Весник на РМ бр. 120/08);
Правилник за детали за содржината на стратешките карти за бучава и акциони планови за бучава, начинот на подготовка и
начинот на прибирање на податоци за изготвување на стратешки карти за бучава и акциони планови за бучава, како и начинот
на собирање, складирање и евидентирање (Службен Весник на РМ бр. 133/10);
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Правилник за начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на мрежи, методологија за мониторинг, услови,
методи и постапки за поднесување на информации и податоци од следењето на бучавата (Службен Весник на РМ бр. 1/09);

Заштитени природни
области и
биодиверзитет

Закон за заштита на природата (Службен Весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14,
146/15) и подзаконски акти за Натура 2000 и Емералд мрежата;
Закон за шуми (Службен Весник на РМ бр.  64/09, 24/11, 54/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14 and 44/15);
Закон за заштита на растенија (Службен Весник на РМ бр.  25/98 и 06/00);
Листа за одредување на строго заштитени и заштитени диви видови (Службен Весник на РМ бр. 139/11);
(Мрежа Емералд. Основана во 1998 година од страна на Советот на Европа, во којшто е членка и Република Македонија,
како дел од работите согласно конвенцијата од Берн за заштита на дивиот свет и природните живеалишта. Оваа еколошка
мрежа се базира врз истиот принцип, како и Натура 2000 и претставува нејзино продолжување во земјите кои не се членки на
ЕУ. Националната Емералд мрежа во Република Македонија беше имплементирана во периодот помеѓу 2002 и 2008 година);
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата од Рио во 1997 година;
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата од Бон во 1999 година;
Македонија ја ратификуваше Рамсарската конвенција во 1977 година;;
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата од Берн во 1997 година;
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата CITES во 2000 година;
Македонија го ратификуваше Договорот за заштита на лилјаците во Европа (Лондон) во 1999 година, изменет и дополнет во
2002 година

Културно наследство
и археологија

Закон за култура (Службен Весник на РМ бр. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14,
61/15, 154/15, 39/16)
Закон за заштита на културно наследство (Службен Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13,
38/14, 44/14, 199/14, 154/15, 192/15, 39/16);
Закон за музеи (Службен Весник на РМ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15, 39/16)
Правилник за национален регистар на културно наследство (Службен Весник на РМ бр. 25/05);
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство во 1991 година.

Здравје и безбедност
на заедницата

Закон за здравствена заштита (Службен Весник на РМ бр.  43/12,  145/12,  87/13,  164/13,  39/14,  43/14,  132/14,  188/14, 10/15,
61/15, и 154/15);
Закон за јавно здравје (Службен Весник на РМ бр.  22/10, 136/11, 144/14, 149/15)
Закон за превоз на опасни материјали и амандмани (Службен Весник на РМ бр. 92/2007, 17/2011, 54/2011, 13/13,  163/13, 38/14,
166/14 и 116/15);
Закон за заштита на населението од заразни болести (Службен Весник на РМ бр. 66/2004, 139/08, 99/09 и 149/14 and 150/15);
Закон за плати (Службен Весник на РМ бр.  70/94, 62/95,  33/97,  50/2001,  26/2002,  46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008,
92/2009, 97/ 2010, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 147/15);
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Закон за еднакви можности на жените и мажите, и Национален акциски план за родова еднаквост (Службен Весник на РМ бр.
06/12, 166/14 и 150/15);
Закон за социјална заштита (Службен Весник на РМ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15);
Закон за заштита на децата (Службен Весник на РМ бр.  170/10, 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,  10/15, 25/15, 150/15);
План за кризни состојби, јуни 2009 година (за абнормални работни услови како што се високи температури, поплави и слично);

Работа и услови за
работа

Закон за работни односи (Службен Весник на РМ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11,
11/12,39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16);
Закон за здравје и безбедност при работа (Службен Весник на РМ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15
и 129/15);
Закон за плати (Службен Весник на РМ бр. 70/94, 62/95,  33/97,  50/2001,  26/2002,  46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008,
92/2009, 97/ 2010, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14 и 147/15) и Подзаконски акти;
Закон за еднакви можности на жените и мажите, и Национален акциски план за родова еднаквост (Службен Весник на РМ бр.
06/12, 166/14 и 150/15);
Правилник за минимални барања за безбедност и здравје при работа на работно место (Службен Весник на РМ бр. 154/2008);
Правилник за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работата (Службен Весник на РМ бр. 92/07);
Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава (Службен Весник на РМ бр.
21/2008);
Закон за вработување и работа на странци (Службен Весник на РМ бр. 5/2009, 35/10, 148/11, 84/12, 148/13, 38/14 и 150/15);
Закон за инспекција за спроведување на законите за работа и работни услови (Службен Весник на РМ бр. 35/97, 29/2002,  36/11,
164/13,  44/14,  33/15 и 147/15);
Колективен договор во градежната индустрија;
Во 1991 година Македонија ратификуваше голем број на конвенции на Меѓународната организација на трудот (ILO)

Откуп/

Експропријација
на земјиште

Закон за експропријација (Службен Весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16, 178/16);
Закон за катастар на недвижности (Службен Весник на РМ бр. 55/13, 41/14, 115/14,116/15,153/15, 192/15, 61/16);
Закон за сопственост и други стварни права (Службен Весник на РМ бр. 18/01, 92/08, 139/09,35/10);
Закон за градба (Службен Весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16).
Закон за процена (Службен Весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16)
Закон за пристап до јавни информации (Службен Весник на РМ бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16)
Методологија за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен Весник на РМ бр. 54/12)
Правилник за начинот на катастарска класификација и утврдување и регистрација на промената на катастарската култура и класа
на земјиште (Службен Весник на РМ бр. 144/13, 95/15)
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Закон за постапување по бесправно изградени објекти (Службен Весник на РМ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)
Закон за постапување по претставки и предлози (Службен Весник на РМ бр. 82/2008, 13/13, 156/15, 193/15);

ОВЖС постапка
o Закон за животна средина (Службен Весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14,

44/15, 129/15, 39/16, 99/18);
o Уредба за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за

ОВЖС (Службен Весник на РМ бр. 74 / 05, 109/09, 164/12);
o Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на проектот и постапката за

утврдување на потребата од ОВЖС на проектот (Службен Весник на РМ бр.33/06);
o Правилник со Листа на проекти за кои е потребно да се изготви извештај – елаборат со ОВЖС од страна на Заемобарателот и

извештајот треба да биде усвоен од Министерството за животна средина и просторно планирање (Службен Весник на РМ бр.
80/09, 36/12);

o Правилник со листа на проекти за кои е потребно да се изготви извештај – елаборат со ОВЖС од страна на Заемобарателот и
извештајот треба да биде усвоен од Градоначалникот на општината или градоначалникот на Град Скопје (Службен Весник на РМ
бр. 80/09, 32/12)

o Правилник за формата и содржината на Елаборатот за заштита на животната средина, постапката за нивно одобрување и начинот
на водење на регистарот на одобрени Елаборати  (Службен Весник на РМ бр. 50/09, 44/13, 111/14)

Пристап до информации за животната средина и учество на јавноста во процесот на донесување одлуки поврзани со животната
средина

o Закон за животна средина (Поглавјето за ОВЖС, прекугранична соработка и пристап до информации, учество на јавноста) - (Службен
весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16);

o Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во процесот на донесување одлуки поврзани со животната средина (Архуска)
(“Службен весник на РМ бр. 40/99);

o Конвенцијата за проценка на влијанието врз животната средина при прекугранични проекти (Еспо Конвенција, Фебруари 1991) (Службен
весник на РМ бр.44/99);

o
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Прилог 5 Образец на содржина на Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и
социјални аспекти ("Категоријата Б" ПРОЕКТИ)

Содржина

ВОВЕД

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

 Население
 Безбедност и здравје
 Геологија и почва
 Климатски карактеристики
 Сеизмологија
 Чувствителни рецептори
 Квалитет на воздухот
 Отпад
 Почва
 Флора и фауна
 Бучава
 Културно наследство

ПОТЕНЦИЈАЛНА ВЛИЈАНИЕ И ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО

 Потенцијални влијанија врз квалитетот на воздухот
 Потенцијални влијанија врз водата и почвата
 Влијание од несоодветно управување со создадените фракции на отпад
 Потенцијални влијанија врз здравјето и безбедноста на работниците и заедницата
 Потенцијално социо – економско влијание
 Влијание од зголемена бучава
 Потенцијални влијанија врз флората и фауната
 Потенцијални влијанија врз културното наследство

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ И ОБУКИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗВЕДУВАЧИТЕ

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА

ПЛАН СО МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНА
СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ОД ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ (Прилог 6)

ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ
ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ОД ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ
(Прилог 6)
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Прилог 6 Формати за намалување и мониторинг на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти

A. Образец на План за намалување на влијанието врз животната средина и социјални аспекти

I. Фаза на имплементација на градежни работи

Потенцијално
влијание

Степен на
влијание

Мерки за ублажување кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност:

a) Здравје и
безбедност при
работа

b) Безбедност на
околината

c) Управување со
отпад

d) Квалитет на
воздух

e) Бучава

f) Квалитет на
вода

g) Биодиверзитет
(флора и фауна)

h) Случајни наоди

i) Останато

j) Останато

II. Оперативна фаза

Потенцијално
влијание

Степен на
влијание

Мерки за ублажување кои се предлагаат Одговорно лице Трошок

Оперативна фаза
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Потенцијално
влијание

Степен на
влијание

Мерки за ублажување кои се предлагаат Одговорно лице Трошок

B. Образец на План за следење на животна средина и социјални аспекти
I. Фаза на имплементација на градежни работи

Кој
параметар ќе се следи?

Каде
ќе се
следи

параме
тарот?

Како
ќе се
следи

параме
тарот?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци при
градба

Одговорност
Функционирање на новата
зграда и пристапниот пат

Проектна активност:

II. Оперативна фаза на под- проектот

Кој
параметар ќе се следи?

Каде
ќе се
следи

парамет
арот?

Како
ќе се
следи

парамет
арот?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Оперативни
трошоци

Одговорност

Функционирање
на зграда/

пристапен пат
Проектна активност:
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Прилог 7 Образец/модел за ИЗВЕШТАЈ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Проект Подносител на под-проект

Локација на
проектот

Дата на посета Бр. на посета

Листа на присутни
за време на
теренска посета
(пр. претставници
на МТВ, Експерт за
животна средина и
социјални аспекти,
итн.)

1.
2.
3.

Клучни наоди од
состанок со
Изведувачот и
Надзорниот
Инженер
Активности на
проектната
локација
Применети мерки за ублажување на негативните
влијанија врз животната средина и мониторинг
активности согласно ПУЖССП

Регистрирани неусогласености
поврзани со животната средина
и социјалните аспекти

Инструкции за
Изведувачот

Следни чекори за
решавање на
воочените
неусогласености
Прилози
(Фотографии од
посети на посети /
Копија од лиценци,
дозволи, итн.)

Експерт за животна средина  и социјални аспекти

_____________________________
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Прилог 8 ОБРАЗЕЦ на План за управување со животната средина и социјалните прашања
(ПУЖССП) за граничен премин Деве Баир

1. Вовед

Светска Банка го поддржува реализирањето на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот
на Западен Балкан (ПОТТЗБ) земајќи во предвид дека шест земји од Западен Балкан (Република
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија) имаат ист предизвик да ги
зголемат стапките на раст на приходите и да обезбедат одржливо подобрување на приходите за
сите свои граѓани.

Главни цели на овој проект се поддршка на владите на Западен Балкан заради промоција на
подлабока економска интеграција во регионот и ЕУ, преку помагање во спроведувањето на мерките
со цел олеснување на преку граничното движење на стоки; подобрување на транспортната
ефикасност, како и подобрување на пристапот на пазарот за трговија со услуги и инвестиции.

Предмет на овој ПУЖСПП е управување со животната средина и социјалните прашања за време на
подготовка и реализација на проектот на граничниот премин Деве Баир за реконструкција на
пристапен пат до Царинскиот терминал, изградба на зграда и други помошни објекти и инсталација
на хоризонтална и вертикална дигитална сигнализација.

Забелешка: За време на подготовката на РУЖСПП за ПОТТЗБ, основен проект за граничниот премин
Деве Баир сеуште не е подготвен. Информациите во овој образец на ПУЖССА се врз основа на
достапните информации за време на негово изготвување. Откако главниот проект за под-проектот
ќе биде подготвен, вклучувајќи ги и деталите, Подносителот на под-проектот ќе спроведе целосно
скенирање на животната средина и социјалните аспекти, ќе ги идентификува сите потенцијални
влијанија врз животната средина и социјалните аспекти и ќе подготви целосен ПУЖССА.

2. Опис на проектот

Предложениот проект за подобрување на постојната инфраструктура на Граничниот Премин Деве
Баир ги вклучува следните активности:

Проширување на Граничниот Премин на излез од Република Македонија со дополнителна
лента за товарни моторни возила;
Реконструкција на пристапниот пат до царинскиот терминал при влез во Република
Македонија;
Реконструкција на главната зграда на Царина;
Изградба на зграда за потребите на инспекции, агенции за шпедиција и други помошни
објекти;
Изградба на нови јавни тоалети, инсталација на хоризонтална, вертикална и дигитална
сигнализација, и подобрување на осветлувањето на терминалот и заменување на
постоечките светла со ЛЕД сијалици.

Овој проект припаѓа на под-компонента 1б Подобрување на Граничните премини во одбрани
трговски коридори под ПОТТЗБ и е класифициран според Светска Банка како проект од Б-Категорија,
главно за реконструктивни/конструктивни активности.
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3. Потенцијални влијанија врз животната средина и социјалните аспекти поврзани со
предложените проектни активности

Предложените активности во овој проект се очекува да имаат мало до средно влијание врз
животната средина и социјалните аспекти, главно за време на градежната фаза.

За време на изградба/реконструкција на зградите (Царинската зграда и помошните објекти) и
реконструкција на пристапниот пад до Царинскиот терминал се очекува да се генерира различен
отпад (инертен отпад, отпад од електрична и електронска опрема од стара опрема во зградите или
на граничниот премин, стари сијалици, отпадни масла, итн.)

Овие влијанија најчесто се однесуваат на зголемена емисија на прашина и бучава поради процесите
на ископување, рушење и изградба; собирање на создадениот отпад, локално загадување на
почвата како резултат на истекување на горива/масла/лубриканти од градежната механизација.

Предложените мерки за ублажување за секое потенцијално влијание се дадени во табелите со
предлози на мерки за секоја проектна фаза во Поглавје 5 од образецот. План за управување со
животна средина и социјални аспекти за граничен премин Деве Баир.

4. Преглед на влијанија врз животна средина и социјални аспекти

По завршувањето на прегледот на влијанијата врз животна средина и социјалните аспекти за секој
под-проект, согласно барањата на оперативните политики на Светска Банка ОП/БП 4.01 Оценка на
животната средина, и во согласност со Прилог 1 и Прилог 2 од РУЖССП, предложениот под-проект за
граничниот премин Деве Баир е класифициран како проект од категорија "Б". Затоа, предложениот
под-проект е подобен за финансирање во рамките на проектот ПОТТЗБ.
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5. ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
План за ублажување на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти за граничен премин Деве Баир

План за  ублажување на влијанијата на животната средина и социјални аспекти ПВЖССА за Деве Баир идентификува изводливи и ефективни
мерки за ублажување кои можат да ги намалат потенцијално значајните негативни влијанија врз животната средина и социјалните прашања на
прифатливо ниво. Тоа вклучува компензаторни мерки ако мерките за ублажување не се изводливи, рентабилни или доволни.

I. Реконструкција / изградба на згради и изградба / реконструкција на пристапен пат на граничен премин Деве Баир
Потенцијално влијание Степен на

влијание
Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Деве Баир

Проектна активност: Дизајн на објекти на граничен премин Деве Баир

При процесот на дизајнирање на реконструктивни и градежни активности во објектите во предвид треба да се земат условите на локацијата на објектот во
однос на заштитени подрачја, да не се заземе повеќе простор од потребниот за извршување на интервенцијата, како и да се земат во предвид сите
законски обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина

a) БЗР прашања

Можни негативни социјални и
здравствени влијанија врз
локалното население и
работниците како резултат на:

- Повреда при минување во
непосредна близина на
градежната локација;

- Непридржување кон строгите
професионални здравствени и
безбедносни стандарди и
процедурите на работа;

- Непочитување на регулативите
за безбедност на локалната
заедница;

Локално/
Краткорочно/
сигурно/со
големо
значење

 Соодветни ленти за предупредување и
информативни табли околу постоечкиот објект во
текот на рушењето и околу новиот објект во текот
на градежните работи;

 За работниците – да се применат законските
предвидени мерки за безбедност и здравје како
што се: a) употреба на заштитна облека и опрема
како маски против прашина и ситни делови и
влакна како и заштитни појаси за работа на голема
височина б) да се одржи добро ниво на лична
хигиена; в) треба да се набави прибор за
здравствена заштита – прва помош и да се
обезбедат медицински услуги на градежната
локација во текот на градежните работи;

 Изведувачот треба да презема мерки како
покривање на градежните материјали, редовно

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор
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Потенцијално влијание Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Деве Баир

одржување на возилата, задолжително користење
на маски за заштита од прашина од страна на
работниците итн. со цел да се намали прашината и
издувни гасови и да се намали штетното влијание
врз здравјето на работниците;

 Обезбедување на градежната локација 24 часа;
 Околните места (граничен премин) треба да се

одржуваат во чиста состојба, без отпад. Отпадот
треба да се собере и тргне од дворот бидејќи може
да биде причина за повреда;

 Старите прозори и врати треба привремено да се
стават на безбедно место каде неслужбените лица
нема да имаат пристап;

 Поделба на градежните делови на објектот од
деловите каде не се вршат градежни активности со
физички бариери;

 Да се ограничи движењето помеѓу градежната
локација и местата кои се во функција во објектот;

 Проектната локација треба да биде осветлена
ноќно време;

 Да се следат мерките за безбедност при
складирањето, транспортот и депонирањето на
опасните материи со цел да се намали можноста за
злоупотреба, истекувања и случајна изложеност на
луѓето;

 Евентуално скршено стакло (во ходници или
надвор од објектот) треба да се чисти веднаш;

 Редовно одржување на возилата за да се
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Потенцијално влијание Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Деве Баир

минимизираат  сериозни несреќи кои би биле
предизвикани поради дефекти на опремата или
нејзино предвремено расипување;

 Користење на налепници (надворешно
обележување на транспортните возила).

 Распоредот за чистење на објектот треба да се
зголеми поради дополнителната прашина од
работните активности при рушење;

 Информацијата дека е во тек рушење на објектот
треба да се постави на влезните врати на објектот;

 Динамичниот план за пренамена на зафатените
објекти на граничните премини треба да се
направи според напредувањето на активностите за
рушење и изградба;

 Да се овозможи непречено одвивање на
сообраќајот без поголеми застои и по
завршувањето на градежните активности.

Општински кадар на
Општина Струга
(Комунален
инспектор/инспекто
р за животна
средина)

Претставници/

вработени на
граничните премини

б) Управување со отпад

Може да настанат негативни
влијанија врз животната средина и
здравјето како резултат на
несоодветно ракување со
различните видови на отпад

Локално/
Краткорочно/
сигурно дека
ќе се случи со
големо
значење

 Подготовка на План за управување со отпад кој се
очекува при рушењето и изградбата на објектот и
негово одобрување во рок од 15 дена од денот на
започнувањето на активностите на градежната
локација. Планот мора да биде ревидиран и
одобрен од страна на Надзорот;

 Да се идентификува опасниот и безопасниот отпад
и да се одвои на градежната локација;

 Отпадот треба да се класифицира според
Поглавјето за отпад  број 17 „Отпад при изградба и
уривање со кодекс за отпад 17 01 - Отпад од бетон,

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор
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Потенцијално влијание Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Деве Баир

тули, 17 09 04 - Мешан отпад од градежна локација
вклучувајќи стакло од стари дрвени прозори, (20 01
21* - “флуоресцентни ламби и друг отпад што
содржи жива ” – можно присуство) и раководење
согласно националното законодавство за инертен
отпад (одвојување на самото место, собирање и
привремено складирање, повторна употреба ако е
можно, транспортирање до финална дестинација за
одлагање);

 После завршувањето на проектот може да се
најдат мали количини на лепило, боја, лепило или
боја од пакувања, алуминиумски профили,
шрафови и друг градежен материјал и со истиот
треба да се постапува согласно националното
законодавство за управување со опасен отпад
(собирање на опасни материјали, нивно
обележување како опасен отпад и транспорт од
страна на овластена компанија);

 Треба да се потпише Договор со компанија за
собирање и транспорт на отпадот вклучувајќи и
стари прозорци и врати;

 Материјалите треба да бидат покриени во текот на
транспортот за да се избегне расфрлање на отпад;

 Палењето на градежен отпад е забрането;

 Старите прозори и врати треба привремено да се
складираат во одделни простории во зградата на
граничниот премин или доколку не е можно, тогаш
надвор во дворот, да се покријат и да се стави

 Претставници/

 Вработени

 на граничните
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Потенцијално влијание Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Деве Баир

налепница “не отворај“ се до нивното
депонирање.

премини

в) Квалитет на водата

Можни се влијанија на животната
средина врз подземните води како
резултат на загадување на почвата
поради излевање на гориво за
возилата, моторни масла,
лубриканти и несоодветно
демонтирање на котлите и
резервоарите

Локално/Крат
корочно/

Со средно
значење/

Ниска
веројатност

 Потенцијалниот опасен отпад (моторни масла,
гориво за возила, лубриканти) треба одделно да се
собира и да се вклучи овластена компанија како
подизведувач која ќе врши транспорт и конечно
депонирање на опасниот отпад;

 Демонтажата на опремата (резервоари, котел)
треба да се изврши од страна на обучени лица со
цел да се избегне излевање на нафта во почвата со
што може да доведе до загадување на подземните
води.

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор

г) Бучава

Градежните активности и
сообраќајот ќе предизвикаат
бучава и вибрации како резултат на
машините и возилата кои ќе се
користат за транспорт на
градежните материјали,
работниците и градежниот отпад
којшто се создал при рушењето и
изградбата

Локално/Крат
корочно/

Со средно
значење/

Сигурно

 Опремата треба да има соодветни придушувачи на
бучавата со кои ќе се намали нивото на бучава;

 Нивото на бучава не треба да го надминува
дозволениот лимит согласно законската регулатива
за ниво на бучава (во зависност од степенот на
заштита на областа каде што се одвиваат
градежните работи);

 Не треба да се дозволат градежни работи во текот
на ноќта, на локацијата ќе се работи во периодот
од 7,00 до 19,00 часот;

 Оние возила кои што се многу бучни не треба да се
користат се додека не се преземат соодветни
мерки.

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор

 Комунален
инспектор/инспекто
р за животна
средина

д) Квалитет на воздухот

Рушењето и градежните активности

Локално/Крат
корочно/Со

 Користење на заштитни маски за работниците;
 Возилата и градежните машини треба добро да се

Изведувач –
Понудувач
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Потенцијално влијание Степен на
влијание

Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Деве Баир

ќе предизвикаат емисија на гасови
од мобилни извори (возила и
градежни машини) на CO2, NOx,
PAH, SO2 и честички (PM10, PM2.5).
Прашината во воздухот ќе биде
предизвикана од демонтажата на
опремата, ископувањето,
движењето на возилата и
ракувањето со материјалите,
особено околу градежната
локација.

ниско
значење/

Сигурно

одржуваат и да бидат во согласност со
релевантните стандарди за емисија;

 Редовно одржување на возилата и градежните
машини со цел да се намали истекувањето на
моторни масла, емисиите и проширувањето на
загадувањето;

 Товарот којшто се транспортира со возила, а кој
емитува прашина треба да биде покриен;

 Градежната локација, транспортните патишта и
локациите каде што се ракува со материјалите
треба да се попрскуваат со вода на суви и
ветровити денови, особено бидејќи има
фреквентен сообраќај на граничниот премин;

 Градежните материјали  треба да се чуваат
покриени на соодветни места за да се намали
нанесувањето на прашина;

 Палење на отпадот на отворено место не е
дозволено

 Ограничување на брзината на возилата во рамките
на градежната локација

Надзор

Комунален
инспектор/инспекто
р за животна
средина

e) Слободен пристап на
информации и вклучување
на заинтересирани страни –
Недостаток на достапни
информации

Негативни,
повратни,
локални,
мали,
краткорочни,
најверојатно
ќе се појават

 За секој под - проект, Подносителот на под-
проектот треба да подготви информација / Објава
за почеток на градежни активности и истата да ја
објави  на веб - страницата на соодветната општина
каде што се реализира проектот и како и на веб-
страницата на општината на чија територија се
наоѓа граничниот премин.

 Министерство за
транспорт и врски
во соработка со
царинска управа и
ЈП за Државни
Патишта
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II.Оперативна фаза на објектот и пристапниот пат

Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Оперативна фаза на изградениот/реконструираниот објект и пристапен пат

Не се очекува негативно
влијание врз животната
средина.

Позитивното влијание со
изградба/реконструкција на
објекти, се очекува  преку
поголем простор за
административниот персонал
и цариниците, енергетска
ефикасност и заштеда на
енергија, намалување на
емисии на стакленички гасови
и сл.

Реконструираниот / изграден
пристапен пат ќе доведе до
подобрен и прооден
сообраќај на граничниот
премин, помалку застои,
ефикасен премин на луѓе и
стоки.

Локално/Краткорочно/
големо на локацијата
на објектот

 Треба да се изготви План за превенција од
пожари со кој ќе се утврдат ризиците од
пожар и потенцијалните извори за пожар како
и мерките со кои ќе се спречи брзото ширење
на огнот и чадот;

 Треба да се изготви План за превентивно
одржување кој ќе се однесува на превентивно
и редовно одржување со цел да се обезбеди
правилно функционирање на севкупната
инфраструктура во објектот (канализација,
атмосферска канализација, систем за
водоснабдување, уреди за греење итн.);

 Треба да се воспостави процедура за водење
евиденција со цел да се обезбеди соодветно
чување на техничката документација за
изградениот/реконструираниот објект;

 Претставници/вработени
на граничните премини

Квалитет на вода за пиење Локално/Краткорочно  Пред започнување со работа на објектот потребно
е са се изврши тестирање на поставениот
водоводен систем (поедини делови и цел систем)

 Измивање на цевките на водоводниот систем со
средство за дезинфекција на база на хлор

 Проверка на системот за водоснабдување од

 Изведувач –Понудувач

 Надзор
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Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

можни истекувања (пробно пуштање на работа на
водоводниот систем во објектот)

Фекална канализација Локално/Долготрајно  Треба да се инсталираат мали ПСО по бројот на
корисници.  ПСО треба редовно да се одржуваат со
цел да се задоволи соодветниот квалитет на
отпадните води на излезот од ПСОВ (според
националното законодавство) пред да се испрати
во реципиент.

 Изведувач –Понудувач

 Надзор

 Претставници/

вработени на граничните
премини

Редовно одржување на
пристапниот пат за слободно
движење

Континуирано  Чистење на патот во сите временски услови -
снежни наноси, замрзнати делови, отстранување
на истекување на масло и истекување на гориво
од моторни возила што ќе овозможи непречен
проток на сообраќајот на граничниот премин.

 Претставници/вработени
на граничните премини

6. МОНИТОРИНГ ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

Редовниот мониторинг треба да се врши во текот на спроведувањето на под -проектите со цел да се провери примената на предложените мерки
за ублажување на влијанието врз животната средина и мерките за здравје и безбедност при работа. Образецот на Извештајот за мониторинг на
животната средина и социјалните аспекти е даден во следната табела.

I. Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапен пат
Кој

параметар ќе се
следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на Деве Баир

Проектна активност: Дизајн на објекти на граничен премин Деве Баир

Во предвид треба да се земат условите на локацијата на објектот во однос на заштитени подрачја, да не се заземе повеќе простор од потребниот за
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

извршување на интервенцијата, како и да се земат во предвид сите законски обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина, при процесот на
дизајнирање на проектните активности во објектите

Примена на
мерките за
заштита и
безбедност на
локалното
население

Околу
проектните
локации

Визуелни
проверки

На почетокот на
реконструкцијат
а/градежните
работи (првиот
ден)

Секој работен де
н за
времетраење на
проектните
активности

За да се намалат ризиците
по  здравјето и
безбедноста - механички
повреди на локалното
население- посебно од
скршено стакло, дрвени
прозори и шилести
делови.

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Крива
Паланка
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
премини

Мерките за
заштита на
здравјето и
безбедноста при
работа (БЗР) кои
се однесуваат на
градежните
работници на
проектните
локации

На
градежните
локации

Визуелни
проверки

Секој работен
ден во текот на
проектните
активности

За да се намалат ризиците
по здравјето и
безбедноста на
работниците посебно
заштитна опрема и облека
за работниците

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Крива
Паланка
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

граничните
премини

Да се одбегне и
минимизира
безбедносниот и
здравствениот
ризик за
вработените на
граничните
премини

Во рамките
на објектот
и на
граничните
премини

Визуелни
проверки

На почетокот на
рушењето и
континуирано
секој работен
ден

Да се одбегнат повредите
на вработените лица во на
граничните премини од
паднати предмети од
прозори, врати, скршено
стакло

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Крива
Паланка
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
премини

Време на почеток
и крај на
реконструкцијата/
градежните
работи и посебно
време на
отстранување на
постојните ѕидни
плочи и
канализациони
цевки

На
градежната
локација

Визуелни
проверки и
преглед на
документац
ијата
(динамички
план)

Секој ден Да се одбегне и
минимизира
безбедносниот и
здравствениот ризик

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Крива
Паланка
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

граничните
премини

Исполнет Годишен
извештај за
транспортирање и
складирање на
отпад

Администра
ција на
локалната
самоуправа

Преглед на
документац
ијата –
утврдување
на Листата
на отпад

После
исполнување на
задачата за
собирање,
транспорт,
привремено
складирање и
крајно
складирање на
разни видови на
отпад

Да се подобри
раководењето на отпадот
и опасниот отпад на
локално и национално
ниво

Градоначалник
на Општината
каде ќе се
одвива проектот

План за
управување со
отпад за сите
видови на отпад
кои се генерираат
на градежната
локација

На
градежната
локација

Преглед на
документац
ијата –
Планот за
управување
со отпад

Пред почетокот
на активностите
за рушење

Да се обезбеди соодветно
управување со сите
видови на отпад и да се
намалат потенцијалните
ризици за загадување на
животната средина
(загадување на воздухот,
водите и почвата) и
ризиците врз здравјето на
луѓето

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/

Постоење на
скршено стакло,
прашина како

Во
околината
на објектот

Визуелни
проверки

За скршено
стакло/веднаш/З
а прашина секој

Да се одбегнат и
минимизираат ризиците
од повреди и вдишување

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

резултат на
рушењето
Генерирање на
различни типови
на отпад

ден после
завршување на
работите
За инертен отпад
на 2-3 дена

на прашина Општински
кадар од Крива
Паланка
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
премини

Ниво на прашина
- ситни честички

На
градежната
локација

Визуелно
набљудува
ње и
инструмент
и за
мерење

При сончеви и
суви денови
(еднаш неделно
при
најинтензивните
работни часови)

За да се избегне и намали
концентрацијата на
прашина во воздухот и да
се намали ризикот по
здравјето на вработените
на граничниот премин

Изведувач –
Понудувач и
овластена
компанија за
мерење на
нивото на
прашина

Собирање и
транспорт како и
складирање на
опасниот отпад
(доколку го има).

На
безбедно
привремено
место за
складирање

Преглед на
транспортн
ата листа и
условите на
местото за
складирање

Пред
транспортот на
опасниот отпад
(доколку го има)

За да се подобри
управувањето со отпад на
општинско и национално
ниво

Овластена
компанија за
собирање и
транспорт на
опасниот отпад
(доколку го има)
ангажирана од
страна на
Изведувачот -
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

Понудувачот

Ниво на бучава На
градежната
локација

Набљудува
ње на
нивото на
бучава dB
(А) со
соодветна
мерна
опрема

Редовно, во
текот на
градежните
активности,
преку посети на
локацијата, во
согласност со
националното
законодавство

За да се утврди дали
нивото на бучава е
над/под дозволеното ниво
на бучава за тој вид на
област

Изведувач –
Понудувач
Овластена
компанија за
мерење на
нивото на
бучава
ангажирана од
страна на
Изведувачот –
Понудувачот/
Инспектор за
животна
средина кој ги
собира
мерењата на
нивото на
бучава

Изложеност на
силна бучава од
возилата,
машините,
механизацијата и
опремата

На
градежната
локација

Преглед на
техничките
спецификац
ии во однос
на бучава
на
возилата,

Пред почетокот
на градежните
активности
(првиот ден) за
сите возила и
опрема

За да се заштитат
работниците од
изложеност на високо
ниво на  бучава, земајќи ги
во предвид техничките
спецификации на
опремата и

Изведувач -
Понудувач
Надзор
Инспектор за
животна
средина
/Инспектор за
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

механизаци
јата и
опремата
која се
користи за
работа на
отворено

времетраењето на
работата на отворено

комунални
работи

Преглед на
жалбен
механизам

Во
канцеларија

Преглед на
документит
е

Два пати
годишно (на
шест месеци) во
текот на
градежните
активности

Да се види ефикасноста за
решавање на поднесените
жалби

Министерство за
транспорт и
врски / ЈП за
државни
патишта/Царина

II. Оперативна фаза на под-проектот

Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи

параметарот?

Како
ќе се следи

параметаро
т?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци
Кој

параметар ќе се следи?
Градба Функција Реконструкција/изгра

дба на објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапнио

т пат

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи

параметарот?

Како
ќе се следи

параметаро
т?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци
Кој

параметар ќе се следи?
Градба Функција Реконструкција/изгра

дба на објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапнио

т пат

Квалитет на
водата за пиење

Пред пуштањето
во функција на
новиот водоводен
систем,  примерок
од водата треба
да биде
анализиран од
страна на
овластена
лабораторија -
Институт за јавно
здравје /
акредитирана
лабораторија

Лабораториск
а опрема за
физичко-
хемиски и
микробиолош
ки анализи на
квалитетот на
водата

Пред почетокот
со работа на
новиот објект

За да се
обезбеди
дистрибуција на
квалитетна вода
за пиење за
вработените на
граничниот
премин
намалувајќи ги
ризиците по
здравјето од
болести кои се
пренесуваат
преку вода

Општински
кадар од
Крива
Паланка
(Комунален
и
Инспектор
за животна
средина)/
Претставни
ци на
граничните
премини

Јавно
претпријати
е
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи

параметарот?

Како
ќе се следи

параметаро
т?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци
Кој

параметар ќе се следи?
Градба Функција Реконструкција/изгра

дба на објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапнио

т пат

План за заштита
од пожар

Пред почетокот со
работа на објектот

Ревизија на
планот

На почетокот со
работата на
објектот

За да се осигура
дека се
применети сите
мерки за заштита
од пожар

Општински
кадар од
Крива
Паланка
(Комунален
и
Инспектор
за животна
средина)

Претставни
ци на
граничните
премини

План за редовно и
превентивно
одржување на
објектот/пристапн
иот пат

Пред почетокот со
работа на
објектот/пристапн
иот пат

Преглед на
планот

На почетокот со
работата на
објектот/приста
пниот пат

За да се
обезбеди
правилно
спроведување на
мерките кои се
однесуваат на
превентивно и
редовно
одржување,

Општински
кадар од
Крива
Паланка
(Комунален
и
Инспектор
за животна
средина)
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи

параметарот?

Како
ќе се следи

параметаро
т?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци
Кој

параметар ќе се следи?
Градба Функција Реконструкција/изгра

дба на објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапнио

т пат

набавка на
резервни
делови, замена
на старите
делови со што ќе
се намалат
дефектите,
зголемување на
животниот век на
опремата и
обезбедување на
добра и
безбедна работа
на
објектот/пристап
ниот пат

Претставни
ци на
граничните
премини

Квалитет на
прочистена
отпадна вода
(БПК, ХПК,
нитрати, фосфор,
суспендирани
материи)

На излез од
пречистителна
станица, пред
испуштање во
реципиент

Земање на
примероци и
нивна
физичко-
хемиска
анализа во
лабораторија

Два пати
годишно
(пролет/зима)

За да се оцени
работата на
уредот

Вклучени
во
оператив
ни
трошоци

Претставни
ци на
граничните
премини  /
МЖСПП /
Инспектор
за животна
средина од
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи

параметарот?

Како
ќе се следи

параметаро
т?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци
Кој

параметар ќе се следи?
Градба Функција Реконструкција/изгра

дба на објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапнио

т пат

согласно со
прирачници
за следење и
воведени
методологии

општина
Крива
Паланка
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Одговорности за спроведување на ПУЖССП

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) е надлежна државна
институција во однос на развојот и спроведувањето на политиките од областа на заштитата и
унапредувањето на животната средина за проекти релевантни со ПОТТЗБ. За локални проекти,
Одделенијата за животна средина во соодветните Општини, се одговорни за заштита на
животната средина и за спроведување на сите постапки за заштита на животната средина во
согласност со применливите национални закони за животна средина

За сите под-проекти на ПОТТЗБ, проектната канцеларија за спроведување на проектот (под
Министерство за транспорт и врски) е основана со цел спроведување на планирање,
имплементација и мониторинг на проектни активности. Секоја операција поврзана со проектот
ќе вклучува независна ревизија, проценка, имплементација и надзор.

Агенцијата за имплементација на под-проект, во овој случај ЈП за државни патишта (ЈПДП) е
одговорна за целокупното спроведување на проектот (подготовка, извршување, следење и
евалуација).

Развој на капацитети и потреби за обука

Изведувачите треба да бидат обучени од специјалист за животна средина и социјални
прашања од ЕИП, со фокус на: правилно управување со отпадот од различни типови на отпад
генерирани на граничниот премин Деве Баир; ракување и управување со хемикалии на
локациите; минимизирање на нивото на бучава во однос на граничните дозволени вредности
за локацијата; правилен транспорт и складирање на градежните материјали и суровините;
почитувајќи ги барањата за здравје и безбедност на локациите и носење на лична заштитна
опрема (ЛЛЗ).

Конечните корисници (Царинска администрација) ќе бидат обучени со фокус на специфични
прашања, како што е надзорот над животната средина и следењето за време на вршењето на
надзорот и проценката на усогласеноста.

Јавно објавување и консултации

Подготвената Нацрт Иницијална ограничена оценка на влијанието врз животната средина (за
проекти од Б категорија) ќе биде достапна за јавноста на веб страната на Подносителот на под-
проектот и на веб страната на проектната локација на ПОТТЗБ. Во текот на 14 дена од
објавување на подготвениот документ - Иницијална ограничена оценка на влијанието врз
животната средина, Подносителот на под-проектот ќе спроведе јавна расправа со цел да ја
информира јавноста за планираните проектни активности, очекуваните влијанија и начини за
нивно ублажување. Доколку има коментари или сугестии по одржувањето на јавната расправа
истите е потребно да бидат вклучени во финалниот документ.

За предложените активности ќе се консултира засегната јавност. Јавните консултации ќе се
одржат како дел од процесот на еколошка и социјална проверка. Конечниот извештај на
ПУЖССА за проектот ќе биде јавно соопштен со презентирање на наодите и препораките во
Општина Крива Паланка и достапност на документот во канцелариите на ЕИП и Царинска
Управа. Корисници под под-проекти на ПОТТЗБ или било која засегната заинтересирана
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страна, имаат право на жалба. Ако е незадоволна, засегнатата страна има право да ја достави
својата жалба до МТВ користејќи го механизмот за жалби развиен во рамките на овој проект.
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Прилог 9 ОБРАЗЕЦ/МОДЕЛ ЗА План за управување со животната средина и социјалните прашања -
ПУЖССП (ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ/ПРИСТАПНИ ПАТИШТА НА
ГРАНИЧНИOТ ПРЕМИН ЌАФАСАН)

1. Вовед

Имајќи го во предвид фактот дека шест земји од Западен Балкан (Република Македонија, Албанија,
Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија) имаат ист предизвик да ги зголемат стапките на
раст на приходите и да обезбедат одржливо подобрување на приходите за сите свои граѓани,
Светска Банка го поддржува реализирањето на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот
на Западен Балкан (ПОТТЗБ). Проектните активности имаат за цел да го подобрат граничниот премин
кај Ќафасан (граница со Албанија).

2. Опис на проектот

Предложениот проект од компонента 1 ќе придонесе за подобрување на граничниот премин
Ќафасан преку реконструкција на административната зграда и на пристапниот пат што ќе доведе до
влијанија врз животната средина и социјални аспекти.

Забелешка: За време на подготовката на РУЖСПП за ПОТТЗБ, основен проект за граничниот премин
Ќафасан сеуште не е подготвен. Информациите во овој образец на ПУЖССА се врз основа на
достапните информации за време на негово изготвување. Откако главниот проект за под-проектот
ќе биде подготвен, вклучувајќи ги и деталите, Подносителот на под-проектот ќе спроведе целосно
скенирање на животната средина и социјалните аспекти, ќе ги идентификува сите потенцијални
влијанија врз животната средина и социјалните аспекти и ќе подготви целосен ПУЖССА.

3. Потенцијални влијанија врз животната средина и социјални аспекти поврзани со
предложените проектни активности

Имајќи ги во предвид предложените проектни активности различни медиуми на животната средина
се очекува да бидат афектирани. Влијанијата ќе бидат локални, повремени претежно во градежна
фаза додека во оперативна фаза тие ќе бидат незначителни и единствено ќе се генерираат различни
фракции на отпад, зголемено ниво на бучава и зголемени емисии на загадувачки материи во воздух.

За време на изградба/реконструкција на зградите се очекува да се појават следните влијанија:
зголемена емисија на загадувачки материи во воздух и зголемена бучава од градежни машини,
опрема и возила, генерирање на различни видови отпад (инертен отпад, отпад од пакување, опасен
отпад итн.), можни истекувања од горива / масла / мазива. За идентификуваното влијание потребно
да се спроведат соодветни мерки и активности со цел да се минимизира или да се избегне нивното
појавување. План за управување со отпад е потребно да се подготви пред отпочнување со
градежните работи со цел да се третира секој тип на отпад во зависност од неговите карактеристики.
Генерираниот отпад е потребно привремено да се одлага на соодветни локации се до негово
финално одлагање. Со цел да се минимизираат емисии во воздух, и бучава од возилата и
механизацијата потребно е нивно користење со лимитирана брзина околу проектната локација,
градежниот материјал треба да се покрива, работниците е потребно да носат маски за да избегнат
вдишување на прашина. Посебно внимание треба да се посвети на соодветно ракување со
хемикалии (бои, лакови) и амбалажа од искористени хемикалии.
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4. Преглед и скрининг на влијанија врз животна средина и социјален аспект

По завршувањето на скринингот на влијанијата врз животна средина и социјален аспект за секој под-
проект, согласно барањата на оперативните политики на Светска Банка ОП/БП 4.01 Оценка на
животната средина, и во согласност со Прилог 1 и Прилог 2 од РУЖССП, предложениот под-проект е
класифициран како проект од категорија "Б". Затоа, предложениот под-проект е подобен за
финансирање во рамките на проектот ПОТТЗБ и е подобен за финансирање од Светска Банка.
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5. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

План за  ублажување на влијанијата на животната средина и социјални аспекти идентификува изводливи и ефективни мерки за ублажување кои
можат да ги намалат потенцијално значајните негативни влијанија врз животната средина и социјалните прашања на прифатливо ниво. Тоа
вклучува компензаторни мерки ако мерките за ублажување не се изводливи, рентабилни или доволни.

I. Реконструкција / изградба на згради и изградба / реконструкција на пристапен пат на граничен премин Ќафасан

Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

Проектна активност: Дизајн на објекти

При процесот на дизајнирање на реконструктивни и градежни активности во објектите во предвид треба да се земат условите на локацијата на објектот во однос
на заштитени подрачја, да не се заземе повеќе простор од потребниот за извршување на интервенцијата, како и да се земат во предвид сите законски обврски кои
се однесуваат на заштита на животната средина

a) БЗР прашања

Можни негативни социјални
и здравствени влијанија врз
локалното население и
работниците како резултат
на:

- Повреда при минување
во непосредна близина
на градежната локација;

- Непридржување кон
строгите професионални
здравствени и
безбедносни стандарди
и процедурите на работа;

- Непочитување на

Локално/
Краткорочно/сигурно
/со големо значење

 Соодветни ленти за предупредување и информативни
табли околу постоечкиот објект во текот на рушењето и
околу новиот објект во текот на градежните работи;

 За работниците – да се применат законските предвидени
мерки за безбедност и здравје како што се: a) употреба на
заштитна облека и опрема како маски против прашина и
ситни делови и влакна како и заштитни појаси за работа на
голема височина б) да се одржи добро ниво на лична
хигиена; в) треба да се набави прибор за здравствена
заштита – прва помош и да се обезбедат медицински
услуги на градежната локација во текот на градежните
работи;

 Изведувачот треба да презема мерки како покривање на
градежните материјали, редовно одржување на возилата,
задолжително користење на маски за заштита од прашина
од страна на работниците итн. со цел да се намали

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор
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Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

регулативите за
безбедност на локалната
заедница;

прашината и издувни гасови и да се намали штетното
влијание врз здравјето на работниците;

 Обезбедување на градежната локација 24 часа;
 Околните места (граничен премин) треба да се одржуваат

во чиста состојба, без отпад. Отпадот треба да се собере и
тргне од дворот бидејќи може да биде причина за
повреда;

 Старите прозори и врати треба привремено да се стават на
безбедно место каде неслужбените лица нема да имаат
пристап;

 Поделба на градежните делови на објектот од деловите
каде не се вршат градежни активности со физички
бариери;

 Да се ограничи движењето помеѓу градежната локација и
местата кои се во функција во објектот;

 Проектната локација треба да биде осветлена ноќно
време;

 Да се следат мерките за безбедност при складирањето,
транспортот и депонирањето на опасните материи со цел
да се намали можноста за злоупотреба, истекувања и
случајна изложеност на луѓето;

 Евентуално скршено стакло (во ходници или надвор од
објектот) треба да се чисти веднаш;

 Редовно одржување на возилата за да се минимизираат
сериозни несреќи кои би биле предизвикани поради
дефекти на опремата или нејзино предвремено
расипување;

 Користење на налепници (надворешно обележување на
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Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

транспортните возила).

 Распоредот за чистење на објектот треба да се зголеми
поради дополнителната прашина од работните активности
при рушење;

 Информацијата дека е во тек рушење на објектот треба да
се постави на влезните врати на објектот;

 Динамичниот план за пренамена на зафатените објекти на
граничните премини треба да се направи според
напредувањето на активностите за рушење и изградба;

 Да се овозможи непречено одвивање на сообраќајот без
поголеми застои и по завршувањето на градежните
активности.

 Општински кадар на
Струга (Комунален
инспектор/инспектор за
животна средина)

 Претставници/

вработени на граничните
премини

б) Управување со отпад

Може да настанат негативни
влијанија врз животната
средина и здравјето како
резултат на несоодветно
ракување со различните
видови на отпад

Локално/
Краткорочно/сигурно
дека ќе се случи со
големо значење

 Подготовка на План за управување со отпад кој се очекува
при рушењето и изградбата на објектот и негово
одобрување во рок од 15 дена од денот на започнувањето
на активностите на градежната локација. Планот мора да
биде ревидиран и одобрен од страна на Надзорот;

 Да се идентификува опасниот и безопасниот отпад и да се
одвои на градежната локација;

 Отпадот треба да се класифицира според Поглавјето за
отпад  број 17 „Отпад при изградба и уривање со кодекс за
отпад 17 01 - Отпад од бетон, тули, 17 09 04 - Мешан отпад
од градежна локација вклучувајќи стакло од стари дрвени
прозори, (20 01 21* - “флуоресцентни ламби и друг отпад
што содржи жива ” – можно присуство) and раководење
согласно националното законодавство за инертен отпад
(одвојување на самото место, собирање и привремено
складирање, повторна употреба ако е можно,

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор

 Претставници/врабо
тени  на граничните
премини
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Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

транспортирање до финална дестинација за одлагање);
 После завршувањето на проектот може да се најдат мали

количини на лепило, боја, лепило или боја од пакувања,
алуминиумски профили, шрафови и друг градежен
материјал и со истиот треба да се постапува согласно
националното законодавство за управување со опасен
отпад (собирање на опасни материјали, нивно
обележување како опасен отпад и транспорт од страна на
овластена компанија);

 Треба да се потпише Договор со компанија за собирање и
транспорт на отпадот вклучувајќи и стари прозорци и
врати;

 Материјалите треба да бидат покриени во текот на
транспортот за да се избегне расфрлање на отпад;

 Палењето на градежен отпад е забрането;
 Старите прозори и врати треба привремено да се

складираат во одделни простории во објектот или доколку
не е можно, тогаш надвор во дворот, да се покријат и да се
стави налепница “не отворај“ се до нивното депонирање.

в) Квалитет на водата

Можни се влијанија на
животната средина врз
подземните води како
резултат на загадување на
почвата поради излевање на
гориво за возилата, моторни
масла, лубриканти и
несоодветно демонтирање

Локално/

Краткорочно/

Со средно значење/

Ниска веројатност

 Потенцијалниот опасен отпад (моторни масла, гориво за
возила, лубриканти) треба одделно да се собира и да се
вклучи овластена компанија како подизведувач која ќе
врши транспорт и конечно депонирање на опасниот отпад;

 Демонтажата на опремата (резервоари, котел) треба да се
изврши од страна на обучени лица со цел да се избегне
излевање на нафта во почвата со што може да доведе до
загадување на подземните води.

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор
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Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

на котлите и резервоарите

г) Бучава

Градежните активности и
сообраќајот ќе предизвикаат
бучава и вибрации како
резултат на машините и
возилата кои ќе се користат
за транспорт на градежните
материјали, работниците и
градежниот отпад којшто се
создал при рушењето и
изградбата

Локално/

Краткорочно/

Со средно значење/

Сигурно

 Опремата треба да има соодветни придушувачи на
бучавата со кои ќе се намали нивото на бучава;

 Нивото на бучава не треба да го надминува дозволениот
лимит согласно законската регулатива за ниво на бучава
(во зависност од степенот на заштита на областа каде што
се одвиваат градежните работи);

 Не треба да се дозволат градежни работи во текот на
ноќта, на локацијата ќе се работи во периодот од 7,00 до
19,00 часот;

 Оние возила кои што се многу бучни не треба да се
користат се додека не се преземат соодветни мерки.

 Изведувач – Понудувач

 Надзор

 Комунален
инспектор/инспектор за
животна средина

д) Квалитет на воздухот

Рушењето и градежните
активности ќе предизвикаат
емисија на гасови од
мобилни извори (возила и
градежни машини) на CO2,
NOx, PAH, SO2 и честички
(PM10, PM2.5). Прашината во
воздухот ќе биде
предизвикана од
демонтажата на опремата,
ископувањето, движењето
на возилата и ракувањето со
материјалите, особено околу

Локално/Краткорочн
о/Со ниско значење/

Сигурно

 Користење на заштитни маски за работниците;
 Возилата и градежните машини треба добро да се

одржуваат и да бидат во согласност со релевантните
стандарди за емисија;

 Редовно одржување на возилата и градежните машини со
цел да се намали истекувањето на моторни масла,
емисиите и проширувањето на загадувањето;

 Товарот којшто се транспортира со возила, а кој емитува
прашина треба да биде покриен;

 Градежната локација, транспортните патишта и локациите
каде што се ракува со материјалите треба да се
попрскуваат со вода на суви и ветровити денови, особено
поради учениците и затоа што локацијата се наоѓа во
станбена област;

 Градежните материјали  треба да се чуваат покриени на

 Изведувач – Понудувач

 Надзор

 Комунален
инспектор/инспектор за
животна средина
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Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

градежната локација. соодветни места за да се намали нанесувањето на
прашина;

 Палење на отпадот на отворено место не е дозволено
 Ограничување на брзината на возилата во рамките на

градежната локација
ѓ) Замена на материјали
што содржат азбест и
други опасни материјали

Локално/
Краткорочно/големо

 Да се постават знаци на коишто пишува „ОТСТРАНУВАЊЕ
НА АЗБЕСТ – ЗАБРАНЕТ ПРИСТАП“ во и околу работниот
простор во објектот/објектите кои се наоѓаат на граничните
премини;

 Ограничување на пристапот на оние луѓе коишто се
директно вклучени во отстранувањето на азбестот -
надзорот и општинските инспектори;

 Да се постават бариерни ленти и знаци за предупредување
во близина на објектот/објектите кои се наоѓаат на
граничните премини;

 За работниците – мора да се обезбеди заштитна опрема за
сите работници (целосно покривање на телото вклучувајќи
ја главата, водоотпорна заштита на нозете и рацете и
заштита на очите, маска за прашина со посебен ХЕПА
филтер;

 Одржување добро ниво на лична хигиена (опрема за
миење на раце која треба да се користи од секој работник
што го напушта градежното место, целокупната заштитна
опрема треба да биде во функција на градежната локација,
да се носат заштитни чевли додека не се заврши работата).

 Заштита на здравјето - на градежната локација треба да се
обезбеди опрема за прва помош и за медицинска услуга;

 Забрането е јадење, пиење, пушење и џвакање во рамките

 Изведувач –
Понудувач

 Надзор
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на градежната локација;
 Околното подрачје треба да се одржува во чиста состојба и

да не се остава азбест -цементен отпад. Отпадот (кровните
и ѕидни плочи) треба да се собираат, спакуваат и веднаш
да се отстранат од градежната локација.

 Одговорниот персонал за отстранување на азбест -
цементните кровни плочи треба да се обучува за
соодветно демонтирање на кровните плочи со цел да се
минимизираат опасностите по здравјето;

 Треба да се направи идентификација на материјалот што
содржи азбест како опасен отпад;

 Азбест - цементниот отпад треба да се класифицира како
опасен материјал во согласност со  Поглавјето за отпад 17
“Изградба и рушење ” со кодот за отпад 17 06 05* –
Градежен материјал што содржи азбест во согласност со
Листа на отпади (Службен Весник на РМ. 100/05);

 Рушењето и отстранувањето на азбест - цементни кровни и
ѕидни плочи треба да се направи брзо и од обучен
персонал;

 Азбест - цементниот отпад треба да се постави во
полиетиленски кеси или во други контејнери со дебелина
од најмалку 0,15 mm;

 Печатени налепници треба да се постават на надворешната
страна на кесите/контејнерите со предупредување дека
станува збор за азбестен отпад;

 Кршење на азбестните кровни плочи за да одговараат на
кесите/контејнерите е забрането;

 Со кровните и/или ѕидните плочи треба да се ракува
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внимателно и да се отстрануваат една по една, да не се
кршат бидејќи во текот на кршењето азбестните влакна и
прашината претставуваат опасност по здравјето;

 Подобро е да се избегне привремено складирање на
кровните и/или ѕидни плочи во училишниот двор, но ако е
потребно тогаш да се направи за еден/два дена и да се
преземат мерки на претпазливост – азбест - цементниот
отпад треба да се складира со поставен знак/или лента за
да се елиминира негово оштетување;

 Треба да се потпише Договор со компанијата за собирање
и транспорт на азбест - цементни кровни плочи;

 После отстранување на отпадот од азбест, сите површина
во училишниот двор треба да се чистат со непропустливо
платно или со ХЕПА филтри

 Работниците кои ќе чистат треба да носат заштитна облека
исто како и работниците кои ги демонтираат кровните
и/или ѕидните плочи;

 Треба да се потпише Договор со Јавното Комунално
Претпријатие „Депонија Дрисла“ за крајно депонирање на
кровните и/или ѕидните плочи од азбест;

 На депонијата, отпадот од азбест треба да се складира на
специјално локација одредена за таков вид на отпад
(одговорност на депонијата „Дрисла“).

e) Слободен пристап на
информации и
вклучување на
заинтересирани
страни – Недостаток

Негативни, повратни,
локални, мали,
краткорочни,
најверојатно ќе се
појават

 За секој под - проект, Подносителот на под-проектот треба
да подготви информација / Објава за почеток на градежни
активности и истата да ја објави  на веб - страницата на
соодветната општина каде што се реализира проектот и
како и на веб-страницата на општината на чија територија

 Министерство за
транспорт и врски во
соработка со
царинска управа и ЈП
за Државни Патишта
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на достапни
информации

се наоѓа граничниот премин.

II. Оперативна фаза на објектот

Потенцијално
влијание

Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

Оперативна фаза на изградениот/реконструираниот објект и пристапен пат

Не се очекува негативно
влијание врз животната
средина.

Позитивното влијание со
изградба/реконструкција
на објекти, се очекува
преку поголем простор за
административниот
персонал и цариниците,
енергетска ефикасност и
заштеда на енергија,
намалување на емисии
на стакленички гасови и
сл.

Реконструираниот /
изграден пристапен пат
ќе доведе до подобрен и
прооден сообраќај на

Локално/Краткорочно/
големо на локацијата
на објектот

 Треба да се изготви План за превенција од пожари со кој
ќе се утврдат ризиците од пожар и потенцијалните
извори за пожар како и мерките со кои ќе се спречи
брзото ширење на огнот и чадот;

 Треба да се изготви План за превентивно одржување кој
ќе се однесува на превентивно и редовно одржување со
цел да се обезбеди правилно функционирање на
севкупната инфраструктура во објектот (канализација,
атмосферска канализација, систем за водоснабдување,
уреди за греење итн.);

 Треба да се воспостави процедура за водење евиденција
со цел да се обезбеди соодветно чување на техничката
документација за изградениот/реконструираниот објект;

 Претставници/вработени на
граничните премини
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Потенцијално
влијание

Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно лице Трошоци

граничниот премин,
помалку застои,
ефикасен премин на луѓе
и стоки.

Квалитет на вода за
пиење

Локално/Краткорочно  Пред започнување со работа на објектот потребно е са
се изврши тестирање на поставениот водоводен систем
(поедини делови и цел систем)

 Измивање на цевките на водоводниот систем со
средство за дезинфекција на база на хлор

 Проверка на системот за водоснабдување од можни
истекувања (пробно пуштање на работа на водоводниот
систем во објектот)

 Изведувач –Понудувач

 Надзор

Редовно одржување на
пристапниот пат за
слободно движење

Континуирано  Чистење на патот во сите временски услови - снежни
наноси, замрзнати делови, отстранување на
истекување на масло и истекување на гориво од
моторни возила што ќе овозможи непречен проток на
сообраќајот на граничниот премин.

 Претставници/вработени на
граничните премини
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6. МОНИТОРИНГ ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА и социјални аСПЕКТИ

Редовниот мониторинг треба да се врши во текот на спроведувањето на под -проектите со цел да се провери примената на предложените мерки
за ублажување на влијанието врз животната средина и мерките за здравје и безбедност при работа. Образецот на Извештајот за мониторинг на
животната средина и социјалните аспекти е даден во Прилог 7.

I. Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапен пат на граничен премин Ќафасан

Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта на граничен премин Ќафасан

Проектна активност: Дизајн на објекти на граничен премин Ќафасан

Во предвид треба да се земат условите на локацијата на објектот во однос на заштитени подрачја, да не се заземе повеќе простор од потребниот за
извршување на интервенцијата, како и да се земат во предвид сите законски обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина, при процесот на
дизајнирање на проектните активности во објектите

Примена на
мерките за
заштита и
безбедност на
локалното
население

Околу
проектните
локации

Визуелни
проверки

На почетокот на
реконструкцијат
а/градежните
работи (првиот
ден)

Секој работен де
н за
времетраење на
проектните
активности

За да се намалат ризиците
по  здравјето и
безбедноста - механички
повреди на локалното
население- посебно од
скршено стакло, дрвени
прозори и шилести
делови.
Посебно внимание да се
посвети на отстранувањето

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

на кровниот покривач од
азбест

граничните
премини

Мерките за
заштита на
здравјето и
безбедноста при
работа (БЗР) кои
се однесуваат на
градежните
работници на
проектните
локации

На
градежните
локации

Визуелни
проверки

Секој работен
ден во текот на
проектните
активности

За да се намалат ризиците
по здравјето и
безбедноста на
работниците посебно
заштитна опрема и облека
за работниците кои ќе ги
отстранат азбестните
плочи

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
премини

Да се одбегне и
минимизира
безбедносниот и
здравствениот
ризик за
вработените на
граничните
премини

Во рамките
на објектот
и на
граничните
премини

Визуелни
проверки

На почетокот на
рушењето и
континуирано
секој работен
ден

Да се одбегнат повредите
на вработените лица во на
граничните премини од
паднати предмети од
прозори, врати, скршено
стакло, вдишување на
прашина и азбестни
влакна

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

премини

Време на почеток
и крај на
реконструкцијата/
градежните
работи и посебно
време на
отстранување на
постојните
азбестни ѕидни
плочи и
канализациони
цевки

На
градежната
локација

Визуелни
проверки и
преглед на
документац
ијата
(динамички
план)

Секој ден Да се одбегне и
минимизира
безбедносниот и
здравствениот ризик

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
премини

Привремено
складирање на
отстранети
азбестни
покривни и ѕидни
панели и
канализациони

Во посебна
просторија/
во
подрумска
просторија
на објектот
или во

Визуелни
проверки

На дневно ниво За да се минимизираат
можни повреди

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Претставници на
граничните
премини
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

цевки каде истите
се соодветно
спакувани и
етикетирани

неговиот
двор

Треба да се
потпише договор
со овластен
транспортер на
отпад од азбест

Треба да се
потпише и
договор со
депонијата Дрисла
за прифаќање и
финално
депонирање на
отпадот

Пред
почетокот
на
отстранува
њето /
рушењето

Преглед на
договорите

Во текот на
собирањето и
транспортот на
отстранети
кровни плочи

Пред крајното
депонирање на
отстранетите
плочи

За да се осигура дека
азбестниот отпад ќе се
третира согласно
националната легислатива,
интернационалните
конвенции и добрата
практика

Изведувач –
Понудувач кој
треба да
потпише
договор со
овластена

компанија за
прифаќање и
финално
депонирање на
азбест-
цементен отпад.
Депонијата
треба да има
лиценца за
прифаќање и
финално
депонирање на
азбест-
цементниот
отпад издадена
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

од страна на
Министерството
за животна
средина и
просторно
планирање

Исполнет Годишен
извештај за
транспортирање и
складирање на
отпад

Администра
ција на
локалната
самоуправа

Преглед на
документац
ијата –
утврдување
на Листата
на отпад

После
исполнување на
задачата за
собирање,
транспорт,
привремено
складирање и
крајно
складирање на
разни видови на
отпад
вклучувајќи и
отпад од азбест

Да се подобри
раководењето на отпадот
и опасниот отпад на
локално и национално
ниво

Градоначалник
на Општината
каде ќе се
одвива проектот

План за
управување со
отпад за сите
видови на отпад
кои се генерираат
на градежната

На
градежната
локација

Преглед на
документац
ијата –
Планот за
управување
со отпад

Пред почетокот
на активностите
за рушење

Да се обезбеди соодветно
управување со сите
видови на отпад и да се
намалат потенцијалните
ризици за загадување на
животната средина

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

локација (загадување на воздухот,
водите и почвата) и
ризиците врз здравјето на
луѓето

Постоење на
скршено стакло,
прашина како
резултат на
рушењето
Генерирање на
различни типови
на отпад

Во
околината
на објектот

Визуелни
проверки

За скршено
стакло/веднаш/З
а прашина секој
ден после
завршување на
работите
За инертен отпад
на 2-3 дена

Да се одбегнат и
минимизираат ризиците
од повреди и вдишување
на прашина

Изведувач -
Понудувач
/Надзор/
Општински
кадар од Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници на
граничните
премини

Ниво на прашина
- ситни честички

На
градежната
локација

Визуелно
набљудува
ње и
инструмент
и за
мерење

При сончеви и
суви денови
(еднаш неделно
при
најинтензивните
работни часови)

За да се избегне и намали
концентрацијата на
прашина во воздухот и да
се намали ризикот по
здравјето на вработените
на граничниот премин

Изведувач –
Понудувач и
овластена
компанија за
мерење на
нивото на
прашина

Собирање и
транспорт како и

На
безбедно

Преглед на
транспортн

Пред
транспортот на

За да се подобри
управувањето со отпад на

Овластена
компанија за
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

складирање на
опасниот отпад
(доколку го има).

привремено
место за
складирање

ата листа и
условите на
местото за
складирање

опасниот отпад
(доколку го има)

општинско и национално
ниво

собирање и
транспорт на
опасниот отпад
(доколку го има)
ангажирана од
страна на
Изведувачот -
Понудувачот

Ниво на бучава На
градежната
локација

Набљудува
ње на
нивото на
бучава dB
(А) со
соодветна
мерна
опрема

Редовно, во
текот на
градежните
активности,
преку посети на
локацијата, во
согласност со
националното
законодавство

За да се утврди дали
нивото на бучава е
над/под дозволеното ниво
на бучава за тој вид на
област

Изведувач –
Понудувач
Овластена
компанија за
мерење на
нивото на
бучава
ангажирана од
страна на
Изведувачот –
Понудувачот/
Инспектор за
животна
средина кој ги
собира
мерењата на
нивото на
бучава
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи
параметар

от?

Како
ќе се следи
параметар

от?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи

параметарот?

Трошоци Одговорност

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на објектот

и пристапниот
пат

Изложеност на
силна бучава од
возилата,
машините,
механизацијата и
опремата

На
градежната
локација

Преглед на
техничките
спецификац
ии во однос
на бучава
на
возилата,
механизаци
јата и
опремата
која се
користи за
работа на
отворено

Пред почетокот
на градежните
активности
(првиот ден) за
сите возила и
опрема

За да се заштитат
работниците од
изложеност на високо
ниво на  бучава, земајќи ги
во предвид техничките
спецификации на
опремата и
времетраењето на
работата на отворено

Изведувач -
Понудувач
Надзор
Инспектор за
животна
средина
/Инспектор за
комунални
работи

Преглед на
жалбен
механизам

Во
канцеларија

Преглед на
документит
е

Два пати
годишно (на
шест месеци) во
текот на
градежните
активности

Да се види ефикасноста за
решавање на поднесените
жалби

Министерство за
транспорт и
врски / ЈП за
државни
патишта/Царина

II. Оперативна фаза на под-проектот
Кој

параметар ќе се
Каде

ќе се следи
Како

ќе се следи
Кога

ќе се следи
Зошто

ќе се следи параметарот?
Трошоци

Кој
параметар ќе се следи?
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следи? параметаро
т?

параметаро
т?

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Градба Функција Реконструкција/
изградба на

објект и
пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапниот

пат

Проектна активност: Реконструкција/изградба на објекти и изградба/реконструкција на пристапни патишта

Квалитет на водата
за пиење

Пред
пуштањето
во функција
на новиот
водоводен
систем,
примерок од
водата треба
да биде
анализиран
од страна на
овластена
лабораторија
-Институт за
јавно здравје
/
акредитиран
а

Лабораторис
ка опрема за
физичко-
хемиски и
микробиоло
шки анализи
на
квалитетот
на водата

Пред почетокот со
работа на новиот
објект

За да се обезбеди
дистрибуција на квалитетна
вода за пиење за
вработените на граничниот
премин намалувајќи ги
ризиците по здравјето од
болести кои се пренесуваат
преку вода

Општински
кадар од
Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)/
Претставници
на граничните
премини

Јавно
претпријатие

План за заштита
од пожар

Пред
почетокот со
работа на
објектот

Ревизија на
планот

На почетокот со
работата на
објектот

За да се осигура дека се
применети сите мерки за
заштита од пожар

Општински
кадар од
Струга
(Комунален и
Инспектор за
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Кој
параметар ќе се

следи?

Каде
ќе се следи

параметаро
т?

Како
ќе се следи

параметаро
т?

Кога
ќе се следи

параметарот
(фреквенција на

мерења)?

Зошто
ќе се следи параметарот?

Трошоци
Кој

параметар ќе се следи?
Градба Функција Реконструкција/

изградба на
објект и

пристапен пат

Оперативна
фаза на

објектот и
пристапниот

пат

животна
средина)

Претставници
на граничните
премини

План за редовно и
превентивно
одржување на
објектот/пристапн
иот пат

Пред
почетокот со
работа на
објектот/при
стапниот пат

Преглед на
планот

На почетокот со
работата на
објектот/пристапн
иот пат

За да се обезбеди правилно
спроведување на мерките
кои се однесуваат на
превентивно и редовно
одржување, набавка на
резервни делови, замена на
старите делови со што ќе се
намалат дефектите,
зголемување на животниот
век на опремата и
обезбедување на добра и
безбедна работа на
објектот/пристапниот пат

Општински
кадар од
Струга
(Комунален и
Инспектор за
животна
средина)

Претставници
на граничните
премини
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Одговорности за спроведување на ПУЖССП

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) е надлежна државна
институција во однос на развојот и спроведувањето на политиките од областа на заштитата и
унапредувањето на животната средина за проекти релевантни со ПОТТЗБ. За локални проекти,
Одделенијата за животна средина во соодветните Општини, се одговорни за заштита на животната
средина и за спроведување на сите постапки за заштита на животната средина во согласност со
применливите национални закони за животна средина

Проектната канцеларија за спроведување на проектот под Министерство за транспорт и врски е
основана со цел спроведување на планирање, имплементација и мониторинг на проектни
активности. Секоја операција поврзана со проектот ќе вклучува независна ревизија, проценка,
имплементација и надзор. Агенцијата за имплементација на под-проект, во овој случај ЈП за
државни патишта (ЈПДП) е одговорна за целокупното спроведување на проектот (подготовка,
извршување, следење и евалуација).

Развој на капацитети и потреби за обука

Специјални обуки ќе бидат организирани од страна на вработените на Светска Банка и Експертот за
животна средина и социјални прашања во проектната канцеларија, со фокус на политиките на СБ и
препораките на националното законодавство за управување со животната средина. Обуката ќе биде
насочена на конкретни прашања од областа на надзор на животната средина и следење за
вработените кои ќе вршат надзор и оценка на усогласеноста.

Во врска со управувањето со животната средина, изведувачите треба да бидат обучени од
специјалистот за животна средина и социјална политика за: правилно складирање на градежните
материјали и опрема што ќе бидат инсталирани на граничниот премин Ќафасан, намалување на
количините на создавање отпад, правилно управување со отпадот на граничниот премин Ќафасан за
време на спроведувањето на проектните активности, редовно одржување на механизацијата и
возилата од страна на овластените служби за да се избегнат: можни истекувања, дополнителни
емисии во воздухот и зголемено ниво на бучава. Исто така треба да бидат обучени за
имплементирање на барања безбедност и здравје и носење на ЛЗО.

Јавно објавување и консултации

Подготвената Нацрт Иницијална ограничена оценка на влијанието врз животната средина (за
проекти од Б категорија) ќе биде достапна за јавноста на веб страната на Подносителот на под-
проектот и на веб страната на проектната канцеларија. Во текот на 14 дена од објавување на
подготвениот документ - Иницијална ограничена оценка на влијанието врз животната средина,
Подносителот на под-проектот ќе спроведе јавна расправа (во Општина Струга) со цел да ја
информира јавноста за планираните проектни активности, очекуваните влијанија и начини за нивно
ублажување. Доколку има коментари или сугестии по одржувањето на јавната расправа истите е
потребно да бидат вклучени во финалниот документ. Врз основа на коментарите добиени од
заинтересираните страни, треба да се подготви Записник, вклучувајќи и Листа на присутни учесници
и главни коментари/забелешки на подготвениот документ. Финална верзија на Иницијална
ограничена оценка на влијанието врз животната средина ќе биде доставена до проектната локација
за одобрување од страна на Експертот/ите за животна средина и социјални аспекти.
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ПРИЛОГ 10 Образец за жалба

Референтен број
Цело име (изборно)

 Сакам да ја поднесам
жалбата анонимно.

 Барам да не се открие
мојот идентитет без моја
согласност.

Информации за контакт

Ве молиме обележите како
сакате да бидете контактирани
( пошта, телефон, Е-маил )

 По пошта:  Ве молиме внесете адреса :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___

 По телефон: ___________________________________________________

 По Е-маил

Префериран јазик на
комуникација

 Македонски

 Албански

 Друг: ____________________

Опис на жалбата Што се случило? Каде се случило? Кој го направил? Кој е резултатот од проблемот ?

Дата на жалбата

 Еднократен инцидент/жалба (дата ________________)

 Се случило повеќе пати (колку пати ? ______)

 Во тек  ( во моментов се соочува со проблем)

Што би сакале да се случи?

Потпис :   _______________________________

Дата : _______________________________

Ве молиме вратете го формуларот на:

Единицата за имплементација на проектот на МТВ

Лице за контакт _____________________________

Телефон: _____________________________

Е-маил адреса: _____________________________


