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1 ВОВЕД

1.1 ПРОЕКТОТ
1.1.1. Оваа Студија за оцена на влијанието врз животната и социјалната средина (ОВЖСС) за

автопатот А2, делница Букојчани – Кичево (Проектот) е подготвена во согласност со
договорот помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта (Инвеститорот) и ГЕИНГ Кребс
унд Кифер Интернешнал и други д.о.о.– Скопје (бр. 08-16/7 од 26.01.2018). Истата е
дополнета со оцените направени од страна на WSP со цел да се исполнат барањата на ЕУ и
ЕБОР. Проектот се однесува на изградба на 10,7 км долгата подделница „Букојчани-Кичево“
од автопатот А2. Овој Адендум е изработен во согласност со Постапката за управување со
измените на проектот од делот 5.1 на ПУЖСС и ставката 1.5 од АПЖСС.

1.1.2. ОВЖСС за Проектот беше објавена на 11 декември 2020 г. и со неа се изврши оцена на
првичната траса (original alignment). Но, по консултациите спроведени во однос на објавената
ОВЖСС беше изработена ревидирана траса, којашто сега се покажува како претпочитана
опција. Адендумот на ОВЖСС за потребите на Проектот беше изработен со цел да се
проценат потенцијалните импликации на ревидираната траса (realignment), којашто се
однесува на 4-километарска делница од Проектот, помеѓу стационажите 2+000 и 6+000.

1.2 ИЗРАБОТКА НА РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
1.2.1. Ревидираната траса беше изработена со цел да се разрешат проблематичните аспекти на

кои укажаа локалните жители за време на активностите за вклучување на чинителите,
особено во однос на близината на клучката кај Строгомиште до станбените објекти, и
потенцијалните ефекти на Проектот врз гробиштата во Долно Строгомиште. Со ревидираната
траса, Проектот ќе се релоцира, особено еден од неговите главни објекти, имено, клучката кај
Строгомиште, и тоа подалеку од селото и гробиштата.

1.2.2. Накратко, со ревидираната траса:

¡ Клучката кај Строгомиште ќе се релоцира повеќе на запад од селото Долно Строгомиште
(помеѓу стационажите 2+750 до 3+000);

¡ Со надвозници ќе се премостат локалните патишта и железницата, со тоа што Проектот ќе
се постави на линеарен насип со приближна висина од 10 м помеѓу стационажите 2+000 и
3+000 (најзападната точка) / 3+050 (најисточната точка);

¡ Ќе се постави вијадукт во должина од 710 м (или помеѓу стационажите 3+000 и 3+700
(најзападната точка) или помеѓу стационажите 3+050 и 3+760 (најисточната точка); и

¡ Ќе се релоцира и предложениот влез и излез на тунелот Колибари. Должината на тунелот
ќе изнесува 760 м.

1.2.3. Причината поради која се претпочита ревидираната траса е што ова прилично мала измена
на Проектот ќе ја намали можноста од штетните еколошки и социјални ефекти по жителите на
Долно Строгомиште и корисниците на гробиштата во Долно Строгомиште, особено во поглед
на бучавата, квалитетот на воздухот, и визуелните ефекти, како во текот на изградбата така и
при неговата употреба. Ревидираната траса останува и понатаму во рамките на првобитниот
коридор од студијата, како што е прикажано и во првобитната ОВЖСС, само што ќе се
постави подалеку од селото Долно Строгомиште, и жителите-рецептори од селото. Деталното
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проектно решение што ќе се изработи за овој Проект ќе ја вклучува ревидираната траса.
Описот на ревидираната траса е даден во Дел 1.4.

1.2.4. Во ОВЖСС се претпоставуваше дека градежните работи ќе започнат во 2020 година, а
оперативната фаза на Проектот се планираше да започне во 2023. Поради времето што
оттогаш помина, градежните работи сега се очекува да започнат во 2022 година и да траат до
2026 година, по што Проектот ќе стане оперативен.

1.3 ЦЕЛТА НА ОВОЈ АДЕНДУМ КОН ОВЖСС
1.3.1. Адендумот кон ОВЖСС беше изработен со цел да се проценат потенцијалните придобивки на

ревидираната траса, заедно со неговиот потенцијал значително да ги промени ефектите во
однос на наодите од првобитната ОВЖСС како последица да предложената ревидирана
траса. Во Адендумот исто така се разгледува дали во ПУЖСС е потребно да се вклучат
евентуални дополнителни мерки за ублажување. Во Адендумот кон ОВЖСС се земаат
предвид импликациите по секоја од следниве еколошки и социјални теми, коишто беа
разгледувани во рамките на ОВЖСС:

¡ Квалитет на воздухот (Поглавје 4);
¡ Клима (Поглавје 5);
¡ Подземни води (Поглавје 6);
¡ Површински води (Поглавје 7);
¡ Геологија и почви (Поглавје 8);
¡ Создавање на отпад и ефикасност на ресурсите (Поглавје 9);
¡ Бучава и вибрации (Поглавје 10);
¡ Биодиверзитет (Поглавје 11);
¡ Предел и визуелни ефекти (Поглавје 12);
¡ Социјални и месни ефекти (Поглавје 13);
¡ Здравје, безбедност и сигурност при работа (Поглавје 14);
¡ Имот и средства за живот / егзистенција (Поглавје 15);
¡ Културно наследство (Поглавје 16); и
¡ Кумулативни ефекти (Поглавје 17).

1.3.2. Описот на ревидираната траса, импликациите во однос на барањата на Проектот,
ангажирањето на чинителите, и резимето на потенцијалните ефекти се наведени во следниве
поглавја:

¡ Глава 1 – Вовед – тука е дадено појаснување зошто е изработен Адендумот, како и опис на
ревидираната траса;

¡ Глава 2 – Законодавството и барањата во однос на ОВЖСС – тука предвид се земаат сите
импликации во однос на законите и прописите по подготовката на ОВЖСС;

¡ Глава 3 – Вклучување на чинителите – тука се разгледува дополнителното вклучување на
чинителите кое се одвиваше по подготовката на ОВЖСС и дополнителните консултации
што се потребни како резултат на ревидираната траса;

¡ Глава 18 – Резиме – тука се резимира потенцијалот за некој од ефектите значително да се
промени поради ревидирањето на трасата и се презентираат дополнителните мерки за
ублажување, доколку бидат потребни, така како што се утврдени во секоја тема од
оцената.
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1.3.3. ПУЖСС во Глава 19 од овој Адендум кон ОВЖСС беше ажуриран со дополнителни мерки за
ублажување, каде што беше потребно.

1.3.4. Меѓу доставените документи се најдоа и следниве извештаи, кои исто така беа ажурирани
како одговор на ревидираната траса:

¡ План за вклучување на чинителите (ПВЧ);
¡ Рамка за откуп на земјиштето (РОЗ); и
¡ Акциски план за животната и социјалната средина (АПЖСС).

1.3.5. ЈПДП ќе подготви и презентира ревидирана динамика на планираните консултации и
активности за вклучување на чинителите до ЕБОР и ќе даде детали за ажурираниот ПВЧ.

1.3.6. ЈПДП ќе изврши јавно објавување на Адендумот кон ОВЖС и следниве ажурирани документи:
ПОЗ,, ПВЧ, ОВЖСС и НТР за ОВЖСС.

1.3.7. Овие документи ќе бидат достапни на следниве јазици:

¡ - Ажуриран ПО – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран НТР – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран ПВЧ – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран ОВЖСС – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран ПУЖСС – македонски и англиски јазик
¡ - Адендум кон ОВЖСС – македонски и англиски јазик.

1.4 ОПИС НА РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
1.4.1. Ревидираната траса е прикажана на Слика 1-1. Ревидираната траса ќе се протега помеѓу

двете крајни точки прикажани во розово, наречени понатаму во текстот „најзападната точка“ и
„најисточната точка“. Првичната траса е прикажана со зелено.

1.4.2. Ревидираната траса ќе се протега најмногу 1,5 км југозападно од првичната траса. Крајните
точки на ревидираната траса покажуваат дека должината на Проектот веројатно ќе се
зголеми за помалку од 1 км.

1.4.3. Спецификациите на автопатот (како што се ширините на сообраќајните ленти, брзините,
централната резервација и цврстите ленти за застанување) остануваат непроменети во однос
на оние прикажани во Табела 2-1 на ОВЖСС и ќе важат и за изменетата делница на
Проектот.

1.4.4. За ревидираната траса ќе биде потребно да се воведат надвозници за локалните патишта и
за железничката линија. Насипот ќе започне кај стационажата 2+000 и ќе се поврзе со
вијадуктот или кај стационажата 3+000 (најзападната точка) или 3+050 (најисточната точка).
Должината на насипот ќе се движи помеѓу 1 км (најзападната точка) и 1,05 км (најисточната
точка). Во просек, насипот ќе биде висок 10 м.

1.4.5. Клучката кај Строгомиште ќе се релоцира приближно на 1 км југозападно од првобитната
локација на клучката (помеѓу стационажите 2+750 до 3+000). Големината и конфигурацијата
на Клучката кај Строгомиште ќе бидат слични на првобитно предложените.

1.4.6. Од клучката кај Строгомиште ќе тргнува и врзен пат (како што е прикажано на Слика 1-1). На
исток од клучката кај Строгомиште врзниот пат ќе минува над локалните патишта и
железницата и ќе се поврзе со селото Долно Строгомиште. Западно од клучката кај
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Строгомиште врзниот пат ќе минува над еден локален пат и ќе се поврзе со државниот пат
А2.

1.4.7. Со вијадукт ќе се поврзе јужниот крај на насипот со влезот на тунелот Колибари. Вијадуктот ќе
биде долг 710 м. За најзападната точка, вијадуктот ќе се протега помеѓу стационажите 3+000
и 3+710, а пак за најисточната точка помеѓу стационажите 3+050 и 3+760. Вијадуктот ќе
минува над локалните патишта и над железницата.

1.4.8. За ревидираната траса ќе биде потребно да се извршат и промени на тунелот Колибари,
вклучително и на локациите за неговиот влез и излез и должината на тунелот. Тунелот ќе
биде 760 м долг. За најзападната точка, тунелот ќе се протега помеѓу стационажите 3+710 и
4+470, а пак за најисточната точка помеѓу стационажите 3+760 и 4+520.

1.4.9. Во Табела 1-1 е прикажана споредба на должините и стационажите на вијадуктот и тунелот
за потребите на ревидираната траса во однос на првобитната траса.

Табела 1-1 Споредба на првичната траса и крајните точки на ревидираната траса

Траса Должина на вијадуктот Должина на тунелот Колибари

Првичната траса 1.030 м (стационажа 2+630 до
3+660)

870 м (стационажа 3+660 до
4+430)

Ревидираната траса
(најзападната точка)

710 м (стационажа 3+000 до
3+710)

760 м (стационажа 3+710 до
4+470)

Ревидираната траса
(најисточната точка )

710 м (стационажа 3+050 до
3+760)

760 м (стационажа 3+760 до
4+520)
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2 ЗАКОНОДАВСТВО И БАРАЊА ЗА ОВЖСС
2.1.1. Првобитната ОВЖСС, и овој Адендум, се изработени во согласност со:

¡ Националната постапка за Оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС) и
стандардите за животната средина;

¡ Релевантното национално законодавство;
¡ Стандардите за животната средина на Европската Унија (ЕУ);
¡ Релевантните меѓународни договори и конвенции; и
¡ Барањата за усогласеност (БУ/PR) 1 до 10 (како што е соодветно) на Европската банка за

обнова и развој (ЕБОР).

2.1.2. Во Глава 3: Законодавството и барањата во однос на ОВЖСС од ОВЖСС е даден преглед
на законите и прописите што беа користени за изработка на ОВЖСС и на овој Адендум.
Описите, проектните категоризации и одговорните тела важат и за овој Адендум.

2.2 МАКЕДОНСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ОВЖС
2.2.1. Националната верзија на ОВЖСС беше ревидирана и испратена до Министерството за

животна средина и просторно планирање на 15 јуни 2021 година, а јавната расправа за
Проектот се одржа на 23 јули 2021 година. Министерството ќе одлучи дали ќе ја прифати или
одбие апликацијата за спроведување на Проектот, земајќи ги во предвид: ОВЖСС, извештајот
за сообразност, јавната расправа и повратните информации од јавноста. Оваа одлука ќе се
донесе во рок од 40 дена од денот на поднесување на ОВЖСС (во согласност со Законот за
животна средина, член 87).

2.3 АЛТЕРНАТИВИ
2.3.1. Во Глава 4: Разгледување на алтернативите од ОВЖСС се дава преглед на главните

алтернативи на Проектот што беа земени предвид, заедно со основните причини да се
продолжи со Проектот.

2.3.2. Со ревидираната траса се обезбедува алтернативна траса којашто е технички и финансиски
изводлива. Иако е поскапа за изведба, поради поголемиот број на потребни објекти, особено
мостовите што ќе бидат потребни за да се премине преку железничката линија и насипите,
ревидираната траса ги избегнува проблематичните социјални аспекти на кои укажаа жителите
на Долно Строгомиште. Алтернативната траса сега претставува претпочитаната опција,
бидејќи ќе ги намали штетните ефекти по животната и социјалната средина за жителите на
Долно Строгомиште и за корисниците на гробиштата во Долно Строгомиште.
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3 ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ

3.1 БАРАЊА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ И УЧЕСТВО НА
ЈАВНОСТА

3.1.1. Како што е опишано во Глава 6: Вклучување на чинителите од ОВЖСС, БУ1 и БУ10 на
ЕБОР налагаат вклучување на чинителите со цел да се изградат цврсти, конструктивни и
пресретливи односи помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта, Изведувачот на
градежните работи и локалната заедница.

3.1.2. Директивата за ОВЖС ја опишува потребата за учество на јавноста како дел од постапките за
донесување одлуки и улогата на оцената на влијанието врз животната средина (ОВЖС) во
информирањето на јавноста за ефектите поврзани со Проектот. Согласно барањата на
Директивата за ОВЖС, за потребите на ОВЖСС беше изработено и Нетехничко резиме
(НТР). По подготовката на Адендумот кон ОВЖСС беше ревидирано и НТР.

3.2 ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ
3.2.1. Планот за вклучување на чинителите (ПВЧ) беше јавно обелоденет заедно со ОВЖСС. Како

одговор на ревидираната траса, и овој план беше ревидиран, и така ревидираниот ПВЧ ќе се
обелодени заедно со Адендумот кон ОВЖСС, по што редовно ќе се ажурира во текот на
Проектот.

3.2.2. Во ПВЧ се содржат консултативни активности чијашто цел е да се информираат локалните
заедници за тоа како се изменило проектното решение во одговор на нивните укажувања, да
се дадат информации за природата и локацијата на ревидираната траса, и да се ангажираат
чинителите во текот на подготовката на деталниот проект.

3.2.3. ПВЧ содржи и механизам за поплаки со кој им се овозможува на засегнатите лица да ги
достават своите поплаки, причини за загриженост и прашања до Јавното претпријатие за
државни патишта, Изведувачот на градежните работи или Изведувачот на одржувањето.
Примерок од образецот за поплаки е исто така вклучен во НТР.

3.2.4. Беше подготвено и Дополнување на ПВЧ со цел да се земат предвид ограничувањата заради
Ковид-19 и истото беше приложено кон ПВЧ. Тука беа вклучени алтернативни мерки за
објавување во согласност со барањето на ЕБОР за вклучување на чинителите (БУ10) –
Брифинг забелешка за Ковид-19.

3.3 КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ОБЈАВУВАЊЕ
3.3.1. Состаноците и консултациите преземени за време на подготвувањето на ОВЖСС се

резимирани во Глава 6: Вклучување на чинителите од ОВЖСС.

3.3.2. ЈПДП презеде најразлични консултативни активности и за време на објавувањето на ОВЖСС
во јануари 2021 година, како што е резимирано во Табела 3-1.
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Табела 3-1 – Резиме на консултациите при објавување

Датум Локација Присутни Број на
присутни
лица

13
јануари
2021 г.

Кичево

Забелешка: консултациите се
одвиваа на затворено, при што
беше обезбедено средство за
дезинфекција на рацете и сите
учесници носеа заштитни
покривки на лицето, со цел да се
испочитуваат мерките за
заштита од КОВИД-19.

¡ Градоначалник на Општина
Кичево

¡ Сектор на урбанизам на
Општина Кичево

¡ Јавно претпријатие за државни
патишта

¡ Проектантскиот тим

10

Долно Строгомиште

Забелешка: консултациите се
одвиваа на отворено, со цел да се
испочитуваат мерките за
заштита од КОВИД-19.

¡ Локалните жители од селата
Долно Строгомиште и Горно
Строгомиште.

¡ Заинтересираните членови на
околните заедници

¡ Претставници на група локално
население (коишто се противат
на Проектот)

¡ ЈПДП
¡ Проектантскиот тим

40

 *Забелешка: Во посочената бројка не се вклучени претставниците на ЈПДП и на Проектантскиот тим.

3.3.3. При секоја од консултациите се даваше и преглед на Проектот, како што е прикажан во
ОВЖСС.

3.3.4. Клучните проблеми и причини за загриженост коишто беа искажани за време на
консултациите се однесуваа на:

¡ Претставниците на групата локално население, основана со цел да му се спротивстават на
Проектот, поднесоа потпишана петиција (со близу 2000 потписници) за пренасочување на
Проектот со цел да се избегне селото Долно Строгомиште, да се спречи пресекување на
заедницата кое би настанало во селото поради Проектот, како и да се избегнат гробиштата
во Долно Строгомиште и потенцијалната потреба од ексхумации. ЈПДП и Проектантскиот
тим појаснија дека се разгледува изменување на трасата со што би се избегнало селото
Долно Строгомиште, и иако за тоа би биле потребни два дополнителни премини преку
железничката линија, со кои значително би се зголемиле трошоците за изградба, сепак
оваа опција се испитува технички, економски, социјално и еколошки.

¡ Претставниците на Исламската верска заедница во Кичево (Кичевското муфтиство)
доставија писмо до ЈПДП со кое бараат пренасочување на Проектот со цел да се избегнат
гробиштата кај Долно Строгомиште.

¡ Општината Кичево забележа дека на некои локации (во близина на селото Долно
Строгомиште), Проектот се протега на земјиште кое од порано било наменето за
домување; и
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¡ Општината Кичево забележа дека на северниот крај на Проектот, близу Осој, каде што
еден коридор од земјиштето е наменет за Проектот, можно е веќе да постојат одредени
дивоградби.

3.3.5. Присутните на консултациите веруваа дека севкупниот Проект ќе обезбеди подобар
сообраќаен пристап, кој ќе биде од полза за локалните заедници.

3.3.6. Фотографии од консултациите при објавување се прикажани на Слика 3-1 подолу.

Слика 3-1 – Фотографии од консултациите при објавување

3.4 НАЦИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ОВЖСС
3.4.1. Националната верзија на ОВЖСС беше ревидирана и доставена до Министерството за

животна средина и просторно планирање на 15 јуни 2021 година, а јавната расправа за
проектот се одржа на 23 јули 2021 година, како што е резимирано во Табела 3-2.

Табела 3-2 – Резиме на националната консултација за ОВЖС

Датум  Локација Присутни Број на
присутни
лица

23 јули
2021 г.

Советот на Општина Кичево

Забелешка: Јавната расправа ја
организираше Министерството за
животна средина и просторно
планирање во согласност со
Законот за животна средина.

¡ Локалните жители од селата
Долно Строгомиште и Горно
Строгомиште.

¡ Локалните жители од населбата
Осој во Кичево

¡ Заинтересираните членови на
околните заедници

¡ ЈПДП
¡ Министерството за животна

средина и просторно планирање
¡ Проектантскиот тим

30
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Датум  Локација Присутни Број на
присутни
лица

¡ Проектниот тим за национална
ОВЖСС

3.4.2. На јавната расправа, локалните жители и заинтересираните членови на околните заедници ја
изразија својата поддршка за ревидираната траса на Проектот близу Долно Строгомиште.

3.4.3. Локалните жители на населбата Осој во Кичево побараа уште повеќе да се измени трасата на
таа локација. ЈПДП / Проектантскиот тим советуваа дека на оваа локација не би било
практично да се измени трасата, бидејќи Проектот треба да се поврзе со автопатот А2
Кичево-Охрид, којшто во моментов е во изградба. Беа дадени гаранции врз основа на
мерките за ублажување што се наоѓаат во првобитната ОВЖСС, Адендумот кон ОВЖСС, ПВЧ
и РОЗ.
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4 КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ

4.1 ВОВЕД
4.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на квалитетот
на воздухот како што беше оценет во Глава 8: Квалитетот на воздухот од ОВЖСС.

4.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
ПОДАТОЦИ ОД НАБЉУДУВАЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ

4.2.1. Податоците за загадувањето на воздухот што ги собира Министерството за животна средина
и просторно планирање од мерната станица што се наоѓа најблизу до Проектот, на локација
во Кичево1, за 2019 и 2020 година беа соберени по завршувањето на Глава 8: Квалитетот на
воздухот од ОВЖСС.

4.2.2. Овие податоци беа разгледани и споредени во однос на референтните податоци наведени во
Глава 8: Квалитетот на воздухот од ОВЖСС, со цел да се види дали референтната
состојба со квалитетот на воздухот се променила по подготовката на ОВЖСС. Овие податоци
се прикажани во Табелите 4-1 до 4-3 подолу.

Табела 4-1 – Годишни просечни концентрации на суспендираните честички (PM10)

Година Концентрации (μg/m3)

2014 76,3

2015 79,3

2016 60,8

2017 47,7

2018 42,3

2019 68,2

2020 51,6
Забелешка: Не се земени предвид податоците кои недостасуваат.
Извор: База на податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Граничната вредност на квалитетот на воздухот за просечните годишни концентрации изнесува 40 µg/m3 за заштита на
човековото здравје.

1 Министерство за животна средина и просторно планирање (2020). Квалитет на воздух во Република Северна
Македонија. Достапно на: http://air.moepp.gov.mk/?page_id=175&parameter=SO2&station=Kicevo.

http://air.moepp.gov.mk/?page_id=175&parameter=SO2&station=Kicevo


Оцена на влијанието врз животната и социјалната средина
Автопат A2: Делница Букојчани–Кичево

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 12

Табела 4-2 - Месечни просечни концентрации на амбиентниот азотен диоксид (NO2)
(μg/m3)

Месец 2016 2017 2018 2019 2020

јануари  - 42,7  - 31,0 15,4

февруари 34,8  - 20,4 14,0

март  - 32,6  - 19,5 19,7

април  - 29,6  - 16,6 12,1

мај 8,6  - 14,6 11,9 15,9

јуни 8,3  - 18,2 - 10,8

јули 11,9  - 15,6 - 12,4

август 14,0  - 17,0 23,5 13,1

септември 16,0  - 19,2 19,4 14,8

октомври 14,2  - 24,6 - 16,0

ноември 21,4  -  - 28,0 23,1

декември 43,4  - 21,7 13,4 21,3

Годишен
просек

17,2 34,9 18,7 21,1 15,2

Забелешка: Не се земени предвид податоците кои недостасуваат (обележани со ‘-’). Не се достапни податоци за 2014 и 2015
година.
Извор: База на податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Граничната вредност на квалитетот на воздухот за просечните годишни концентрации изнесува 40 µg/m3 за заштита на
човековото здравје.

Табела 4-3 - Месечни просечни концентрации на амбиентниот јаглероден моноксид (СО)
(μg/m3)

Месец 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

јануари 2.400 2.137 2.327 2.388 1.953 1.490

февруари 1.900 1.426 1.162 1.467 1.081 908 904

март 458 957 759 752 1.108 585 691

април 458 96 757 642 1.121 430 427

мај 909 407 781  802 205 - 256

јуни  - 38 550  448 125 - 201

јули 468 426  - 130 189 144
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Месец 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

август  - 374 264  - 142 222 201

септември  - 374 273  - 172 250 208

октомври  - 746 616  -  - 523 -

ноември  - 1.282 1.185  -  - 952 -

декември 1.498 1.763 2.033  - 1.550 1.538 836

Годишен просек 1.376 1.023 1.011 1.453 765 747 510
Забелешка: Не се земени предвид податоците кои недостасуваат (обележани со ‘-’).
Извор: База на податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање.

4.2.3. Како што беше и случајот за податоците соберени во периодот помеѓу 2014 и 2018 година,
некои податоци за 2019 и 2020 година недостасуваат. Се мисли дека ова се должи на
дефекти со опремата, што доведува до ограничување на можностите кога се врши оцена на
сообразноста на набљудуваните концентрации на граничните вредности за квалитетот на
воздухот (ГВКВ), со оглед на тоа што пожелно е опфатот на податоците да покрие над 85% од
календарската година за да може да се направи една сеопфатна споредба.

4.2.4. Релевантните ГВКВ за споредба со погорните податоци од набљудувањето се прикажани во
Табела 4-4 подолу.

Табела 4-4 – Гранични вредности за PM10, NO2 и CO во однос на квалитетот на
амбиентниот воздух

Загадувач Период на просекот Ед.
мерка

ГВКВ

Суспендирани честички
PM10

Годишна средна вредност. μg/m3 40

Азотен диоксид (NO2) Годишна средна вредност за заштита на човековото
здравје.

μg/m3 40

Јаглероден моноксид
(CO)

Дневна вредност (8-часовна средна вредност). mg/m3 10

4.2.5. Податоците собрани од најблиската мерна станица за 2019 и 2020 година покажуваат дека
дошло до суштински значителна промена на референтната состојба со квалитетот на
воздухот во изминатите две години во однос на состојбата прикажана во Глава 8:
Квалитетот на воздухот од ОВЖСС. Иако и понатаму се надминуваат ГВКВ за годишниот
просек на концентрациите на РМ10, ГБКВ за годишниот просек на концентрациите на NO2 се
во граници на нормалата. 8-часовните податоци што се собираат во мерната станица за
концентрациите на СО исто така укажуваат на сообразност со ГВКВ за овој загадувач.
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4.2.6. Со прегледувањето на сателитските снимки на подрачјето на ревидираната траса се потврди
дека не се воведени нови извори на загадување на воздухот по завршувањето на Глава 8:
Квалитетот на воздухот од ОВЖСС.

4.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

4.3.1. Потенцијалот за значителни ефекти врз квалитетот на воздухот поради ревидираната траса
се процени врз основа на прегледување на мапираните податоци кои ја прикажуваат
ревидираната траса и врз основа на стручно расудување.

4.3.2. Во Глава 8: Квалитетот на воздухот од ОВЖСС се претпоставуваше дека градежните
работи ќе започнат во 2020 година, а оперативната фаза на Проектот се планираше да
започне во 2023. Поради времето што оттогаш помина, градежните работи сега се очекува да
започнат во 2022 година и да траат до 2026 година, по што Проектот ќе стане оперативен.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
4.3.3. Со оцената на градежната фаза прикажана во Глава 8: Квалитетот на воздухот од ОВЖСС

во предвид се земени ефектите од емисиите на ситните суспендирани честички (РМ10) што се
создаваат за време на градежните работи врз квалитетот на воздухот кај блиските
чувствителни рецептори со помош на модели на дисперзија. За да се разгледа сценариото во
најлош случај, се тргна од претпоставката дека градежните работи ќе се одвиваат по должина
на целата траса на Проектот, вклучувајќи ја и првичната траса помеѓу стационажите 2+000 и
6+000, истовремено.

4.3.4. Заклучоците од оцената на градежната фаза покажаа дека дополнителните емисии на РМ10

може да доведат до надминување на релевантните ГВКВ. Но, ефектите ќе бидат локални,
краткорочни и привремени, при што највисоките концентрации се очекува да се појават во
рамките на градилиштето. Најголемите ефекти што би се појавиле во рамките на градежниот
опфат на Проектот и подрачјата во непосредна близина, со максимални дневни концентрации
на РМ10 над ГВКВ од 50 mg/m3, се предвидува да настанат само во круг од 70 м од
централната линија на Проектот.

4.3.5. Врз основа на ревидираната траса, не е веројатно да дојде до значителна промена на видот и
природата на оценуваните градежни работи. Најголемата разлика во однос на физичките
објекти што ќе треба да се изградат за потребите на ревидираната траса се состои во
изградбата на насипот и вијадуктот. За овие физички објекти ќе бидат потребни дополнителни
земјени работи.

4.3.6. Не постојат чувствителни рецептори во близина на насипот и вијадуктот кои би биле погодени
од правот и PM10 што ќе се создаваат од градежните работи. Некои чувствителни рецептори,
имено станбени единици и училиште, се наоѓаат на оддалеченост од приближно 170 м
западно од северниот надвозник, на 10 м висок насип (околу стационажата 2+000). Сепак, на
оваа оддалеченост се очекува најголемиот дел од правот и суспендираните честички да
паднат од суспендираната состојба во атмосферата, така што сите ефекти по овие
чувствителни рецептори би биле занемарливи.
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4.3.7. Ревидираната траса на Проектот ќе го намали бројот на чувствителните рецептори коишто би
можеле да претрпат штетни ефекти од градежните работи, и покрај дополнителните градежни
работи потребни да се изведат за насипот и вијадуктот. Се верува дека не се присутни
чувствителни рецептори во круг од 70 м од ревидираната траса, каде што претходно беше
предвидено дека ќе има најголеми ефекти.

4.3.8. Што се однесува до емисиите од градежните возила и постројки, се претпоставува дека
бројот и на едните и на другите ќе остане непроменет и покрај ревидирањето на трасата, а
трасата по којашто ќе се движат градежните возила за да дојдат до градилиштето или да
заминат од таму исто така не е веројатно да се промени.

4.3.9. Затоа, севкупните ефекти од градежната фаза на Проектот врз квалитетот на локалниот
воздух за оваа делница од 4 км како последица на предложената ревидирана траса ќе се
намалат од умерени преку малку штетни до малку штетни / занемарливи (незначителни).
Ова првенствено се должи на тоа што Проектот ќе се релоцира подалеку од чувствителните
рецептори во селото Долно Строгомиште. Сепак, можно е да дојде до одредени умерено
штетни (значителни) до малку штетни (незначителни) ефекти на јужниот крај на трасата каде
што живее ромско население во непосредна близина на предложениот правец на трасата.
Овие ефекти ќе бидат краткорочни и реверзибилни.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
4.3.10. Оцената на ефектите од оперативната фаза прикажани во Глава 8: Квалитетот на воздухот

од ОВЖСС содржеше модел на дисперзија на емисиите од патниот сообраќај што Проектот
ќе го користи врз концентрациите на PM10, PM2.5, CO и NO2.

4.3.11. Резултатите од овој дел од оцената покажаа дека ќе дојде до мал полезен ефект поради
намалувањето на концентрациите на загадувачите коишто би се појавиле кај неколку
чувствителни рецептори што беа земени предвид во Проектот. Чувствителните рецептори
што се наоѓаат подалеку од постојниот пат А2, но во близина на Проектот, се очекува да
претрпат помал штетен ефект.

4.3.12. Се претпоставува дека ревидираната траса нема да го смени обемот на сообраќајот што ќе
се одвива по овој нов пат откако ќе стане оперативен, согласно оцената во Глава 8:
Квалитетот на воздухот од ОВЖСС.

4.3.13. Како резултат на ревидираната траса, чувствителните станбени рецептори што се наоѓаат
северозападно од Долно Строгомиште и на исток од железничката пруга ќе се најдат уште
подалеку од Проектот. Сепак, чувствителните рецептори (западно од железничката пруга) ќе
се најдат поблиску до Проектот, макар што сè уште ќе се доволно далеку што ефектите и
понатаму нема да се сметаат за значителни.

4.3.14. Врз основа на ова, се смета дека ефектите на Проектот врз квалитетот на локалниот воздух
откако Проектот ќе стане оперативен, со ревидираната траса, ќе останат малку полезни
(незначителни).
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4.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

4.4.1. Бидејќи севкупните ефекти на градежната фаза на Проектот врз квалитетот на локалниот
воздух со изменување на трасата ќе се намалат во однос на она што првобитно се
предвидуваше, во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за
ублажување покрај оние утврдени во Глава 8: Квалитетот на воздухот од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
4.4.2. Бидејќи и оперативните ефекти врз квалитетот на воздухот ќе продолжат да бидат

незначителни, во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки
за ублажување покрај оние утврдени во Глава 8: Квалитетот на воздухот од ОВЖСС.

4.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

4.5.1. Веројатната значајност на ефектите во текот на градежната фаза без мерките за ублажување
се проценува дека ќе остане малку штетна до занемарлива (незначителна). По
спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 8: Квалитетот на воздухот
од ОВЖСС, резидуалните ефекти се очекува да останат малку штетни (незначителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА

4.5.2. Значајноста на ефектите врз квалитетот на воздухот откако Проектот ќе стане оперативен и
без мерките за ублажување се проценува дека ќе остане малку полезна (незначителна). По
спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 8: Квалитетот на воздухот
од ОВЖСС, резидуалните ефекти се очекува да останат неутрални до малку полезни
(незначителни).

4.6 РЕЗИМЕ
4.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 8: Квалитетот на

воздухот од ОВЖСС.
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5 КЛИМА: ОТПОРНОСТ

5.1 ВОВЕД
5.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на
климатските услови што ќе владеат во текот на употребниот век на Проектот, како што беа
оценети во Глава 9: Клима од ОВЖСС.

5.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
5.2.1. Референтните информации прикажани во Глава 9: Клима од ОВЖСС и понатаму важат за

Адендумот кон ОВЖСС.

5.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

5.3.1. Во оцената на значајноста прикажана во Глава 9: Клима од ОВЖСС предвид се земени
проектантските мерки со коишто се ублажуваат климатските ефекти. Проектантските мерки
беа утврдени низ разговор со проектантскиот тим и од постојните проектни информации.
Исправно е да се примени приод на претпазливост во однос на изработка на проектни
решенија што ќе бидат отпорни на иднината, така што клучните објекти да може да служат
задоволително во текот на проектираниот употребен век во случај на климатски промени
близу до најекстремните предвидувања2. Се претпоставува дека проектантскиот тим ќе ги
примени следниве проектантски мерки за изменување на трасата (како што беше случај и со
првичната траса):

¡ Да ги употребат најновите проекции за идните врнежи3 заради специфицирање на
материјалите и длабочината на темелите, со цел да се намалат ефектите од суша врз
темелите.

¡ Да ги употребат проектираните (начелно намалени) врнежи заради специфицирање на
вегетацијата на падините на насипот, со цел да се намалат ефектите од суша врз
стабилизација на почвата. Вегетацијата ќе биде автохтона и отпорна на суша, и предвид ќе
се земе да има добро развиена коренова структура.

¡ Да ги земат предвид проекциите на идните просечни и екстремни температури при
проектирањето на темелите, со цел да се избегне нарушување на материјалите во
темелите и последователните влијанија врз стабилноста.

2 Изготвување проекти отпорни на климатски промени, Упатство за ЈПДП на РСМ
(http://roads.org.mk/470/5151/climate-resilience-design-guidelines-for-the-public-enterprise-for-state-roads).
3 Светска банка (2020) Климатски податоци за Македонија – проекции.

http://roads.org.mk/470/5151/climate-resilience-design-guidelines-for-the-public-enterprise-for-state-roads
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¡ Да обезбедат топлинската толеранција на материјалите во насипот и над проектираното
покачување на температурите, со цел да се избегне нарушување и топење на
материјалите.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
5.3.2. Градежната процена прикажана во Глава 9: Клима од ОВЖСС беше спроведена за

градилиштето, работната сила, складирањето на материјалите и за постројките и опремата.
Првобитната градежна процена се смета дека е соодветна и за ревидираната траса. Затоа се
смета дека, пред спроведувањето на мерките за ублажување, отпорноста на Проектот кон
климатските промени во градежната фаза, по изменувањето на трасата, ќе остане малку
штетна (незначителна).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
5.3.3. Поголемиот дел од инфраструктурата и од објектите што ќе ја сочинуваат ревидираната

траса (со исклучок на додавањето на насипот) веќе беа проценети во рамките на
оперативната оцена изложена во Глава 9: Клима од ОВЖСС. Затоа не се потребни
дополнителни промени во оцената на оперативните ефекти врз Проектот, во контекст на
инфраструктурата и објектите без насипот.

5.3.4. Самиот насип, пак, ќе подлежи на климатските влијанија утврдени во Глава 9: Клима од
ОВЖСС, а особено на промените во врнежите и температурата, и зголемената зачестеност
на ветровите и бурите.

5.3.5. Се смете дека чувствителноста на насипот кон климатските променливи ќе биде слична на
таа утврдена за патните елементи, како што е прикажано во Табела 9-16 од Глава 9: Клима
од ОВЖСС. Изложеноста на насипот кон климатските променливи во текот на оперативната
фаза останува како што е прикажано во Табела 9-18 од Глава 9: Клима од ОВЖСС.

5.3.6. Во согласност со методологијата изложена во Глава 9: Клима од ОВЖСС, потенцијалната
значителна ранливост на насипот кон климатските промени ќе се покаже во однос на:

¡ Исушување и распукнување на почвите и супстратите поради помалите просечни врнежи
од дожд и за време на сушите, што доведува до оштетување на темелите.

¡ Изумирање на вегетацијата за време на суша, што доведува до дестабилизирање на
почвите во насипот.

¡ Деформирање на материјалите поради потоплите временски услови, што доведува до
структурни оштетувања, како што се олабавување и дестабилизација.

¡ Зголемен земјен притисок поради потоплите просечни временски услови и за време на
топлотните бранови, што доведува до структурни оштетувања на насипот4 5.

4 За време на жешките температури, земјениот притисок се зголемува и резултантната сила (т.е. градбата) нема
да може да го совлада, па ќе се прошири подалеку од почвата, што доведува до кумулативно годишно
изместување.
5 Искандер, М (2013) Поврзаноста помеѓу температурата и земјениот притисок кај објекти со крута конструкција кои
ја задржуваат почвата. Геотехничко и геолошко инженерство в31, с 519–539.
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5.3.7. Земајќи ги предвид проектантските мерки утврдени во Дел 5.3, се смета дека ефектите на
Проектот во текот на неговата оперативна фаза како резултат на климатските промени, по
изменувањето на трасата, ќе станат малку штетни (незначителни).

5.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
5.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 9: Клима од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
5.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Дел 5.3 од овој Адендум и во Глава 9: Клима од ОВЖСС.

5.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

5.5.1. По спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 9: Клима од ОВЖСС и во
Дел 5.3, резидуалните ефекти од климатските промени врз Проектот се очекува да останат
малку штетни (незначителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
5.5.2. По спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 9: Клима од ОВЖСС и во

Дел 5.3, резидуалните ефекти од климатските промени врз Проектот се очекува да останат
малку штетни (незначителни).

5.6 РЕЗИМЕ
5.6.1. Со примена на мерките за ублажување веќе утврдени во ОВЖСС врз насипот, ревидираната

траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 9: Клима од ОВЖСС.
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6 КЛИМА: СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

6.1 ВОВЕД
6.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000.00 и 6+000.00, во однос на
емисиите на стакленичките гасови како што беа оценети во Глава 9: Клима од ОВЖСС.

6.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
6.2.1. Нема промени во податоците за сценариото „со минимални интервенции“ (референтното

сценарио) или референтниот сообраќај на крајните корисници како резултат на ревидираната
траса. Затоа, референтните информации прикажани во Глава 9: Клима од ОВЖСС и
понатаму важат за Адендумот кон ОВЖСС.

6.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

6.3.1. Беше направена квалитативна оцена бидејќи квантитативните податоци за видовите и
количествата материјали, видовите и количествата отпад и градежната механизација не беа
достапни во времето кога се правеше оцената на ревидираната траса, поради раната
проектантска фаза на ревидираната траса.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
6.3.2. Крајните точки на ревидираната траса веројатно ќе ја зголемат должината на Проектот (во

споредба со должината на Проектот во првобитната ОВЖСС) за помалку од 1 км.
Намалувањето на должината на Проектот кое ќе доведе до опаѓање на емисиите од
градежните работи.

6.3.3. Вијадуктот ќе се намали во должина, од 1.030 м на 710 м, со што ќе опаднат градежните
емисии. Должината на тунелот Колибари исто така ќе се намали, од 870 м на 760 м, што
повторно ќе доведе до опаѓање на градежните емисии.

6.3.4. Но, ревидираната траса подразбира и додавање на насип во приближна висина од 10 м и
должина од 1 км (најзападната точка) и 1,05 км (најисточната точка). Се очекува додавањето
на насипот да ги зголеми барањата за материјални ресурси, како што се земјените работи,
бетон и асфалт, што пак ќе ги зголеми градежните емисии.

6.3.5. Врз основа на тоа, се смета дека неублажените ефекти на Проектот врз емисии на СГ, со
изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во Глава 9: Клима од
ОВЖСС, имено малку штетни (значителни).

6.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

6.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
(покрај оние мерки за ублажување што веќе беа утврдени во Глава 9: Клима од ОВЖСС).
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ОПЕРАТИВНА ФАЗА
6.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

(покрај оние мерки за ублажување што веќе беа утврдени во Глава 9: Клима од ОВЖСС).

6.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

6.5.1. По спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 9: Клима од ОВЖСС,
резидуалните ефекти се очекува да останат малку штетни (значителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
6.5.2. По спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 9: Клима од ОВЖСС,

резидуалните ефекти се очекува да останат малку штетни (значителни).

6.6 РЕЗИМЕ
6.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 9: Клима од

ОВЖСС.
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7 ПОДЗЕМНИ ВОДИ

7.1 ВОВЕД
7.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на
подземните води, како што беа оценети во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС.

7.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
7.2.1. Подрачјето на ревидираната траса останува во рамките на западната македонска

хидрогеолошка област. Хидрогеолошките карактеристики остануваат исти како што беа
прикажани во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС.

7.3 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

7.3.1. За насипот и за вијадуктот треба да се направат Оцена на ризикот по темелите и Оцена на
ризикот по поставувањето колци. Би било корисно овие оцени да се направат за сите наколни
објекти по должина на трасата на Проектот. Во Оцената на ризикот по темелите и Оцена на
ризикот по поставувањето колци треба да се наведат мерки за заштита на подземните водни
ресурси во текот на нивното проектирање и за време на градежната фаза.

7.3.2. Освен Оцената на ризикот по темелите и Оцената на ризикот по поставувањето колци, во
текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување покрај
оние утврдени во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
7.3.3. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС.

7.4 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

7.4.1. Со ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз подземните води за време на
градежната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беше опишано во
Глава 10: Подземни води од ОВЖСС.

¡ Промена на тековите на подземните води – малку штетни (незначителни)
¡ Промена на квалитетот на подземните води поради навлегување на загадувачите – малку

штетни (незначителни)

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
7.4.2. Со ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз подземните води за време на

оперативната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беше опишано во
Глава 10: Подземни води од ОВЖСС, имено малку штетени (незначителни) во однос на
промената на квалитетот на подземните води поради внесувањето на загадувачите.
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7.5 РЕЗИМЕ
7.5.1. Земајќи го предвид подготвувањето на Оцената на ризикот по темелите и Оцената на ризикот

по поставувањето колци, ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од
Глава 10: Подземни води од ОВЖСС.

7.6 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

7.6.1. Беше направен преглед на ревидираната траса со цел да се утврдат промените во однос на
првичната траса опишано во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС, а беше направена и
квалитативна оцена за да се утврдат сите промени, како што се потенцијалните влијанија на
ревидираната траса врз претходно утврдените или дополнителните чувствителни рецептори.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
7.6.2. Врзниот пат од клучката кај Строгомиште којшто тргнува западно од клучката кај Строгомиште

(како што е прикажано на Слика 8-1) ќе минува над Зајаска река и ќе се поврзе со државниот
пат А2. Локацијата на врзниот пат, вклучувајќи го и мостот над Зајаска река, е специфицирана
во првичната траса.

7.6.3. Со ревидираната траса се менува локацијата на преминот над суводолицата Строгомишка
река. Преминот, како резултат на ревидираната траса, ќе биде лоциран на приближно 1 км
југозападно од првичната траса, околу стационажата 3+600 (најисточната точка) и 3+700
(најзападната точка), како што е прикажано на Слика 8-1 од Адендумот кон ОВЖСС. На
местото каде што преминот ќе минува над Строгомишка река, ревидираната траса ќе минува
преку вијадукт. На својот северен крај вијадуктот ќе се поврзе со насипот, додека пак на
својот јужен крај ќе се поврзе со влезот на тунелот Колибари.

7.6.4. За насипот и за вијадуктот ќе биде потребно поставување на колци. Зголемениот обем на
поставувањето колци и на земјените работи може да ја зголеми и веројатноста од промена на
пропустливоста на подземните води и/или воведување на преференцијални патеки за
навлегување на контаминантите во изданите. Сепак, чувствителноста на рецепторите,
веројатното времетраење и видот на градежните работи остануваат слични на тие од
првичната траса.

7.6.5. Накратко, се смета дека со изменувањето на трасата, севкупните ефекти на градежната фаза
врз подземните води, пред ублажување, ќе останат непроменети во однос на оние што беа
опишани во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС:

¡ Промена на тековите на подземните води – умерено штетни (значителни)
¡ Промена на квалитетот на подземните води поради навлегување на загадувачите –

умерено штетни (значителни)

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
7.6.6. Се смета дека со изменувањето на трасата, севкупните ефекти на оперативната фаза врз

подземните води, пред ублажување, ќе останат непроменети во однос на оние што беа
опишани во Глава 10: Подземни води од ОВЖСС, имено умерено штетни (значителни) за
промена на квалитетот на подземните води поради навлегување на загадувачите.
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8 ПОВРШИНСКИ ВОДИ

8.1 ВОВЕД
8.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на
површинските води, како што беа оценети во Глава 11: Површински води од ОВЖСС.

8.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
8.2.1. Референтните услови опишани во Глава 11: Површински води од ОВЖСС се смета дека ќе

останат непроменети.

8.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

8.3.1. Во Глава 11: Површински води од ОВЖСС се известува за следниве потенцијални ефекти
од градежната фаза:

¡ Внес на загадувачи;
¡ Промена на морфологијата и/или физичкиот квалитет на речното корито;
¡ Промена на екологијата на живеалиштата во речното корито и плавното подрачје; и
¡ Зафаќање на водата од површинските водотеци за време на градежната фаза.

8.3.2. Во Глава 11: Површински води од ОВЖСС се известува за следниве потенцијални ефекти
од оперативната фаза:

¡ Внес на загадувачи;
¡ Промена на течението и седиментацијата за време на плавните периоди.

8.3.3. Адендумот кон ОВЖСС ја зема предвид оцената на ефектите врз површинските водни
рецептори на првичната траса во однос на ревидираната траса, осврнувајќи се на
релевантните објекти од ревидираната траса, соодветните дополнителни мерки за
ублажување и сите евентуални промени на резидуалните ефекти.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
8.3.4. За потребите на ревидираната траса ќе биде потребно да се изгради насип, кој ќе започне кај

стационажата 2+000 и ќе се поврзе со вијадуктот или кај стационажата 3+000 (најзападната
точка) или 3+050 (најисточната точка). Присуството на насипот располага со потенцијал да ги
измени тековите на локалните површински води, особено во услови на поплави за време на
градежната фаза (и последователната оперативна фаза).

8.3.5. Врзниот пат од клучката кај Строгомиште којшто тргнува западно од клучката кај Строгомиште
(како што е прикажано на Слика 8-1) ќе минува над Зајаска река и ќе се поврзе со државниот
пат А2. Локацијата на врзниот пат, вклучувајќи го и мостот над Зајаска река, е специфицирана
во првичната траса.

8.3.6. Со ревидираната траса се менува локацијата на преминот над суводолицата Строгомишка
река, претходно прикажана на Слика 11-7 од ОВЖСС. Преминот, како резултат на
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ревидираната траса, ќе биде лоциран на приближно 1 км југозападно од првичната траса,
помеѓу стационажата 3+600 (најисточната точка) и 3+700 (најзападната точка), како што е
прикажано на Слика 8-1. На местото каде што преминот минува преку Строгомишка река
ревидираната траса ќе се постави на вијадукт. Со вијадуктот ќе се поврзе јужниот крај на
насипот со влезот на тунелот Колибари. Вијадуктот ќе овозможи слободно протекување на
површинските води за време на плавните периоди во текот на градежната фаза (и
последователната оперативна фаза). Се знае дека Строгомишка река има слични
карактеристики на оние опишани во Глава 11: Површински води од ОВЖСС.

8.3.7. Изменувањето на трасата нема да доведе до промена на севкупните ефекти на градежната
фаза врз површинските води кои, пред ублажување, ќе останат непроменети во однос на
оние што беа опишани во Глава 11: Површински води од ОВЖСС:

¡ Внес на загадувачи – умерено штетни (значителни);
¡ Промена на морфологијата и/или физичкиот квалитет на речното корито – малку штетни

(незначителни) или умерено штетни (значителни);
¡ Промена на екологијата на живеалиштата во речното корито и плавното подрачје –

умерено штетни (значителни); и
¡ Зафаќање на водата од површинските водотеци за време на градежната фаза –

неутрални (незначителни).



!

!

!

!

!

School

N orthe rn Rail 
Ove rp ass

Link Road  
Rail Ove rp ass

Viad uct End  
(Easte rn Extent)

3+760

A2 N ational 
Road

Tunne l Start
(Easte rn Extent)

4+000

Tunne l End
(Easte rn Extend )

 4+710

Viad uct Start 
(W e ste rn Extent) 

3+000

Viad uct End
(W e ste rn Extent) 

3+700
Tunne l Start

(W e ste rn Extent)
 4+000

Tunne l End
(W e ste rn Extend )

 4+710

N e w Crossing Loc ation
N e w Crossing Loc ation

Southe rn Rail 
Ove rp ass

Viad uctStart
(Easte rn Extent)

3+050

6+0
00

3+0
00

4+0
00

4+0
00

5+0
00

2+0
00

5+0
00

1+5
00

2+5
00

3+5
00

3+5
00

4+5
00

4+5
00

5+5
00

Kolibari

Zajaz

Dolno
Strogomište

Gorno
Strogomište

Grešnica

Ri
ve

r S
tro

go
mish

ka

River Zajaska

Pa
th:
 \\u
k.w
sp
gro
up
.co
m\
ce
ntr
al 
da
ta\
Pr
oje
cts
\70
06
11
xx
\70
06
11
73
 - K
ich
ev
o t
o B
uk
ojc
ha
ni 
ES
IA\
04
 - W
IP\
19
 - E
SIA
 Ad
de
nd
um
\G
IS\
Mx
d\F
igu
re 
11
-1 
- S
urf
ac
e W
ate
r.m
xd

THIS DRAW IN G MAY  BE USED ON LY FOR
THE PURPOSE IN TEN DED AN D ON LY
W RITTEN  DIMEN SION S SHALL BE USED

N ote : 
Original alignm e nt and  re alignm e nt have  b e e n d igitise d  b ase d
 on a .jp e g file .

Drawing Status FIN AL
Job  Title :

Drawing Title

Figure  8-1 - Surfac e  W ate r

Scale  at A4 1:20,000
Drawn DG
Stage  1 che c k Stage  2 che c k Originate d Date

14/07/2021SB

Drawing N um b e r

JW DG

± Legend
! Town

Link Road
Original Alignm e nt
Re alignm e nt
Em b ankm e nt
Existing Road s
Existing Railway
Rive rs
Are a Exte nts of the
Re alignm e nt

O

M a c e d oniaM a c e d onia

Skopje

0 300 600150

m

Figure  8-1

A2 MOTORW AY : BUKOJCHAN I
 – KICHEVO SECTION



Оцена на влијанието врз животната и социјалната средина
Автопат A2: Делница Букојчани–Кичево

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd. страница 7

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
8.3.8. Како што беше споменато погоре, во текот на оперативната фаза, присуството на насипот

располага со потенцијал да ги измени тековите на локалните површински води, особено во
услови на поплави. Вијадуктот ќе овозможи слободно протекување на површинските води за
време на плавните периоди во текот на оперативната фаза.

8.3.9. Се смета дека, со изменувањето на трасата, севкупните ефекти на оперативната фаза врз
површинските води пред спроведување на мерките за ублажување ќе бидат следниве:

¡ Внес на загадувачи – умерено штетни (значителни);
¡ Промена на течението и седиментацијата за време на плавните периоди – неутрални или

малку штетни (значителни).

8.3.10. Ефектот од внесот на загадувачите останува непроменет во однос на она што беше опишано
во Глава 11: Површински води од ОВЖСС, но, ефектите поврзани со течението и
седиментацијата во текот на плавните периоди се очекува да се зголемат со изменувањето
на трасата, пред сè поради изградбата на насипот.

8.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
8.4.1. Мерките за ублажување, коишто се исто така релевантни и за површинските води, беа

опишани во Глава 10: Подземни води, Глава 12: Геологија и почви, Глава 13: Создавање
на отпад и ефикасност на ресурсите и Глава 15: Биодиверзитет од ОВЖСС.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
8.4.2. Треба да се направи Оцена на ризикот од поплави (ОРП) за добиените информации да се

вградат во деталното проектно решение за ревидираната траса, особено за насипот и
вијадуктот. Би било полезно да се направи ОРП и за Проектот во целина.

8.4.3. ОРП мора да ги земе предвид регионалните обрасци на водотеците, условите на подземните
води и геоморфолошките процеси, што се сè фактори кои може да го зголемат ризикот од
поплави. Во релевантни информации за потребите на ОРП спаѓаат:

¡ Постојните оцени на ризикот од поплави или модели на поплавување што се правени за
подрачјата во близина на Проектот;

¡ Консултации со локалните чинители за досегот на поплавите во минатото;
¡ Утврдување на присуството на алувијални наслаги во речните системи; и
¡ Утврдување на локалните еколошки живеалишта, кои би укажале на редовни водоплавни

подрачја.

8.4.4. Во рамките на ОРП, а со помош на информациите претставени во Адендумот кон ОВЖСС и
Глава 11: Површински води од ОВЖСС, би требало да се утврдат и чувствителните
рецептори, како и да се проценат соодветните мерки за ублажување за повеќе вредности на
водотеците. Со изработка на 2Д модели на поплавување би се поткрепило утврдувањето на
соодветните мерки за ублажување.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
8.4.5. ОРП, наведена погоре, ќе ги утврди и соодветните мерки за ублажување за намалување на

ефектите поврзани со промената на теченијата и седиментацијата за време на плавните
периоди.
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8.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

8.5.1. По спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 11: Површински води од
ОВЖСС и Дел 8.4, резидуалните ефекти се очекува да останат како што беа претходно
опишани:

¡ Внес на загадувачи – малку штетни (незначителни);
¡ Промена на морфологијата и/или физичкиот квалитет на речното корито – малку штетни

(незначителни);
¡ Промена на екологијата на живеалиштата во речното корито и плавното подрачје – малку

штетни (незначителни); и
¡ Зафаќање на водата од површинските водотеци за време на градежната фаза –

неутрални (незначителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
8.5.2. По спроведувањето на мерките за ублажување наведени во Глава 11: Површински води од

ОВЖСС и Дел 8.4, резидуалните ефекти се очекува да останат како што беа претходно
опишани:

¡ Внес на загадувачи – малку штетни (незначителни); и
¡ Промена на течението и седиментацијата за време на плавните периоди – малку штетни

(незначителни).

8.6 РЕЗИМЕ
8.6.1. Земајќи го предвид подготвувањето на ОРП, ревидираната траса нема суштински да ги

промени заклучоците од Глава 11: Површински води од ОВЖСС.
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9 ГЕОЛОГИЈА И ПОЧВИ

9.1 ВОВЕД
9.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на геологијата
и почвите, како што беа оценети во Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС.

9.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
9.2.1. Подрачјето на ревидираната траса има слични карактеристики на оние опишани во Глава 12:

Геологија и почви од ОВЖСС, и претежно се состои од земјоделско земјиште со изолирани
станбени/земјоделски имоти и се протега на запад од селото Долно Строгомиште.

9.2.2. Геологијата и геолошките карактеристики остануваат исти како што беа опишани во Глава 12:
Геологија и почви од ОВЖСС.

9.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

9.3.1. Беше направен преглед на ревидираната траса со цел да се утврдат промените во однос на
првичната траса опишано во Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС, а беше направена и
квалитативна оцена за да се утврдат сите промени, како што е близината на ревидираната
траса до дополнителните потенцијални извори на загадување или чувствителни рецептори.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
9.3.2. Ревидираната траса ќе доведе до зголемување на должината на вијадуктот со соодветно

зголемување и на бројот на темелите/столбовите. Тоа, пак, може да доведе до зголемена
загуба на плодната почва. Сепак, зголемената загуба на плодната почва е ограничена по
својот обем, и иако не е поправлива, нема да придонесе за промена на оцената.

9.3.3. Накратко, ефектите на Проектот врз геологијата и почвите за време на градежната фаза, со
изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во Глава 12: Геологија и
почви од ОВЖСС:

¡ Деградација на квалитетот на почвата и уреденото земјиште – малку штетни
(незначителни) или умерено штетни (значителни).

¡ Ерозија и набивање на почвата – умерено штетни (значителни).
¡ Загуба и деградација на почвата (позајмишта и места за отстранување на ископаниот

материјал) – умерено штетни (значителни).
¡ Загуба на плодната почва – умерено или многу штетни (значителни).
¡ Стабилност и ризик од свлечишта – умерено штетни (значителни).
¡ Ископување на потенцијално загадена почва – умерено или многу штетни (значителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
9.3.4. Со ревидираната траса се менува локацијата на преминот над суводолицата Строгомишка

река. Преминот ќе се релоцирано на приближно 1 км југозападно од првичната траса, околу
стационажата 3+600 (најисточната точка) и 3+700 (најзападната точка), како резултат на



Оцена на влијанието врз животната и социјалната средина
Автопат A2: Делница Букојчани–Кичево

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd. страница 10

ревидираната траса. Насипот и зголемената висина на вијадуктот се главните разлики во
однос на физичките објекти. Овие објекти може да бидат склони на ерозија на почвата.

9.3.5. Сепак, се смета дека потенцијалот за значајни ефекти поврзани со ерозијата на почвата е
малку штетен (незначителен). Стрмата топографија ја зголемува веројатноста од ерозија на
почвата со оглед на тоа што почвите ќе може да се смиваат по удолницата, па сепак, бидејќи
најголем дел од дополнителната должина на вијадуктот минува низ прилично рамно
земјиште, се смета дека постојните мерки за ублажување, чијашто цел е стабилизирање на
падините за да се спречи ерозијата на почвите и да се заштитат објектите, ќе бидат доволно
доколку се спроведат по целата должина на вијадуктот и насипите.

9.3.6. Накратко, се смета дека ефектите на Проектот врз геологијата и почвите за време на
оперативната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во
Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС:

¡ Деградација на квалитетот на почвата и уреденото земјиште – малку штетни
(незначителни)

¡ Ерозија на почвата – малку штетни (незначителни)
¡ Сеизмичка активност – неутрални (незначителни)

9.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

9.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС. Постојните мерки ќе се
применат и на ревидираната траса.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
9.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС. Постојните мерки ќе се
применат и на ревидираната траса.

9.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

9.5.1. По ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз геологијата и почвите за време на
градежната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во
Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС:

¡ Деградација на квалитетот на почвата и уреденото земјиште – неутрални (незначителни)
¡ Ерозија и набивање на почвата – малку штетни (незначителни)
¡ Загуба и деградација на почвата (позајмишта и места за отстранување на ископаниот

материјал) – малку штетни (незначителни)
¡ Загуба на плодната почва – малку штетни (незначителни)
¡ Стабилност и ризик од свлечишта – неутрални до малку штетни (незначителни)
¡ Ископувања на потенцијално контаминирана почва – малку штетни (незначителни)
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ОПЕРАТИВНА ФАЗА
9.5.2. По ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз геологијата и почвите за време на

оперативната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во
Глава 12: Геологија и почви од ОВЖСС:

¡ Деградација на квалитетот на почвата и уреденото земјиште – малку штетни
(незначителни)

¡ Ерозија на почвата – неутрални (незначителни)
¡ Сеизмичка активност – неутрални (незначителни)

9.6 РЕЗИМЕ
9.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 12: Геологија и

почви од ОВЖСС.
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10 СОЗДАВАЊЕ НА ОТПАД И ЕФИКАСНОСТ НА РЕСУРСИТЕ

10.1 ВОВЕД
10.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на
потрошувачката на материјалните средства и создавањето и отстранување на отпадот, како
што беа оценети во Глава 13: Создавање на отпадот и ефикасност на ресурсите од
ОВЖСС.

10.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
10.2.1. Информациите за референтната состојба прикажани во Глава 13: Создавање на отпадот и

ефикасност на ресурсите од ОВЖСС и понатаму важат и за Адендумот на ОВЖСС.

10.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

10.3.1. Во моментот на оценување на ревидираната траса, не беа достапни квантитативни податоци
за видовите и количествата материјали, и видовите и количествата отпад, и начините на
постапување со него, поради раната проектантска фаза на изменување на трасата. Затоа,
беше направена квалитативна оцена со цел да се утврдат промените, како што се севкупната
должина на Проектот, и промените во видот и бројот на објектите што ќе треба да се изградат
како резултат на ревидираната траса (како што е наведено во Дел 1).

ГРАДЕЖНА ФАЗА
10.3.2. Како што е наведено во Дел 1, со ревидираната траса ќе се смени севкупната должина на

Проектот за -1,1% (најисточната точка) или +0,1% (најзападната точка). Релативно малото
процентуално намалување на севкупната должина на Проектот не е веројатно да доведе до
суштински промени во количеството на потребните материјали и создадениот отпад, во однос
на оние што беа опишани во Дел 13.3 од ОВЖСС. Се смета дека е разумно да се
претпостави дека ќе дојде до сразмерно намалување (кај најисточната точка) или
зголемување (кај најзападната точка) на количествата потребни материјали и создадениот
отпад од оние опишани во Дел 13.3 од ОВЖСС. Во следниве редови се разгледуваат
главните промени во проектното решение поради изменувањето на трасата.

10.3.3. Релоцирањето на клучката кај Строгомиште уште повеќе на запад од селото Долно
Строгомиште нема суштински да ги смени потребните материјални ресурси и создавањето
отпад, бидејќи клучката останува со грубо иста големина и конфигурација како и во првичната
траса.

10.3.4. Со вклучувањето на насипот, којшто ќе биде 10 м висок и во чиишто рамки ќе се постави и
патот и железничката пруга, ќе се зголеми и потребата од материјалните ресурси, како што се
почва, бетон, асфалт, агрегат и челик.

10.3.5. Вијадуктот ќе биде висок 710 м, што значи дека ќе биде пократок одошто во првичната траса
(1.030 м). Намалената должина на вијадуктот веројатно ќе доведе и до мало намалување на
материјалните ресурси во споредба со податоците од Глава 13: Создавање на отпадот и
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ефикасност на ресурсите од ОВЖСС. Бидејќи природата на објектот не се менува, не се
очекува значително да се променат ниту видовите и количествата отпад.

10.3.6. Тунелот Колибари ќе биде долг 760 м, што значи дека ќе биде пократок одошто во првичната
траса (870 м). Намалената должина на тунелот веројатно ќе доведе и до мало намалување на
материјалните ресурси во споредба со податоците од Глава 13: Создавање на отпадот и
ефикасност на ресурсите од ОВЖСС. Бидејќи природата на објектот не се менува, не се
очекува значително да се променат ниту видовите и количествата отпад.

10.3.7. Накратко, дополнителни потреби од материјалните ресурси за потребите на насипот
веројатно ќе се пребијат со намалената потреба од материјални ресурси за потребите на
вијадуктот и тунелот Колибари. До истиот заклучок се доаѓа и во однос на создавањето отпад.

10.3.8. Ефектите од потрошувачката на материјалните ресурси и создавањето и отстранување на
отпадот во градежната фаза, пред спроведувањето на мерките за ублажување, со
изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во Глава 13: Создавање на
отпадот и ефикасност на ресурсите од ОВЖСС.

§ Потрошувачка на материјалните ресурси – многу штетни (значителни)

§ Создавање и отстранување на отпад – особено многу штетни (значителни)

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
10.3.9. За ефектите од оперативната фаза не се сметаше дека ќе бидат значителни согласно

оцената прикажана во Глава 13: Создавање на отпадот и ефикасност на ресурсите од
ОВЖСС. Материјалите што ќе се потрошат и отпадот што се очекува да се создаде и
отстрани во текот на оперативната фаза на Проектот се очекува во сите случаи да бидат
малку, што значи дека не е веројатно да доведат до значителни штетни ефекти. Ваквата
состојба нема да се промени ни како резултат на ревидираната траса.

10.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

10.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 13: Создавање на отпадот и ефикасност на ресурсите од
ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
10.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 13: Создавање на отпадот и ефикасност на ресурсите од
ОВЖСС.

10.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

10.5.1. По ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз потрошувачката на материјалните
ресурси и создавањето и отстранување на отпадот во градежната фаза, со изменувањето на
трасата, ќе останат исти како што беа опишани во Глава 13: Создавање на отпадот и
ефикасност на ресурсите од ОВЖСС:
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§ Потрошувачка на материјалните ресурси – потенцијал да станат незначителни, но,
веројатно ќе бидат оневозможени поради постојната инфраструктура за рекуперација
во Северна Македонија.

§ Создавање и отстранување на отпадот – потенцијал да станат незначителни, но,
веројатно ќе бидат оневозможени поради постојната инфраструктура за рекуперација
на отпадот и депонии во Северна Македонија.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
10.5.2. За ефектите од оперативната фаза не се сметаше дека ќе бидат значителни согласно

оцената прикажана во Глава 13: Создавање на отпадот и ефикасност на ресурсите од
ОВЖСС.

10.6 РЕЗИМЕ
10.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 13: Создавање на

отпадот и ефикасност на ресурсите од ОВЖСС.
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11 БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

11.1 ВОВЕД
11.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на бучавата и
вибрациите, како што беа оценети во Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС.

11.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
11.2.1. Референтна студија за бучавата беше спроведена во декември 2018 година на пет локации

по должина на проектната траса. Локациите 1 и 2, прикажани на Табела 14-4 и слика 14.1 во
ОВЖСС, ги претставуваат референтните нивоа на бучавата од гледна точка на рецепторите
чувствителни на бучава околу селото Долно Строгомиште, во близина на првобитната траса и
ревидираната траса.

¡ Локација 1: северозападно од селото Долно Строгомиште, приближно 350 м источно од
ревидираната траса, и

¡ Локација 2: во селото Долно Строгомиште, близу до локалниот пат, приближно 550 м
источно од ревидираната траса.

11.2.2. Резултатите од испитувањето на бучавата на Локацијата 1 се движат помеѓу LAeq 53 dB, во
текот на ноќта, и 55 dB, во текот на денот. Овие нивоа на бучава се својствени за
полурурални средини. На Локацијата 2, поблизу до локалниот пат, нивоата на бучава се
движат помеѓу LAeq 54 dB, во текот на ноќта, и 78 dB, во текот на денот. Овие нивоа на бучава
се својствени за локации во близина на прометни патишта.

11.2.3. Помеѓу стационажите 2+000 и 3+000 (најзападната точка) / 3+050 (најисточната точка)
ревидираната траса ќе се постави на насип. Во просек, насипот ќе биде висок 10 м.
Приближно на 150 м западно од ревидираната траса (во најблиската точка) се наоѓа едно
училиште, помеѓу стационажите 2+000 и 2+500. Кај најблиската точка до училиштето,
ревидираната траса ќе се постави на насип. Референтните вредности на бучавата не беа
мерени кај училиштето во рамките на ОВЖСС, па така, како најлошо сценарио, се
претпоставува дека нивото на бучавата на оваа локација веројатно ќе биде слично како на
Локацијата 1, каде што беа измерени ниските референтни вредности на бучавата во
споредба со Локацијата 2.

11.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

11.3.1. Процената се заснова на оддалеченоста до најблиските рецептори чувствителни на бучава
коишто имаат потенцијал да бидат засегнати од ревидираната траса. Оцената прикажана во
Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС беше ревидирана со помош на квалитативен
приод и стручно расудување.
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11.3.2. Во времето на оцената не беа достапни квантитативни податоци за градежната механизација
поради раната фаза на проектирање на ревидираната траса. Сепак, со оглед на сличноста на
објектите потребни за ревидираната траса, се смета дека и понатаму важи градежната
механизација прикажана во Табела 14-6 од ОВЖСС.

11.3.3. Во текот на оперативната фаза нема да дојде до промени во сообраќајот на крајните
корисници како резултат на ревидираната траса. Затоа, се смета дека и понатаму важат
податоците за сообраќајот, бројот на вкупните возила, сразмерот на тешките возила и брзини,
коишто беа користени за да се изработи моделот на бучава.

11.3.4. Врз основа на оддалеченоста до најблиските чувствителни рецептори (150 м), се смета дека
потенцијалните влијанија од вибрациите во текот и на градежната фаза и на оперативната
фаза ќе бидат занемарливи. Пред ублажувањето, ова ќе резултира со занемарливи
(незначителни) ефекти врз најблиските станбени единици и училиштето.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
11.3.5. Со ОВЖСС се заклучи дека за сите чувствителни рецептори по должина на проектната траса,

големината на неублаженото влијание од бучавата за време на градежната фаза ќе биде
многу штетна, бидејќи е веројатно да дојде до покачување на бучавата за 5 dB. Врз основа на
податоците прикажани во Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС, постои потенцијал
влијанието од бучавата да биде со многу штетна големина близу станбените единици што се
наоѓаат до 350 м од ревидираната траса.

11.3.6. Училиштето се наоѓа на приближно 150 м западно од ревидираната траса (во најблиската
точка), помеѓу стационажите 2+000 и 2+500. Најблиските станбени единици ќе се најдат
приближно 240 м источно од ревидираната траса, помеѓу стационажите 2+500 и 3+000. Се
смета дека големината на неублаженото влијание од бучавата за време на градежната фаза
ќе биде многу штетна. Пред ублажувањето, ова ќе резултира со многу штетни (значителни)
ефекти врз најблиските станбени единици и училиштето.

11.3.7. Треба да се забележи дека и понатаму се очекува да дојде до многу штетни ефекти за време
на градежната фаза, со изменувањето на трасата, кај најблиските станбени единици, поради
градежните работи поврзани со клучката кај Строгомиште. Со релоцирање на клучката кај
Строгомиште уште повеќе на запад од селото Долно Строгомиште ќе се намали бројот на
станбените единици кај кои може да се појави значителен ефект.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
11.3.8. Во Табела 14-9 од ОВЖСС се претставени нивоата на бучава во оперативната фаза

предвидени на 25 м од првичната траса за во текот на денот (Ld 68 dB), вечерта (Le 63 dB) и
ноќта (Ln 59 dB) во текот на идната 2040 година. Оцената во Глава 14: Бучава и вибрации
од ОВЖСС се заснова на ограничувањата на бучавата објавени во Службениот весник на
Република Македонија бр. 107/08 (види Табела 14-1 и Додаток 14.1 од ОВЖСС). Во Глава 14:
Бучава и вибрации од ОВЖСС дадени се и упатувања на насоките за бучава на Светската
здравствена организација и Групата на Светска банка.
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11.3.9.  Кај станбените единици на 25 м од првичната траса, предвидените нивоа на бучава ги
надминуваат ограничувањата на бучавата наведени во Службениот весник на Република
Македонија бр. 107/08. Затоа, големината на влијанието од бучавата беше проценета дека ќе
биде многу голема. Пред ублажувањето, ова ќе резултира со многу штетни (значителни)
ефекти кај овие станбени единици. Ревидираната траса се наоѓа на 150 м од најблиското
училиште и 240 м од најблиските станбени единици во селото Долно Строгомиште.

11.3.10. Врз основа на резултатите од моделирањето на бучавата во Глава 14: Бучава и вибрации
од ОВЖСС, се смета дека не е веројатно ограничувањата на бучавата објавени во
Службениот весник бр. 107/08, што се усвоени и во овој Проект, да надминат повеќе од 150 м
од Проектот. Со оглед на оддалеченоста на училиштето од ревидираната траса (150 м кај
најблиската точка), не е веројатно да се надминат овие нивоа на бучава. Но, веројатно ќе се
надминат нивоата на бучава пропишани со насоките за бучава на Групата на Светска банка,
бидејќи тие нивоа се построги. Нивоата на бучава пропишани од Групата на Светска банка се
прикажани во Табела 14-2 во Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС. Пред
ублажувањето, ова ќе резултира со умерено штетни (значителни) ефекти врз училиштето.

11.3.11. На сличен начин, не е веројатно нивоата на бучава објавени во Службениот весник бр.
107/08, што се усвоени и во овој Проект, и нивоата на бучава пропишани со насоките за
бучава на Групата на Светска банка, да се надминат кај најблиските станбени единици до
ревидираната траса, во селото Долно Строгомиште, што се наоѓаат на 240 м западно од
ревидираната траса. Пред ублажувањето, ова ќе резултира со малку штетни (незначителни)
ефекти врз најблиските станбени единици.

11.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

11.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
11.4.2. Во Табела 14-13 во Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС е прикажана и локацијата на

предложените звучни бариери. Звучните бариери првобитно беа предложени да се постават
на следниве локации во однос на првичната траса.

¡ На западната страна на Проектот помеѓу стационажите 2+640 и 2+780, во висина од 2 м; и
¡ На источната страна на Проектот помеѓу стационажите 2+800 и 3+020, во висина од 3 м.

11.4.3. Врз основа на исходот од квалитативната оцена претставена во овој Адендум, се смета дека
предложените звучни бариери, како што се наведени погоре, нема да бидат потребни за да се
ублажат значителните ефекти кои би произлегле од ревидираната траса поради зголемената
оддалеченост на Проектот од станбените единици.

11.4.4. За да се намали значајноста на ефектите врз училиштето, се препорачува врз трасата,
помеѓу стационажите 1+750 и 2+500, да се постави патна површина која произведува ниска
бучава којашто нивото на бучава го намалува за најмалку 2,5 dB, за да се ублажат
потенцијалните ефекти од бучава врз училиштето.
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11.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

11.5.1. Значајноста на резидуалните ефекти по спроведувањето на мерките за ублажување се смета
дека ќе биде умерено штетна (значителна) за станбените единици близу ревидираната
траса.

11.5.2. Севкупните ефекти во градежната фаза од целата проектна траса остануваат непроменети,
имено, умерено штетни (значителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
11.5.3. Значајноста на резидуалните ефекти по спроведувањето на мерките за ублажување се смета

дека ќе биде малку штетна (незначителна) за станбените единици и училиштето во близина
на ревидираната траса.

11.5.4. Севкупните ефекти во оперативната фаза од целата проектна траса остануваат непроменети,
имено, умерено штетни (значителни).

11.6 РЕЗИМЕ
Накратко, со исклучок на отстранување на звучните бариери помеѓу стационажите 2+640 и
3+020 и поставувањето на патна површина која произведува пониско ниво на бучава помеѓу
стационажите 1+750 и 2+500, ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците
од Глава 14: Бучава и вибрации од ОВЖСС.
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12 БИОДИВЕРЗИТЕТ

12.1 ВОВЕД
12.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на
биодиверзитетот, како што беше оценет во Глава 15: Биодиверзитет од ОВЖСС.

12.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
12.2.1. Информациите за референтната состојба прикажани во Глава 15: Биодиверзитет од

ОВЖСС и понатаму важат и за Адендумот на ОВЖСС.

12.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

12.3.1. Методите што беа применети во Глава 15 од ОВЖСС беа применети и за Адендумот на
ОВЖСС. На пример, таму каде што е направена оцена на чувствителноста на живеалиштата
во оваа Глава во Табела 12-1, применетиот метод беше ист како и тој опишан во Табела 15-5
од првобитната ОВЖСС. Оцената претставена во оваа Глава се заснова на квалитативно
оценување на присутните живеалишта и видови, како и квантитативно оценување на
површините од живеалиштата коишто ќе бидат загубени поради изградбата на Проектот. Во
квантитативната оцена на површините со чувствителни живеалишта коишто ќе се загубат се
тргна од претпоставката дека ќе бидат зачувани сите живеалишта што се наоѓаат над
тунелот. Ова се разликува од пресметките на загубата на живеалиштата од првобитната
ОВЖСС, каде што, од причини на претпазливост, се тргна од претпоставката дека ќе се
загубат и живеалиштата над тунелот.

12.3.2. Опсегот на загубата на живеалиштата што е прикажана овде ги дава и „најдоброто“ и
„најлошото“ сценарио за загубата на живеалиштата во рамите на непотврдената делница од
трасата северно од тунелот колибари.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
12.3.3. Врз основа на информациите од Дел 1, влијанијата за време на градежната фаза ќе останат

непроменети во однос на првобитната ОВЖСС. Но, постои промена во податокот за
големината на површините и видот на живеалиштата што ќе се загубат поради ревидираната
траса. Поради сличноста на релативната загуба на живеалиштата, ефектите од ревидираната
траса врз живеалиштата ќе останат непроменети од резултатите наведени во пасусите
15.2.10 до 15.2.12 од првобитната ОВЖСС.

12.3.4. Во Табела 12-1 е дадена аналитичка споредба на површините живеалишта со многу висока,
висока и средна чувствителност што ќе се загубат како резултат на Проектот.

12.3.5. На Слика 12-1 се гледа дека ревидираната траса на 13 локации се сече со чувствителните
живеалишта (критично живеалиште (КЖ) со многу висока чувствителност (Мвч), и
живеалиште со приоритетни одлики на биодиверзитетот (ПОБ) со висока чувствителност (Вч)
и средна чувствителност (Сч)). И првобитното проектно решение (Слика 15-9 од првобитната
ОВЖСС) исто така се сечеше со чувствителните живеалишта на 13 локации. Постои мала
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позитивна придобивка за биодиверзитетот во однос на првобитното проектно решение, затоа
што со ревидираната траса ќе се загубат 5,86 до 6,11 ха површина под чувствителни
живеалишта, за разлика од првобитните 11,38 ха. Овие бројки за загуба на живеалиштата не
се директно споредливи поради претпоставката наведена во пасус 15.3.1 и поголемата
прецизност на цртежот на врзниот пат; сепак, сосема е легитимна претпоставката за
намалување на предвидената загуба, како на крајречната врба така и на ливадите (со
заедничка површина од 2,51 ха).

Табела 12-1 – Споредба на загубата на живеалиштата поради Проектот (КЖ подвлечени
и задебелени; ПОБ само задебелени)

Вид на живеалиште Чувствителност Првобитна загуба
на живеалиште (ха)

Загуба на
живеалиште
поврзана со
изменувањето на
трасата

Шума од благун и цер Вч 3,59 1,63 до 1,82

Крајречни појаси и шуми
од црна евла Мвч 3,97 2,98

Крајречни појаси од врба Вч 0,73 0,40 до 0,46

Ливади Сч 3,09 0,85

Вкупна загуба на живеалиште (ха) 11,38 5,86 до 6,11
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ОПЕРАТИВНА ФАЗА
12.3.6. Врз основа на информациите од Дел 1, влијанијата и нивната значајност во текот на

оперативната фаза ќе останат исти како и во првобитната ОВЖСС.

12.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

12.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 15: Биодиверзитет од ОВЖСС.

12.4.2. Но, податокот за површината на секој вид живеалиште што ќе треба одново да се засади за
да се осигура (барем) истоветна замена на загубените живеалиштата со ПОБ и нето добивка
за КЖ ќе треба да се измени во рамките на ПУБ за да се усогласи со загубата на
живеалиштата прикажана во Табела 12-1.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
12.4.3. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 15: Биодиверзитет од ОВЖСС.

12.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

12.5.1. За време на градежната фаза по ублажувањето, се смета дека ефектите од ревидираната
траса врз биодиверзитетот ќе останат непроменети и се оценува дека ќе бидат неутрални
(незначителни).

12.5.2. Севкупните ефекти од градежната фаза за целата проектна траса ќе бидат непроменети и ќе
останат неутрални – малку позитивни (незначителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
12.5.3. За време на оперативната фаза по ублажувањето, се смета дека ефектите од ревидираната

траса врз биодиверзитетот ќе останат непроменети и се оценува дека ќе бидат неутрални
(незначителни).

12.5.4. Севкупните ефекти од оперативната фаза за целата проектна траса ќе бидат непроменети и
ќе останат неутрални (незначителни).

12.6 РЕЗИМЕ
12.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 15:

Биодиверзитет од ОВЖСС.

12.6.2. Ревидираната траса ќе придонесе за малку позитивна придобивка за биодиверзитетот во
однос на првобитното проектно решение зашто (најмалку) 5,27 ха површина под
чувствителните видови живеалишта (вклучувајќи и речиси 1 ха КЖ) повеќе нема да бидат
погодени од Проектот.
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13 ПРЕДЕЛ И ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ

13.1 ВОВЕД
13.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на пределот и
визуелните ефекти, како што беа оценети во Глава 16: Предел и визуелни ефекти од
ОВЖСС.

13.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
13.2.1. По разгледување на референтната состојба, а во контекст на ревидираната траса, не беа

утврдени дополнителни рецептори во однос на пределот. Пределските рецептори остануваат
исти како што беа прикажани во Глава 16: Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС.

13.2.2. Во однос на визуелната референтна состојба, ревидираната траса ќе го промени визуелниот
досег на Проектот во однос на рецепторите околу ревидираната траса.

13.2.3. Ревидираната траса ќе го промени погледот на жителите коишто живеат во куќите по должина
на западниот раб на Долно Строгомиште. Наместо да го гледаат Проектот на среден план во
отворениот предел, сега жителите ќе имаат во голема мера заматен поглед на ревидираната
траса на заден план. Во Глава 16: Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС овој визуелен
рецептор е прикажан како Гледна точка 9.

13.2.4. Ревидираната траса значително ќе го промени погледот на жителите коишто живеат во куќите
на неименуваната улица западно од селото Долно Строгомиште. Наместо да го гледаат
Проектот од непосредна близина, веднаш до неименуваниот пат и гробиштата кај Долно
Строгомиште, жителите сега ќе ја гледаат ревидираната траса на среден и заден план. Во
Глава 16: Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС овој визуелен рецептор е прикажан како
Гледна точка 10.

13.2.5. Ревидираната траса ќе доведе до значителна промена на визуелниот рецептор поврзан со
посетителите на гробиштата во Долно Строгомиште. Наместо да го гледаат Проектот од
непосредна близина од гробиштата западно од Долно Строгомиште, посетителите сега ќе ја
гледаат ревидираната траса само на среден и заден план. Во Глава 16: Предел и визуелни
ефекти од ОВЖСС овој визуелен рецептор е исто така прикажан како Гледна точка 10.

13.2.6. Со изменувањето на трасата, погледот на визуелните рецептори поврзани со посетителите
на споменикот на Мајка Албанка малку ќе се промени. Наместо да го гледаат Проектот
претежно на заден план, и тоа затскриено од испречената топографија и вегетација,
посетителите сега ќе ја гледаат ревидираната траса на повеќе преден план (макар што и
понатаму со директен поглед врз изведувањето на работите врз врзниот пат и крстосницата
веднаш до споменикот, како што беше случајот и со првичната траса). Во Глава 16: Предел и
визуелни ефекти од ОВЖСС не беше прикажан овој визуелен рецептор.

13.2.7. Беше утврден и еден дополнителен визуелен рецептор, имено Муцошко маало, поради
близината на ревидираната траса до оваа населба. Локацијата на Муцошко маало е
прикажана на Слика 13-1. Жителите коишто живеат во куќите по источниот раб на Муцошко
маало ќе имаат поглед на ревидираната траса на заден план, во отворениот, брановиден
предел. На Табела 13-1 е прикажано резиме на дополнителниот визуелен рецептор.
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Табела 13-1 – Опис на дополнителниот визуелен рецептор (Муцошко маало)

13.2.8. Сите други визуелни рецептори остануваат исти како што беа прикажани во Глава 16:
Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС.

Рецептор Чувствит
елност

Опис

Жителите коишто живеат
во куќите на источната
периферија на Муцошко
маало.

Средна Подложноста се смета дека е средна, бидејќи жителите на
ова локација ќе имаат поглед само на заден план, зад
постојниот државен пат А2. Повеќето од глетките ќе бидат
затскриени зад испречената топографија и вегетација.
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13.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

13.3.1. Со Адендумот кон ОВЖСС предвид се зема оцената на ефектите врз пределот и визуелните
рецептори од првичната траса во однос на ревидираната траса.

13.3.2. Беше направена квалитативна оцена со цел да се утврдат промените, како што се видот и
бројот на објектите што треба да се изградат како резултат на ревидираната траса (според
опишаното во Дел 1), како и да се идентификуваат сите соодветни дополнителни мерки за
ублажување и сите промени на резидуалните ефекти.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
Предел

13.3.3. За ревидираната траса ќе бидат потребни релативно слични објекти како и за првичната
траса, како што се опишани во Дел 1, а во рамките на најразлични подрачја кои имаат
својство на предели. Затоа се смета дека степенот на разлики помеѓу ефектите кои
произлегуваат од првичната траса врз и во рамките на утврдените предели и оние кои
произлегуваат од ревидираната траса ќе останат минимални. Освен тоа, веројатното
времетраење и видот на градежните работи остануваат слични на тие од првичната траса. Се
смета дека, со изменувањето на трасата, севкупните ефекти на градежната фаза врз
пределот, пред ублажувањето, ќе останат непроменети во однос на оние опишани во Глава
16: Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС, имено малку штетни (незначителни) до умерено
штетни (значителни).

Визуелни ефекти

13.3.4. Се очекува визуелните влијанија на ревидираната траса да досегаат приближно 1 км
југозападно од првичната траса. Ова веројатно ќе ги зголеми визуелните влијанија на
Проектот врз визуелните рецептори на запад од првичната траса, но и ќе ги намали
визуелните влијанија врз рецепторите на исток од првичната траса.

13.3.5. Таму каде што, пред да се спроведат мерките за ублажување, ќе дојде до промена на
влијанијата и сродните ефекти поради изменувањето на трасата, истите се резимирани во
Табела 13-2. Редовите во оваа табела ги заменуваат соодветните редови во Табела 16-6 од
ОВЖСС.

Табела 13-2 – Градежна фаза Резиме на визуелните ефекти (пред ублажување)

Рецептор Репрезента
тивна
гледна
точка

Чувствите
лност

Големина
на
променат
а

Ефект (пред
ублажување)

Опис

Станбени рецептори

Жителите
коишто
живеат во
куќите на

9 Висока Мала

 (умерена
кај

Малку штетен
(незначителен)
или умерено

Градежните работи ќе
се гледаат на заден
план, зад границата на
постојните станбени
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Рецептор Репрезента
тивна
гледна
точка

Чувствите
лност

Големина
на
променат
а

Ефект (пред
ублажување)

Опис

западната
периферија
на Долно
Строгомишт
е.

првичнат
а траса)

штетен
(значителен)
 (умерено или
многу штетен
(значителен) кај
првичната траса)

единици во Долно
Строгомиште.
Движењето на
постројките и
механизацијата,
создавањето на бучава
и прав, изградбата на
насипот кај клучката кај
Строгомиште и
вијадуктот и
потенцијалното
зголемување на
сообраќајот и
камионите ќе биде
едвај воочливо во
глетката на заден план.

Ефектот ќе биде
директен, привремен и
среднорочен.

Жители што
живеат во
куќи долж
безимениот
пат западно
од Долно
Строгомишт
е.

10 Висока Умерена

 (голема
кај
првичнат
а траса)

Умерено штетен
(значителен)
 (многу или
особено многу
штетен
(значителен) кај
првичната траса)

Градежните работи ќе
бидат видливи на
среден план, во
претежно отворената
глетка на запад.
Движењето на
постројките и
механизацијата,
создавањето на бучава
и прав, изградбата на
насипот кај клучката кај
Строгомиште и
вијадуктот и
потенцијалното
зголемување на
сообраќајот и
камионите ќе биде
забележливо во
глетката.

Ефектот ќе биде
директен, привремен и
среднорочен.
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Рецептор Репрезента
тивна
гледна
точка

Чувствите
лност

Големина
на
променат
а

Ефект (пред
ублажување)

Опис

Слика 13-2 – Гледна точка 10 – Соодветно преонтираната ревидирана траса

Жителите
коишто
живеат во
куќите на
источната
периферија
на Муцошко
маало.

(дополните
лен
визуелен
рецептор)

- Средна Умерена Малку штетен
(незначителен)
или умерено
штетен
(значителен)

Градежните работи ќе
се гледаат на заден
план, каде што
допуштаат отворите во
испремрежената
вегетација. Градежните
работи ќе бидат
видливи зад постојниот
државен пат А2.
Движењето на
постројките и
механизацијата,
создавањето на бучава
и прав, изградбата на
насипот кај клучката кај
Строгомиште и
вијадуктот и
потенцијалното
зголемување на
сообраќајот и
камионите ќе биде
забележливо во
задниот план на
глетката.

Ефектот ќе биде
директен, привремен и
среднорочен.

Комерцијални рецептори, рекреативни рецептори и посетители на верските објекти

Луѓето што
ги
посетуваат
гробиштата
западно од
Долно
Строгомишт
е.

10 Средна Умеренa

 (голема
кај
првичнат
а траса)

Умерено штетен
(значителен)
 (умерено или
многу штетен
(значителен) кај
првичната траса)

Градежните работи ќе
бидат видливи на
среден план во
претежно отворената
глетка на запад (мал
дел од глетката ќе биде
затскриен од
пограничниот раб на
станбените единици).
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Рецептор Репрезента
тивна
гледна
точка

Чувствите
лност

Големина
на
променат
а

Ефект (пред
ублажување)

Опис

Движењето на
постројките и
механизацијата,
создавањето на бучава
и прав, изградбата на
насипот кај клучката кај
Строгомиште и
вијадуктот и
потенцијалното
зголемување на
сообраќајот и
камионите ќе биде
забележливо во
глетката.

Ефектот ќе биде
директен, привремен и
среднорочен.

Луѓето што
го
посетуваат
споменикот
„Мајка
Албанка“.

- Висока Голем

 (голема
кај
првичнат
а траса)

Многу штетен
(значителен)
 (умерено или
многу штетен
(значителен) кај
првичната траса)

Градежните работи ќе
бидат видливи на
преден и среден план
зад вегетацијата што го
опкружува споменикот.
Движењето на
постројките и
механизацијата,
вклучително и кранот, и
создавањето на бучава
и прав, за време на
изградбата на
вијадуктот и насипот, ќе
бидат видливи во
глетката.

Ефектот ќе биде
директен, привремен и
среднорочен.
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ОПЕРАТИВНА ФАЗА
Предел

13.3.6. За ревидираната траса ќе бидат потребни релативно слични објекти како и за првичната
траса, како што се опишани во Дел 1, а во рамките на најразлични подрачја кои имаат
својство на предели. Затоа се смета дека степенот на разлики помеѓу ефектите кои
произлегуваат од првичната траса врз и во рамките на утврдените предели и оние кои
произлегуваат од ревидираната траса ќе останат минимални. Се смета дека, со
изменувањето на трасата, севкупните ефекти на оперативната фаза врз пределот, пред
ублажувањето, ќе останат непроменети во однос на оние опишани во Глава 16: Предел и
визуелни ефекти од ОВЖСС, имено малку штетни (незначителни) до умерено штетни
(значителни).

Визуелни ефекти

13.3.7. Како што беше претходно кажано, се очекува визуелните влијанија на ревидираната траса да
досегаат приближни 1 км југозападно од првичната траса.

13.3.8. Таму каде што, пред да се спроведат мерките за ублажување, ќе дојде до промена на
влијанијата и сродните ефекти поради изменувањето на трасата, истите се резимирани во
Табела 13-3. Редовите во оваа табела ги заменуваат соодветните редови во Табела 16-9 од
ОВЖСС.
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Табела 13-3 – Оперативна фаза: Резиме на визуелните ефекти (пред ублажување)

Рецептор Репрезентатив
на гледна
точка

Чувствит
елност

Големина на
промената

Ефект (пред
ублажување)

Опис

Станбени рецептори

Жителите коишто
живеат во куќите на
западната
периферија на
Долно
Строгомиште.

9 Висока Мал Малку штетен
(незначителен)
 (Малку штетен
(незначителен) или
умерено штетен
(значителен) кај
првичната траса)

Проектот ќе се гледа на заден план, зад
границата на постојните станбени единици во
Долно Строгомиште. Глетките врз Проектот ќе
бидат во голема мера затскриени. Таму каде што
ќе биде отворена глетката, Проектот ќе се гледа
под линијата на хоризонтот и ќе се премрежува
од испречената вегетација. Проектот ќе се гледа
како продолжеток на урбаниот раб и ќе има
слична природа како и заднината на глетката.

Ефектот ќе биде директен, траен и долгорочен.

Жители што живеат
во куќи долж
безимениот пат
западно од Долно
Строгомиште.

10 Висока Мала
(голема кај
првичната
траса)

Малку штетен
(незначителен) или
умерено штетен
(незначителен)
 (многу или особено
многу штетен
(значителен) кај
првичната траса)

Проектот ќе се гледа на среден план, зад
границата на постојните станбени единици.
Проектот ќе се гледа под хоризонтот и ќе се
надоврзува на влијанието од големите
инфраструктурни објекти во рамките на глетката.

Ефектот ќе биде директен, траен и долгорочен.

Жителите коишто
живеат во куќите на
источната
периферија на
Муцошко маало.

 (дополнителен
визуелен
рецептор)

- Средна Умеренa Малку штетен
(незначителен)

Проектот ќе се гледа на заден план, каде што
допуштаат отворите во испречената топографија
и вегетација. Проектот и големиот вијадукт ќе се
гледаат зад постојниот пат E-25 / A1, долж
хоризонтот, надоврзувајќи се на влијанието на
урбаната инфраструктура. Проектот ќе биде
воочлив во заднина на глетката.

Комерцијални рецептори, рекреативни рецептори и посетители на верските објекти
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Рецептор Репрезентатив
на гледна
точка

Чувствит
елност

Големина на
промената

Ефект (пред
ублажување)

Опис

Луѓето што ги
посетуваат
гробиштата западно
од Долно
Строгомиште.

10 Средна Мала

 (голема кај
првичната
траса)

Малку штетен
(незначителен)
 (умерено или многу
штетен (значителен)
кај првичната траса)

Проектот ќе се гледа на среден, зад границата на
постојните станбени единици, при што дел од
глетката ќе биде попречен од куќите. Проектот ќе
се гледа само под хоризонтот и по малку ќе се
надоврзува на влијанието од големите
инфраструктурни објекти во рамките на глетката.

Ефектот ќе биде директен, траен и долгорочен.

Луѓето што го
посетуваат
споменикот „Мајка
Албанка“.

- Висока Умеренa

 (умерена кај
првичната
траса)

Умерено штетен
(значителен) или
многу штетен
(значителен)
 (умерено штетен
(значителен) кај
првичната траса)

Поглед од главната траса на автопатот М2,
вклучувајќи ја и клучката, ќе може да има на
среден план, позади вегетацијата околу
споменикот. Подобрувањата на клучката ќе може
да се гледаат од непосредна близина, заедно со
новиот врзен пат од постојниот државен пат А2
до новиот автопат А2.

Ефектот ќе биде директен, траен и долгорочен.
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13.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

13.4.1. Висината и доминацијата на 10 м високиот насип треба визуелно да се ублажи преку
употребата на автохтоните растенија (вклучително и грмушки и, каде што е можно, дрвја).
Насипот треба да се изгради со наклон не поголем од 1:3 за да се овозможи пристап за
садење на растенијата и нивно одржување.

13.4.2. Клучката кај Строгомиште исто така би требало визуелно да се ублажи со употреба на
автохтони растенија (вклучително и луковици, грмушки и дрвја) за да се намали визуелниот
упад на возилата и вештачките објекти во пределот.

13.4.3. Покрај садењето на растенијата опишано погоре, во текот на градежната фаза нема да има
потреба од дополнителни мерки за ублажување покрај оние утврдени во Глава 16: Предел и
визуелни ефекти од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
13.4.4. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 16: Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС.

13.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА
Предел

13.5.1. Севкупните ефекти на градежната фаза врз пределот, вклучувајќи ја и ревидираната траса,
по ублажувањето, ќе останат непроменети во однос на оние опишани во Глава 16: Предел и
визуелни ефекти од ОВЖСС, имено малку штетни (незначителни).

Визуелни ефекти

13.5.2. Во Табела 13-4 се резимирани резидуалните ефекти врз визуелните рецептори како резултат
на ревидираната траса. Редовите во оваа табела ги заменуваат соодветните редови во
Табела 16-10 од ОВЖСС.
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Табела 13-4 – Градежна фаза: Резиме на визуелните ефекти (по ублажување)

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
Предел

13.5.1. Се смета дека со изменувањето на трасата, севкупните ефекти на оперативната фаза врз
пределот, по ублажувањето, ќе останат непроменети во однос на оние опишани во Глава 16:
Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС, имено малку штетни (незначителни).

Визуелни ефекти

Рецептор Репрезентати
вна гледна
точка

Резидуален ефект (по ублажувањето)

Станбени рецептори

Жителите коишто живеат во
куќите на западната
периферија на Долно
Строгомиште.

9 Малку штетен (незначителен) или умерено
штетен (значителен)
Проектот ќе создаде забележлива промена во
глетката.

 (умерено штетен (значителен) кај првичната
траса)

Жители што живеат во куќи
долж безимениот пат западно
од Долно Строгомиште.

10 Умерено штетен (значителен)
Проектот ќе создаде видлива промена во
глетката.

 (многу штетен (значителен) кај првичната
траса)

Жителите коишто живеат во
куќите на источната
периферија на Муцошко
маало.

 (дополнителен визуелен
рецептор)

- Малку штетен (незначителен) или умерено
штетен (значителен)
Проектот ќе создаде забележлива промена во
глетката.

Комерцијални рецептори, рекреативни рецептори и посетители на верските објекти

Луѓето што ги посетуваат
гробиштата западно од Долно
Строгомиште.

10 Умерено штетен (значителен)
Проектот ќе создаде видлива промена во
глетката.

 (многу штетен (значителен) кај првичната
траса)

Луѓето што го посетуваат
споменикот „Мајка Албанка“.

- Умерено штетен (значителен) или многу
штетен (значителен)
Проектот ќе создаде видлива промена во
глетката.

 (умерено штетен (значителен) кај првичната
траса)
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13.5.2. Во Табела 13-5 се резимирани резидуалните ефекти врз визуелните рецептори како резултат
на ревидираната траса. Редовите во оваа табела ги заменуваат соодветните редови во
Табела 16-11 од ОВЖСС.

Табела 13-5 – Оперативна фаза: Резиме на визуелните ефекти (по ублажување)

13.6 РЕЗИМЕ
13.6.1. Со оглед на засадување на автохтоните растенија врз насипот, ревидираната траса нема

суштински да ги промени заклучоците од Глава 16: Предел и визуелни ефекти од ОВЖСС
како што е прикажано во погорната Табела 13-5.

Рецептор Репрезентативн
а гледна точка

Резидуален ефект (по ублажувањето)

Станбени рецептори

Жителите коишто живеат во
куќите на западната периферија
на Долно Строгомиште.

9 Неутрален (незначителен)
Проектот нема да создаде забележлива
промена во глетката.

 (неутрален (незначителен) кај
првичната траса)

Жители што живеат во куќи долж
безимениот пат западно од
Долно Строгомиште.

10 Малку штетен (незначителен) или
умерено штетен (незначителен)
Проектот ќе создаде ограничена промена
во глетката.

 (многу штетен (значителен) кај
првичната траса)

Жителите коишто живеат во
куќите на источната периферија
на Муцошко маало.

 (дополнителен визуелен
рецептор)

- Малку штетен (незначителен)
Проектот ќе создаде ограничена промена
во глетката.

Комерцијални рецептори, рекреативни рецептори и посетители на верските објекти

Луѓето што ги посетуваат
гробиштата западно од Долно
Строгомиште.

10 Малку штетен (незначителен)
Проектот ќе создаде ограничена промена
во глетката.

 (умерено штетен (значителен) кај
првичната траса)

Луѓето што го посетуваат
споменикот „Мајка Албанка“.

- Малку штетен (незначителен) или
умерено штетен (незначителен)
Проектот ќе создаде промени во глетката.

 (малку штетен (незначителен) кај
првичната траса)
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14 СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ЗАЕДНИЦА

14.1 ВОВЕД
14.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на
социјалните аспекти и заедницата, како што беа оценети во Глава 17: Социјални аспекти и
заедница од ОВЖСС.

14.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
14.2.1. Референтните податоци прикажани во Глава 17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС

и понатаму важат и за овој Адендум.

14.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

14.3.1. Беше направен преглед на ревидираната траса на Проектот со цел да се утврди дали
ревидираната траса може да предизвика промени на влијанијата што беа разгледувани во
Глава 17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС.

14.3.2. Беше направена квалитативна оцена за да се утврдат сите промени, како што е зголемување
или намалување на влијанијата врз локалните заедници коишто би можеле потенцијално да
бидат засегнати од ревидираната траса. Со помош на стручното расудување, беше
разгледано дали ревидираната траса може да доведе до промена на оцената на
потенцијалот за значајни ефекти.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
14.3.3. Потенцијално негативните социјални влијанија утврдени во Глава 17: Социјални аспекти и

заедница од ОВЖСС беа ревидирани бидејќи трасата се очекува да придонесе за
значително подобрување за жителите на селото Долно Строгомиште, при што најголем дел
од градежните работи беа изместени надвор од подрачјето на селото.

14.3.4. Во Глава 17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС беа опишани следниве ефекти на
градежната фаза пред ублажување:

¡ Пристап до образовани, здравствени и социјални установи: многу штетен (значителен)
¡ Градежен сообраќај: Многу штетен (значителен)
¡ Кохезија и добросостојба на заедницата: Многу штетен (значителен)

14.3.5. Со предложената ревидирана траса се смета дека горенаведените ефекти ќе се намалат на
умерено штетни (значителни) пред ублажувањето.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
14.3.6. Во Глава 17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС беа опишани следниве ефекти на

оперативната фаза пред ублажување:
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¡ Потенцијалот за значителни ефекти врз кохезијата и здравјето/добросостојбата на
заедницата за време на оперативната фаза на Проектот беше оценете дека ќе биде малку
штетен (незначителен) или умерено штетен (значителен).

¡ Новиот надвозник над железничката линија, кој е составен дел од клучката кај
Строгомиште, ќе претставува значителен напредок од референтната состојба, бидејќи ќе
биде погоден за пристап на возилата на итните служби и ќе ја намали потребата од
користење на сегашниот подвозник со ограничена ширина и на дивите премини. Веројатно
е да се случуваат и помалку инциденти и несреќни случаи бидејќи возилата ќе се
пренасочат од постојниот државен пат А2, којшто е проектиран според пониски стандарди,
кон новиот автопат А2, изграден според повисоки стандарди. Со ова ќе се намали ризикот
од инциденти и несреќни случаи во споредба со референтната состојба. Потенцијалот за
значајни ефекти врз ЗБЖС аспекти на локалната заедница како резултат на ревидираната
траса се смета дека е умерено до многу полезен (значителен).

14.3.7. Чувствителните рецептори / заедниците што се наоѓаат северозападно од Долно
Строгомиште и на исток од железничката линија ќе се најдат уште подалеку од Проектот со
изменувањето на трасата, но некои имоти (западно од железничката линија) ќе се најдат
поблиску до новиот пат (макар што и понатаму на приближно 170 м оддалеченост од
предложената ревидирана траса). Како такви, се смета дека штетните ефекти на
оперативната фаза врз социјалните аспекти и заедницата, како што беа опишани во Глава
17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС, ќе се намалат на малку штетни, додека пак
полезните ефекти на оперативната фаза ќе останат исти.

14.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

14.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
14.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 17: Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС.

14.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

14.5.1. По спроведувањето на мерките за ублажување во градежната фаза, се смета дека ефектите
врз социјалните аспекти и заедницата во текот на градежната фаза, со изменувањето на
трасата, ќе останат исти како што беа оценети во Глава 17: Социјални аспекти и заедница
од ОВЖСС:

¡ Кохезија и добросостојба на заедницата – малку штетен (незначителен);
¡ Влијание врз здравјето на локалната заедница и несреќни случаи - малку штетен

(незначителен);
¡ Градежен сообраќај – малку штетен (незначителен); и
¡ Пристап до образовни, социјални и здравствени установи – малку штетен (незначителен).
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14.5.2. Севкупните резидуалните ефекти од градежната фаза на целиот Проектот врз социјалните
аспекти и заедницата ќе останат исти како што се опишани погоре.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
14.5.3. По спроведувањето на мерките за ублажување во оперативната фаза, се смета дека

ефектите од оперативната фаза врз социјалните аспекти и заедницата, со изменувањето на
трасата, ќе бидат следниве:

¡ Кохезија, здравје и добросостојбата на заедницата (вклучително и прекинување на
пристапот до јавните установи во заедницата): ефектите ќе се намалат од малку штетни
(незначителни) или умерено штетни (значителни) до неутрални (незначителни);

¡ ЗБЖС на заедница / инциденти и несреќни случаи: многу полезни (значителни).

14.6 РЕЗИМЕ
14.6.1. Штетните ефекти од оперативната фаза опишани во Глава 17: Социјални аспекти и

заедница од ОВЖСС се намалија како резултат на ревидираната траса.
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15 ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА

15.1 ВОВЕД
15.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на здравје,
безбедност и сигурност при работа, како што беа оценети во Глава 18: Здравје, безбедност
и сигурност при работа од ОВЖСС.

15.1.2. Ефектите по здравјето и безбедноста на локалната заедница беа разгледани во Глава 17:
Социјални аспекти и заедница од ОВЖСС.

15.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
ЛОКАЛНА РАМКА ЗА ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА

15.2.1. Како што беше наведено во Глава 18: Здравје, безбедност и сигурност при работа од
ОВЖСС, со примарното и секундарното законодавство се води грижа работодавачите да ги
преземаат сите неопходни мерки за работното место да го направат и одржуваат безбедно и
здраво. Овие закони велат дека работодавачите мора да изработат план за здравје и
безбедност при работа (или еквивалентен документ) пред да започнат со изведување на
работите.

15.2.2. Повеќе информации за македонските закони за здравје и безбедност при работа може да се
најдат во Глава 3: Законодавство и барања за ОВЖСС од ОВЖСС.

15.2.3. Промените што ќе настанат со изменувањето на трасата нема да влијаат врз оваа рамка,
ниту пак врз локалните услови.

ЧУВСТВИТЕЛНИ РЕЦЕПТОРИ
15.2.4. Не постојат дополнителни рецептори како резултат на ревидираната траса во споредба со

оние оценети во Глава 18: Здравје, безбедност и сигурност при работа од ОВЖСС.

15.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

15.3.1. Беше направен преглед на импликациите на промените врз потенцијалот за значајни ефекти
врз здравје, безбедност и сигурност при работа поради ревидираната траса врз основа на
прегледување на мапираните податоци кои ја прикажуваат ревидираната траса и врз основа
на стручно расудување.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
15.3.2. Со ОВЖСС беа оценети следниве ефекти од градежната фаза:

¡ Работнички права на градежните работници и работни услови
¡ Управување со здравје и безбедност (ЗБЖС) на лице место и обука на работниците за

ЗБЖС
¡ Инциденти и несреќи со градежните работници
¡ Сместување на градежните работници
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15.3.3. Врз основа на ревидираната траса, како што е опишано во Дел 1, не се очекува да дојде до
промена на работничките права на градежните работници, ниту пак на работните услови. И
понатаму ќе важи македонската законска рамка.

15.3.4. Како што беше претходно оценето, без примена на мерки за ублажување, постои ризик
изведувачите да ангажираат работници кои немаат соодветна обука и квалификации, што
може да доведе до проблеми по безбедноста и квалитетот на работата. Ревидираната траса
нема да го смени потенцијалот за ваков ефект.

15.3.5. Како и кај сите градежни проекти, постојат ризици од инциденти и несреќи. Не е веројатно
ревидираната траса да го смени потенцијалот за штетните ефекти од инциденти и несреќи
врз градежните работници.

15.3.6. Ревидираната траса може да влијае врз локацијата на сместувачките капацитети за
градежните работници, но, како што беше објаснето во Глава 2: Опис на Проектот од
ОВЖСС, пред да се обезбеди сместувањето за градежните работници, ќе се спроведе
скрининг процес за изнаоѓање на најпогодната локација, при што предвид ќе се земе и
ревидираната траса.

15.3.7. Врз основа на погоре кажаното, се смета дека неублажените ефекти на Проектот врз здравје,
безбедност и сигурност при работа за време на градежната фаза, со изменувањето на
трасата, ќе останат исти како што беа оценети во Глава 18: Здравје, безбедност и
сигурност при работа од ОВЖСС:

¡ Работнички права на градежните работници и работни услови – умерено штетен
(значителен);

¡ Вработување на градежните работници – многу или сосема многу штетен (значителен);
¡ Инциденти и несреќи со градежните работници - многу штетен (значителен);
¡ Сместување на градежните работници – малку штетен (незначителен) или умерено

штетен (значителен).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
15.3.8. Придобивките од Проектот во однос на последователното вработување на градежните

работници нема да се сменат како последица на ревидираната траса. Ефектот ќе остане
малку (незначителен) до умерено полезен (значителен).

15.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

15.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 18: Здравје, безбедност и сигурност при работа од
ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
15.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 18: Здравје, безбедност и сигурност при работа од
ОВЖСС.
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15.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

15.5.1. Во текот на градежната фаза, а по спроведувањето на мерките за ублажување, се смета дека
потенцијалните ефекти по здравје, сигурност и безбедност при работа, со изменувањето на
трасата, ќе бидат непроменети и ќе останат исти како што беа опишани во Глава 18: Здравје,
безбедност и сигурност при работа од ОВЖСС:

¡ Работнички права на градежните работници и работни услови – малку штетен
(незначителен);

¡ Вработување на градежните работници – малку штетен (незначителен);
¡ Инциденти и несреќи со градежните работници – малку штетен (незначителен);
¡ Сместување на градежните работници – малку штетен (незначителен).

15.5.2. Севкупните ефекти од градежната фаза врз здравје, сигурност и безбедност при работа за
целата проектна траса остануваат непроменети и како што беа опишани погоре – малку
штетни (незначителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА

15.5.3. Во текот на оперативната фаза, а по спроведувањето на мерките за ублажување, се смета
дека потенцијалните ефекти по здравје, сигурност и безбедност при работа, со изменувањето
на трасата, ќе бидат непроменети и ќе останат исти како што беа опишани во Глава 18:
Здравје, безбедност и сигурност при работа од ОВЖСС:

¡ Последователно вработување на градежните работници – умерено полезен
(значителен).

15.5.4. Севкупните ефекти од оперативната фаза за целата проектна траса ќе бидат непроменети и
ќе останат исти како што беа опишани погорен – умерено полезни (значителни).

15.6 РЕЗИМЕ
15.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 18: Здравје,

безбедност и сигурност при работа од ОВЖСС.
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16 ИМОТ И СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ / ЕГЗИСТЕНЦИЈА

16.1 ВОВЕД
16.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на имотот и
изворите на средства за живот / егзистенција, како што беа оценети во Глава 19: Имот и
средства за живот / егзистенција од ОВЖСС.

16.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
16.2.1. Референтните податоци прикажани во Глава 19: Имот и средства за живот / егзистенција

од ОВЖСС и понатаму важат и за овој Адендум.

16.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

16.3.1. Беше направен преглед на ревидираната траса на Проектот со цел да се утврди дали трасата
може да предизвика некои дополнителни влијанија од оние опишани претходно во Глава 19:
Имот и средства за живот / егзистенција од ОВЖСС.

16.3.2. ЈПДП нема започнато со процесот на изработка на елаборатот за експропријација, па според
тоа и не постои целосен попис на сите имоти и потенцијални извори на средства за живот /
егзистенција коишто би можеле да бидат погодени од Проектот. Референтните податоци ќе
се разработат и ќе се потврдат од страна на ЈПДП за време на пописот на проектната област,
пред почетокот на работите, а од неа ќе се црпат информации за Планот за откуп на
земјиштето (ПОЗ).

16.3.3. Во оваа фаза, се претпоставува дека најмногу три домаќинства може да бидат директно
засегнати со ревидираната траса, но, ова е само провизорна информација, додека пак
точниот број на домаќинства коишто ќе бидат погодени ќе се одреди како дел од
спроведувањето на ПОЗ. Беше направена квалитативна оцена за да се утврдат сите
промени, како што се евентуалните дополнителни влијанија врз имотите и изворите на
средства за живот / егзистенција за локалните заедници коишто би можеле потенцијално да
бидат засегнати од ревидираната траса. Со помош на стручно расудување, тимот разгледа
дали ревидираната траса ќе резултира со промени во исходот на оцената на потенцијалот за
значајни ефекти коишто не биле утврдени со првобитната ОВЖСС.

ГРАДЕЖНА ФАЗА
16.3.4. Според Дел 1, не е веројатно да дојде до значителна промена на видот и природата на

оценуваните градежни работи. Но, локацијата на градежните работи ќе се промени, со
релоцирање на клучката кај Долно Строгомиште, така што ќе се изгради подалеку од селото
Долно Строгомиште.

16.3.5. Локалните заедници побараа да се изврши изменување на трасата за да се намали
потенцијалниот ефект врз локалните имоти и врз гробиштата. Со ревидираната траса ќе се
намалат градежните ефекти врз имотите и изворите на средства за живот / егзистенција на
локалните жители.
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16.3.6. Со изведбата на ревидираната траса подалеку од селото, Проектот ќе се приближи малку
повеќе до училиштето, и до помал број станбени единици. Сепак, и тие се наоѓаат далеку од
Проектот, на некои 170 м западно од ревидираната траса. Над оваа оддалеченост, се очекува
имотите и изворите на средства за живот / егзистенција на жителите (т.е. приватните бавчи
кои често се користат за основно земјоделско производство во проектната област) како и
имотот на локалниот образовен орган (т.е. училиштето) да не бидат засегнати.

16.3.7. Иако ќе дојде до намалување на ефектите поради ревидираната траса, севкупните
потенцијални ефекти утврдени во Глава 19: Имот и средства за живот / егзистенција од
ОВЖСС не се очекува значително да се променат, првенствено поради тоа што и понатаму ќе
постои потребата од експропријација на имотите и на земјоделско земјиште за потребите на
севкупниот Проект.

16.3.8. Во Глава 19: Имот и средства за живот / егзистенција од ОВЖСС се опишаа следниве
големини и значења на утврдените ефекти во градежната фаза (пред ублажување):

¡ Потенцијалот за значајни ефекти поврзани со ограничување на пристапот до станбените
куќи / имоти во руралните населби, како резултат на градежните работи: умерено или
многу штетен (значителен).

¡ Потенцијалот за значајни ефекти поврзани со потенцијалниот прекин во давањето
комунални услуги за станбените единици/имоти како резултат на градежните работи:
малку штетен (незначителен) или умерено штетен (значителен).

¡ Потенцијалот за значителни ефекти поврзани со потенцијалното нарушување на локалните
патишта како резултат на градежниот сообраќај: умерено штетен (значителен).

¡ Потенцијалот за значајни ефекти поврзан со трајната експропријација на најмногу три
станбени куќи и неколку помошни градби: умерено штетен (значителен).

¡ Прекинот на земјоделските активности и/или трајната загуба на земјоделското земјиште
располага со потенцијал за значајни ефекти врз изворите на средства за живот /
егзистенција врз секое земјоделско стопанство по должина на ревидираната траса:
умерено или многу штетен (значителен).

¡ Потенцијалот за значајни ефекти врз заедницата поврзани со тензиите кои би се јавиле
доколку градежните работници ги собираат локалните растенија и ги искористуваат
локалните ресурси, како и последователното осиромашување на ресурсите кои се
скапоцени за локалната заедница: малку штетен (незначителен).

¡ Потенцијалот за значајни ефекти врз вработувањето и економскиот раст ширум Општина
Кичево за време на градежната фаза: умерено полезен (значителен).

16.3.9. Ревидираната траса на Проектот ќе ги намали градежните ефекти врз имотите и изворите на
средства за живот / егзистенција на локалните жители кои живеат близу ревидираната траса,
но, не се очекува да ги промени заклучоците за севкупниот Проект.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
16.3.10. Следниве ефекти на оперативната фаза беа опишани во ОВЖСС (пред ублажување):

¡ Потенцијалот за значајни ефекти врз вработување и економскиот раст ширум Република
Северна Македонија како резултат на новиот пат: умерено полезен (значителен).
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16.3.11. Ревидираната траса на Проектот ќе ги намали оперативните ефекти врз имотите и изворите
на средства за живот / егзистенција на локалните жители кои живеат близу ревидираната
траса, но, не се очекува да ги промени заклучоците за севкупниот Проект.

16.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

16.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 19: Имот и средства за живот / егзистенција од ОВЖСС.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
16.4.2. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 19: Имот и средства за живот / егзистенција од ОВЖСС.

16.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

16.5.1. По спроведувањето на мерките за ублажување во градежната фаза, се смета дека
резидуалните ефекти врз социјалните аспекти и заедницата во текот на градежната фаза, со
изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа оценети во Глава 19: Имот и
средства за живот / егзистенција од ОВЖСС:

¡ Ограничување на пристапот до станбените куќи / имоти во руралните населби, како
резултат на градежните работи: малку штетен (незначителен).

¡ Потенцијален прекин во давањето комунални услуги за станбените единици/имоти како
резултат на градежните работи: малку штетен (незначителен).

¡ Потенцијално влошување на локалните патишта како резултат на градежниот сообраќај;
малку штетен (незначителен).

¡ Недоброволно преселување и експропријација на најмногу три станбени единици и неколку
помошни градби: малку штетен (незначителен).

¡ Извори на средства за живот / егзистенција засегнати со ефектите од прекинот на
локалните земјоделски активности и/или трајна загуба на земјоделско земјиште по
должина на ревидираната траса: малку штетен (незначителен).

¡ Ефекти врз заедницата поврзани со тензиите кои би произлегле доколку градежните
работници ги собираат растенијата и ги користа ресурсите, што би предизвикало
осиромашување на ресурсите: малку штетен (незначителен).

¡ Ефекти врз вработувањето и економскиот раст ширум Општина Кичево за време на
градежната фаза: умерено полезен (значителен).

16.5.2. Севкупните ефекти на градежната фаза врз имотот и изворите на средства за живот /
егзистенција за целата проектна траса ќе останат непроменети, како што беа опишани погоре.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
16.5.3. По спроведувањето на мерките за ублажување во оперативната фаза, се смета дека

резидуалните ефекти врз социјалните аспекти и заедницата во текот на оперативната фаза,
со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа оценети во Глава 19: Имот и
средства за живот / егзистенција од ОВЖСС:
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¡ Ефекти врз вработувањето и економскиот раст ширум Општина Кичево за време на
градежната фаза: умерено полезен (значителен).

16.5.4. Севкупните ефекти од оперативната фаза врз имотот и изворите на средства за живот /
егзистенција за целата проектна траса остануваат непроменети и умерено полезни
(значителни).

16.6 РЕЗИМЕ
Наодите од оцената на имотот и изворите на средства за живот / егзистенција опишани во
Глава 19: Имот и средства за живот / егзистенција од ОВЖСС и понатаму ќе важат и ќе
останат непроменети од ревидираната траса на Проектот.
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17 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

17.1 ВОВЕД
17.1.1. Во оваа глава се известува за наодите од ревизијата на потенцијалните ефекти од

ревидираната траса на Проектот помеѓу стационажите 2+000 и 6+000, во однос на културното
наследство, како што беше оценето во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС.

17.2 РЕФЕРЕНТНА СОСТОЈБА
17.2.1. Карактерот на подрачјето околу ревидираната траса е сличен на опишаното во Глава 20:

Културно наследство од ОВЖСС, и претежно се состои од земјоделско земјиште со
изолирани станбени/земјоделски имоти. Во подрачјето на ревидираната траса не се
забележани дополнителни објекти на културно наследство. Затоа, референтните услови
опишани во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС се смета дека ќе останат
непроменети.

17.3 ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЕНА НА ЕФЕКТИТЕ ПОРАДИ
РЕВИДИРАНАТА ТРАСА
ПРИОД КОН ОЦЕНУВАЊЕТО

17.3.1. Беше направен преглед на ревидираната траса со цел да се утврдат промените во однос на
првичната траса опишано во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС, а беше направена
и квалитативна оцена за да се утврдат сите промени, коишто се однесуваат на:

¡ Изведувањето на работите кај гробиштата во Долно Строгомиште (градежна фаза);
¡ Нарушување кај гробиштата и спомениците (со исклучок на гробиштата кај Долно

Строгомиште, бидејќи посебно се разгледуваат) (градежна фаза);
¡ Потенцијална загуба или делумно оштетување на неоткриеното подземно културно

наследство (градежна фаза); и
¡ Окружувањето на гробиштата кај Долно Строгомиште и споменикот „Мајка Албанка“

(оперативна фаза).

ГРАДЕЖНА ФАЗА
17.3.2. Првичната траса се наоѓаше во непосредна близина на гробиштата кај Долно Строгомиште

(стационажа 2+500 од првичната траса). Во времето кога се правеше оцената за потребите на
Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС, постоеја три варијанти на проектното решение
за Проектот во близина на гробиштата. Ефектите на секоја од овие варијанти се движеа од
умерено до многу штетни (значителни) за Варијанта 0 или малку штетни (незначителни) за
Варијанта 1 и 2. Варијантата 0 директно ги пресекуваше гробиштата, со тоа што столбовите
требаше да се изградат на самите гробишта.

17.3.3. Ревидираната траса ќе резултира со тоа што Проектот нема директно да влијае врз
гробиштата во Долно Строгомиште, бидејќи Проектот ќе помине приближно 350 м повеќе на
запад. Затоа, нема да дојде до директни или посредни влијание врз познатата површина на
гробиштата за време на градежната фаза. Ова ќе доведе до намалување на ефектот врз
гробиштата во Долно Строгомиште за време на градежната фаза до степен на занемарлив
(незначителен).



Оцена на влијанието врз животната и социјалната средина
Автопат A2: Делница Букојчани–Кичево

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd. страница 3

17.3.4. Потенцијалните ефекти на нарушување кај другите гробишта и споменици (со исклучок на
гробиштата кај Долно Строгомиште) беа утврдени како умерено или многу штетни
(значителни) во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС. Ревидираната траса нема да ја
промени оваа оцена, и потенцијалните ефекти ќе останат умерено или многу штетни
(значителни) пред ублажување.

17.3.5. Потенцијалниот ефект врз неоткриеното подземно културно наследство беше утврден како
умерено штетен (значителен) во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС. Ревидираната
траса нема да ја промени оваа оцена, и потенцијалните ефекти пред ублажувањето ќе
останат умерено штетни (значителни).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
17.3.6. За првичната траса беше утврдено дека располага со потенцијал да има многу штетни

(значителни) оперативни ефекти врз окружувањето на гробиштата кај Долно Строгомиште,
поради близината на Проектот до самите гробишта, како и потенцијалната бучава и
засенување што ќе ги трпат посетителите на гробиштата.

17.3.7. Со ревидираната траса се спречува Проектот да има директно влијание врз гробиштата,
бидејќи Проектот ќе помине приближно 350 м подалеку од гробиштата кај Долно
Строгомиште. На овој начин ќе се избегне и засенувањето, а и ќе се намали веројатноста од
вознемирување со бучава. Ова ќе резултира со намалување на ефектот врз окружувањето на
гробиштата кај Долно Строгомиште до степен на малку штетен (незначителен).

17.3.8. Потенцијалните ефекти врз окружувањето на споменикот „Мајка Албанка“ беа утврдени како
малку полезни (незначителни) во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС. Ревидираната
траса нема да ја промени ваквата оцена, и потенцијалот за неублажени ефекти останува
малку полезен (незначителен).

17.4 СОГЛЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОПОЛНИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

17.4.1. Во текот на градежната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување
покрај оние утврдени во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС, во однос на:

¡ Нарушување кај гробиштата и спомениците, со исклучок на гробиштата кај Долно
Строгомиште; и

¡ Потенцијална загуба или делумно оштетување на неоткриеното подземно културно
наследство.

17.4.2. Како резултат на ревидираната траса и со него поврзаното намалување на ефектите врз
гробиштата кај Долно Строгомиште, Планот за локација на гробните места повеќе нема да
биде потребен.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
17.4.3. Во текот на оперативната фаза нема да има потреба од дополнителни мерки за ублажување

покрај оние утврдени во Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС, во однос на
окружувањето на гробиштата кај Долно Строгомиште и споменикот „Мајка Албанка“.
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17.5 РЕЗИДУАЛНИ ЕФЕКТИ
ГРАДЕЖНА ФАЗА

17.5.1. Со ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз културното наследство за време
на градежната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат исти како што беа опишани во
Глава 20: Културно наследство од ОВЖСС:

¡ Нарушување кај гробиштата и спомениците, со исклучок на гробиштата кај Долно
Строгомиште – малку штетен (незначителн) ; и

¡ Потенцијална загуба или делумно оштетување на неоткриеното подземно културно
наследство – малку штетен (незначителен).

17.5.2. Како резултат на ревидираната траса, ефектот врз гробиштата во Долно Строгомиште за
време на градежната фаза ќе се намали до степен на занемарлив (незначителен).

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
17.5.3. Како резултат на ревидираната траса, ефектот врз гробиштата во Долно Строгомиште за

време на оперативната фаза ќе се намали до степен на малку штетен (незначителен).

17.5.4. Со ублажувањето, се смета дека ефектите на Проектот врз окружувањето на споменикот
„Мајка Албанка“ за време на оперативната фаза, со изменувањето на трасата, ќе останат
исти како што беа опишани во Глава 20: Културно наследство од ОВЖС, имено малку
полезни (незначителни).

17.6 РЕЗИМЕ
17.6.1. Ревидираната траса нема суштински да ги промени заклучоците од Глава 20: Културно

наследство од ОВЖСС, во однос на:

¡ Нарушување кај гробиштата и спомениците (градежна фаза);
¡ Потенцијална загуба или делумно оштетување на неоткриеното подземно културно

наследство (градежна фаза); и
¡ Окружување на споменикот „Мајка Албанка“ (оперативна фаза).

17.6.2. Ефектите врз гробиштата кај Долно Строгомиште (градежна фаза) ќе се намалат до степен на
занемарливи (незначителни) за време на градежната фаза и малку штетни
(незначителни) за време на оперативната фаза како резултат на ревидираната траса.
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18 КУМУЛАТИВНИ ЕФЕКТИ

18.1 ВОВЕД
18.1.1. Во оваа глава е прикажана оцената на ефектите врз секој еколошки или социјален ресурс или

рецептор, каде што кумулативните ефекти може да се појават како резултат на изградбата
или употребата на ревидираната траса во комбинација со други планирани проекти.

18.1.2. Кумулативните ефекти на првичната траса на Проектот беа оценети во првобитната ОВЖСС.
Во оваа глава се оценуваат очекуваните кумулативни ефекти на Проектот со предложеното
изменување на трасата (детално опишано во Глава 1: Вовед од овој Адендум кон ОВЖСС).

18.1.3. Како што беше оценето во првобитната ОВЖСС, не се очекува да постојат прекугранични
ефекти6, па затоа не се ни земени предвид во оцената.

18.1.4. За потребите на ОВЖСС и овој Адендум кон ОВЖС, беа разгледани следниве видови на
кумулативни ефекти, во согласност со прописите за ОВЖС од 2017 година и насоките за
најдобрите практики:

¡ Комбинирани внатрепроектни ефекти – интеракцијата и комбинацијата на различните
среднински ефекти во рамките на самиот Проект коишто засегаат определен рецептор; и

¡ Кумулативни меѓупроенти ефекти – комбинираните ефекти на овој Проект и другите
проекти врз определен рецептор.

18.2 ПРЕГЛЕД НА КУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЕКТИ
18.2.1. Идентификуваните минати, сегашни и веројатно идни проекти во подрачјето на Проектот

имаат потенцијал да создадат кумулативни ефекти (познати како „кумулативни проекти“), како
што следи:

¡ Железничка линија Кичево-Лин (изградбата е во тек);
¡ Железничка линија Кичево-Гостивар (се планира нејзина модернизација);
¡ Автопат А2, подделница Горна Ѓоновица-Букојчани (фаза 3), делница од автопатот А2,

непосредно на север од Проектот; и
¡ Национален гасификациски систем на Македонија, делница 5: Скопје-Гостивар-Кичево.

18.2.2. По извршеното прегледување, не беа утврдени дополнителни проекти за кои е потребно да
се направи оцена на кумулативните ефекти поради изменувањето на трасата.

18.3 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА КУМУЛАТИВНА ОЦЕНА
18.3.1. За внатрепроектната оцена, употребената методологија беше доследна на

методологијата утврдена во Глава 21: Кумулативни ефекти од ОВЖСС.

6 Transboundary effects are those effects of the Project that may affect receptors located outside the territory of the
Republic of North Macedonia.
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18.3.2. Методологијата употребена во овој Адендум кон ОВЖСС за потребите на
меѓупроектната оцена се заснова на изминатото проектно искуство и стручното
расудување,

18.4 ВНАТРЕПРОЕКТНИ КУМУЛАТИВНИ ЕФЕКТИ
18.4.1. Постои потенцијал групи рецептори (познати како „заеднички рецептори“) да бидат

засегнати од повеќе ефекти на Проектот. Тоа може да доведе до тоа повеќе
незначителни ефекти кумулативно да дадат значителен ефект.

18.4.2. Со ревидираната траса, Проектот се доближува повеќе до училиштето, коешто потоа се
препозна како дополнителен рецептор. Таму каде што влијанието и со него поврзаните
ефекти се менуваат поради ревидираната траса или пак се менува значењето на
внатрепроектниот ефект, тоа е резимирано во Табела 18-1  и Табела 18-2  .Сите други
внатрепроектни ефекти остануваат исти како што беа опишани во Глава 21:
Кумулативни ефекти од ОВЖСС.
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Табела 18-1 – Резидуални внатрепроектни ефекти – градежна фаза

Рецептор /
тема

Квалит
ет на
воздух
от

Подзем
ни води

Површи
нски
води

Геологиј
а и

почви

Бучава и
вибраци

и

Биодиверзи
тет

Предел и
визуелни
ефекти

Социј
ални
аспект

и

Имот и
средства
за живот /
егзистенц

ија

Културн
о

наследс
тво

Внатрепроек
тен ефект

Фауна и
живеалишта

НЗ НЗ НЗ НЗ Малку
штетен
(незначителе
н)

Жители на
Долно
Строгомиште и
посетители на
гробиштата

НЗ НЗ З НЗ НЗ Умерено
штетен
(незначителе
н) – поради
визуелните
влијанија

Жители во или
непосредно
погранично на
Проектот

НЗ НЗ З НЗ НЗ Умерено
штетен
(незначителе
н) – поради
визуелните
влијанија

Корисниците
на училиштето

НЗ НЗ НЗ Умерено
штетен
(незначителе
н)

Клуч: НЗ = незначителен (занемарлив до мал); З = значителен (умерен и нагоре).
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Табела 18-2 – Резидуални внатрепроектни ефекти – оперативна фаза

Рецептор /
тема

Квалите
т на

воздухо
т

Подземни
води

Површ
ински
води

Геологи
ја и

почви

Бучава и
вибраци

и

Биодиверз
итет

Предел Социј
ални
аспек
ти

Имот и
средства
за живот /
егзистенц

ија

Културн
о

наследс
тво

Внатрепрое
ктен ефект

Жители на
Долно
Строгомиште и
посетители на
гробиштата

НЗ НЗ НЗ НЗ Умерено
штетен
(незначител
ен) – поради
визуелните
влијанија

Жители во или
непосредно
погранично на
Проектот

НЗ НЗ З Умерено
штетен
(незначител
ен) – поради
визуелните
влијанија

Корисниците
на училиштето

НЗ НЗ НЗ Мал
(незначител
ен)

Клуч: НЗ = незначителен (занемарлив до мал); З = значителен (умерен и нагоре).



Оцена на влијанието врз животната и социјалната средина
Автопат A2: Делница Букојчани–Кичево

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 9

18.5 МЕЃУПРОЕКТНИ КУМУЛАТИВНИ ЕФЕКТИ
18.5.1. Меѓупроектната кумулативна оцена за културното наследство беше разгледена со оглед на

тоа што со ревидираната траса Проектот се поместува приближно 350 м повеќе на запад од
гробиштата кај Долно Строгомиште. Ревидираната оцена е дадена подолу.

18.5.2. Сите други меѓупроектни кумулативни ефекти остануваат исти како што беа опишани во
Глава 21: Кумулативни ефекти од ОВЖСС.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
18.5.3. За време на градежната фаза, железничката линија Кичево-Лин, модернизацијата на

железничката линија Кичево-Гостивар, подделницата Горна Ѓоновица-Букојчани (фаза 3) од
автопатот А2, и проектната област се очекува да имаат кумулативен ефект врз културното
наследство. Со оглед на ревидираната траса, се очекуваат следниве кумулативни ефекти:

¡ Нарушување кај гробиштата и спомениците, со исклучок на гробиштата кај Долно
Строгомиште – малку штетен (незначителен) и ќе биде локален по својата природа;

¡ Потенцијална загуба или делумно оштетување на неоткриеното подземно културно
наследство – малку штетен (незначителен), и ќе биде локален по својата природа; и

¡ Ефектите врз гробиштата кај Долно Строгомиште – занемарливи (незначителни).

18.5.4. Во текот на оперативната фаза, се очекуваат следниве кумулативни ефекти:

¡ Ефекти врз гробиштата кај Долно Строгомиште – занемарливи (незначителни); и
¡ Ефектите врз окружувањето на споменикот „Мајка Албанка“ – занемарливи

(незначителни).
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19 РЕЗИМЕ

19.1.1. Во Табелата 19-1 подолу е прикажано резиме на резидуалните ефекти за целиот Проект по разгледување на ревидираната траса.

Табела 19-1 – Резиме на резидуалните ефекти

Тема Фаза Потенцијални влијанија Ефект (без
ублажување)

Дополнителни мерки за
ублажување

Резидуален ефект

Квалитет на
воздухот

Градежна фаза Емисии од градежните
работи

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Емисии од сообраќајот Малку полезен
(значителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Клима:
стакленички
гасови

Градежна фаза Емисии од градежните
работи

Мал (значителен) Нема Малку штетен
(значителен)

Оперативна фаза Оперативни емисии Мал (значителен) Нема Малку штетен
(значителен)

Клима:
отпорност

Градежна фаза Топлотни удари кои
доведуваат до одолжување

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Исушување и распукнување
на супстратот, што
доведува до оштетување на
асфалтот

Умерено штетна Нема Малку штетен
(незначителен)

Исушување и распукнување
на супстратот, што
доведува до

оштетување на асфалтот

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)
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Изумирање на вегетацијата,
што доведува до
дестабилизација на
косината

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Деформација на асфалтот Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Топење на асфалтот Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Исушување и распукнување
на супстратот, што
доведува до оштетување на
темелите

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Зголемено ширење, што
доведува до структурни
оштетувања

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Зголемување на земјениот
притисок од темелите на
мостот

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Зголемено ветерно
оптоварување, што
доведува до
дестабилизација

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Исушување на почвата и
распукнување на
материјалите во тунелот

Умерено штетен Нема Малку штетен
(незначителен)

Прегревање во тунелот Малку штетен Нема Малку штетен
(незначителен)
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Подземни води Градежна фаза Промена на течението на
подземните води

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Промена на квалитетот на
подземните води поради
навлегување на
загадувачите

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Промена на квалитетот на
подземните води поради
навлегување на
загадувачите

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Површински
води

Градежна фаза Внес на загадувачи Умерено штетен
(значителен)

Оцена на ризикот од поплави Умерено штетен
(значителен)

Промена на морфологијата
на речното корито и/или
физичкиот квалитетот на
водата

Умерено штетен
(значителен)

Умерено штетен
(значителен)

Промена на екологијата на
живеалиштата во речното
корито и плавното подрачје

Умерено штетен
(незначителен)

Умерено штетен
(значителен)

Зафаќање на водата од
површинските водотеци за
време на градежната фаза

Неутрален
(незначителен)

Неутрален
(незначителен)

Оперативна фаза Внес на загадувачи Умерено штетен
(значителен)

Нема Умерено штетен
(значителен)

Промена на течението и
седиментација за време на
плавните периоди

Малку штетен
(незначителен)

Нема Умерено штетен
(значителен)
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Геологија и
почви

Градежна фаза Деградација на
површинскиот слој земја и
квалитет на уреденото
земјиште

Малку штетен
(незначителен) до
умерено штетен
(значителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Ерозија и набивање на
почвата

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Загуба и деградација на
почвата (позајмишта и
места за отстранување на
ископаниот материјал)

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Губење на плодниот
површински слој земја

Умерено или многу
штетен (значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Стабилност и ризик од
свлечишта

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Ископување на
потенцијално
контаминирани почви и
влијанија врз животната
средина, заедницата и
работниците.

Умерено штетен
(значителен) или
многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Деградација на
површинскиот слој земја и
квалитет на уреденото
земјиште

Малку штетен
(незначителен).

Нема Малку штетен
(незначителен)

Ерозија на почвата Малку штетен
(незначителен)

Нема Неутрален
(незначителен)
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Сеизмичка активност Неутрален
(незначителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Создавање на
отпад и
ефикасност на
ресурсите

Градежна фаза Потрошувачка на
материјалните ресурси

Многу штетен
(значителен)

Нема Незначителен

Создавање и отстранување
на отпадот

Сосема многу
штетен

 (значителен)

Нема Незначителен

Бучава и
вибрации

Градежна фаза Емисија на бучава од
градежна механизација и
опрема

Многу штетен
(значителен)

Нема Умерено штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Емисија на бучава од
сообраќајот

Многу штетен
(значителен)

За да се намали значајноста
на ефектите врз училиштето,
се препорачува врз трасата,
помеѓу стационажите 1+750 и
2+500, да се постави патна
површина која произведува
ниска бучава којашто нивото
на бучава го намалува за
најмалку 2,5 dB, за да се
ублажат потенцијалните
ефекти од бучава врз
училиштето.

Умерено штетен
(незначителен)

Биодиверзитет Градежна фаза Загуба на живеалиштата Умерено штетен
(значителен)

Нема Неутрален до малку
позитивен
(незначителен)

Прекин на циклусот на
размножување

Малку штетен

 (значителен)

Нема Неутрален
(незначителен)
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Промена, нарушување или
уништување на
живеалиштата

До многу штетен

 (значителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Нарушување поради
градежните работи

Малку штетен

 (значителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Оперативна фаза Загуба на живеалиштата Малку штетен

 (незначителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Заштитени и означени
подрачја

Неутрален Нема Неутрален
(незначителен)

Био-коридори Неутрален Нема Неутрален
(незначителен)

Предел и
визуелни
ефекти

Градежна фаза Предел Умерено штетен
(значителен)

Висината на насипот треба да
се ублажи со помош на
автохтони растенија.
Падината не смее да биде
поголема од 1:3 за да се
овозможи пристапот за
засадување и одржување на
растенијата.

Малку штетен
(незначителен)

Визуелни ефекти Малку штетен
(незначителен) или
сосема многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Предел Малку штетен
(незначителен) до
умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)
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Визуелни ефекти Неутрален
(незначителен) до
сосема многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Социјални
аспекти и
заедница

Градежна фаза Кохезија и добросостојба на
заедницата во градежна
фаза

Умерено штетен
(значителен) или
многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Здравјето на локалната
заедница и несреќи во
градежна фаза

Умерено штетен
(значителен) до
многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Градежен сообраќај Многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Пристап до образовните
установи, установи за
социјална заштита и
здравствени установи

Многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Кохезијата и
добросостојбата на
заедницата за време на
оперативната фаза

Малку штетен
(незначителен) или
умерено штетен
(значителен)

Нема Неутрален
(незначителен)

Инциденти и несреќи во
локалната заедница за
време на оперативната
фаза

Умерено или многу
полезен

Нема Многу полезни
(значителни).
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Здравје,
безбедност и
сигурност при
работа

Градежна фаза Работнички права на
градежните работници и
работни услови

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Вработување на градежните
работници

 (Управување со ЗБЖС на
лице место и обука на
работниците за ЗБЖС)

Многу штетен
(значителен) или
сосема многу штетен

 (значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Инциденти и несреќи со
градежните работници (труд
и работни услови)

Умерен или многу
штетен (значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Сместување на градежните
работници (управување со
ЗБЖС на лице место и
обука на работниците за
ЗБЖС)

Малку штетен
(незначителен) или
умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Последователно
вработување на градежните
работници

Малку до умерено
полезен

Нема Умерено полезен

Имот и средства
за живот /
егзистенција

Градежна фаза Пристап до руралните
населби, земјиште и имот

Умерен или многу
штетен (значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Давање на комунални
услуги

Малку штетен
(незначителен) или
умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Нарушување на локалните
патишта

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)
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Физичко раселување /
преселување

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Загуба на земјоделско
земјиште

Умерено штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Собирање на растенија и
печурки

Малку штетен
(незначителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Вработување во
градежништвото и
економски раст

Умерено полезен Нема Многу полезен

Оперативна фаза Вработување и економски
раст

Умерено полезен Нема Умерено полезен

Културно
наследство

Градежна фаза Нарушување на гробиштата Умерен или многу
штетен (значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Изведување на работите на
гробиштата кај Долно
Строгомиште

Варијанта 0 умерен
или многу штетен
(значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Потенцијална загуба или
делумно оштетување на
неоткриеното подземно
културно наследство

Умерен или многу
штетен (значителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)

Оперативна фаза Подобрување на
окружувањето на
споменикот „Мајка Албанка“

.

Малку полезен
(незначителен)

Нема Малку штетен
(незначителен)
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Окружување на гробиштата
кај Долно Строгомиште

Многу штетен
(значителен)

Нема Малку полезен
(незначителен)
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20 ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА И СОЦИЈАЛНАТА
СРЕДИНА

20.1 ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И СОДРЖИНА
20.1.1. Целите на Планот за управување со животната и социјалната средина (ПУЖСС), вклучувајќи

го и Планот за мониторинг, се:

¡ Да се осигура дека компонентите на Проектот се спроведуваат во согласност со
националните закони и регулативи, како и барањата на Европската банка за обнова и
развој (ЕБОР) (заемодавателите);

¡ Да се измери успешноста на предложените мерки за ублажување во минимизирање и/или
намалување на потенцијалните влијанија врз животната и социјалната средина, здравјето
и безбедноста;

¡ Да се контролираат промените на референтните (baseline) вредности за условите во
животната и социјалната средина, здравјето и безбедноста за време на предградежните,
градежните и оперативните активности;

¡ Да се олесни постојаниот преглед на активности засновани на податоци за резултатите и
повратните консултативни информации; и

¡ Да се спроведат корективни активности или нови адаптивни програми за управување, како
што ќе биде потребно.

20.1.2. ПУЖСС ги утврдува мерките потребни за време на двете развојни фази на Проектот:

¡ предградежната и градежната фаза; и
¡ оперативната фаза, вклучувајќи го Планот за мониторинг на животната и социјалната

средина.

20.1.3. ПУЖСС ги утврдува:

¡ аспектите на животната средина со кои треба да се управува;
¡ предложените мерки за ублажување;
¡ одговорностите за спроведување и следење на мерките;
¡ целните вредности и/или индикатори за успех; и
¡ проценетите трошоци (каде што тоа е соодветно).

20.1.4. ЈПДП ќе подготви и презентира ревидирана динамика на планираните консултации и
активности за вклучување на чинителите до ЕБОР и ќе даде детали за ажурираниот ПВЧ.

20.1.5. ЈПДП ќе изврши јавно објавување на Адендумот кон ОВЖС и следниве ажурирани документи:
ПОЗ,, ПВЧ, ОВЖСС и НТР за ОВЖСС.

20.1.6. Овие документи ќе бидат достапни на следниве јазици:

¡ - Ажуриран ПО – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран НТР – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран ПВЧ – македонски, англиски и албански јазик
¡ - Ажуриран ОВЖСС – македонски, англиски и албански јазик
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¡ - Ажуриран ПУЖСС – македонски и англиски јазик
¡ - Адендум кон ОВЖСС – македонски и англиски јазик.

20.2 БАРАЊА ЗА ЗАЕМОДАВАТЕЛОТ
20.2.1. Овој ПУЖСС е изработен во согласност со сите барања на заемодавателите. Градежниот

план за управување животната и социјалната средина (ГПУЖСС) и подплановите утврдени во
овој ПУЖСС, ќе ги изработи Изведувачот во согласност со релевантните барања на
заемодавателите, на ниво на договор.

20.2.2. Барањата на заемодавателите се опишани подолу.

20.2.3. ЕБОР - Барања за усогласеност (БУ/PR):

¡ PR1 (БУ1): Оценување и управување со еколошки и социјални влијанија и прашања
· Се утврдува важноста на интегрираната оценка за да се идентификуваат специфичните

влијанија врз животната и социјалната средина и барањето за спроведување на Систем
за управување со животната и социјалната средина (СУЖСС) за ефикасно управување
со овие влијанија.

¡ PR2: Трудови и работни услови

· Се истакнува потребата од почитување и заштита на основните принципи и права на
работниците.

¡ PR3: Ресурси, ефикасност, спречување и контрола на загадувањето

· Се поставува како ефикасноста на ресурсите и спречувањето и контролата на
загадувањето се основни елементи за одржливоста на животната и социјалната средина
и дека проектите мора да ја исполнуваат добрата меѓународна пракса (ДМП/GIP).

¡ PR4: Здравје и безбедност

· Се истакнува потребата за заштита и унапредување на здравјето и безбедноста на
работниците преку обезбедување здрави и безбедни услови за работа и се бара
спроведување систем за управување со здравјето и безбедноста специфичен за
Проектот.

¡ PR5: Откуп (обезбедување) на земјиштето, присилно преселување и економско
раселување

· Се препознава потребата да се избегне, или кога тоа е неизбежно, да се минимизира
присилното преселување со истражување на алтернативни проектни решенија. Овa PR
исто така ја истакнува потребата да се минимизираат негативните социјални и
економски влијанија од откупот на земјиштето или ограничувањата за погодените лица
да го користат и имаат пристапот до средствата и земјиштето.

¡ PR6: Заштита на биодиверзитетот и одржливо управување со живите природни
ресурси

· Да се проектира и зачува биодиверзитетот (биолошката разновидност) со користење на
пристап на претпазливост, спроведување на хиерархија мерки за ублажување и
промовирање на ДМП.
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¡ PR8: Културно наследство

· Се препознава важноста на културното наследство за сегашните и идните генерации.
Целта е да се заштити културното наследство и да се насочат клиентите во
избегнување или ублажување на неповолните влијанија врз културното наследство во
текот на нивното деловно работење.

¡ PR10: Објавување на информации и вклучување на чинителите

· Се препознава важноста на отворен и транспарентен ангажман помеѓу клиентот и
засегнатите страни/чинители, особено локалните заедници директно погодени од
Проектот.

20.2.4. PR7 (домородно население) и PR9 (финансиски посредници) не се применливи за овој
проект.

20.3 УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ
20.3.1. Воспоставени се следниве улоги и одговорности за имплементација и управување со овој

ПУЖСС.

ЕБОР
20.3.2. ЕБОР го финансира, но не го изработува директно Проектот. Оттука, одговорноста е

пренесена на сопственикот на проектот, иако ќе се бара доставување на извештаи до ЕБОР
за статусот на АПЖСС, решавањето на поплаките и ефикасноста на Проектот во однос на
ЕHSS.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА (ЈПДП)
20.3.3. ЈПДП ќе има крајна одговорност за Проектот и ќе го надгледува спроведувањето на

проектните барања на ЕБОР за време на градежната и оперативната фаза, ќе врши надзор
на изведувачот, подизведувачите и другите вклучени трети страни. Тие ќе бидат одговорни за
создавање на единицата за спроведување на проектот.

ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ (ЕСП)
20.3.4. ЈПДП ќе воспостави единица за спроведување на проектот (ЕСП) да му помогне на ЈПДП во

спроведувањето на Проектот во согласност со еколошката и социјалната политика на ЕБОР.

20.3.5. ЕСП, како орган за спроведување на проектот (ОСП/IA) ќе биде одговорна за имплементација
на сите национални и меѓународни политики за животната и социјалната средина, здравјето и
безбедноста, упатствата и барањата за изведба на Република Северна Македонија и ЕБОР.

20.3.6. ЕСП ќе биде одговорна за целокупната имплементација на мерките и барањата за
ублажување, наведени во пакетот со информации за Проектот и за спроведувањето на
системот за управување со животната и социјалната средина (СУЖСС). Од нив ќе се бара да
го надгледуваат спроведувањето на Изведувачите на ГПУЖСС, што ќе го изготви
изведувачот за да се осигури дека се исполнуваат сите идентификувани еколошки,
здравствени, безбедносни и социјални барања според договорот за заем за Проектот. ЕСП е
одговорна за обезбедување на јасно утврдени улоги и одговорности за животната и
социјалната средина (вклучувајќи ги и родовите прашања), здравјето и безбедноста, како во
рамките на самата ЕСП, така и во рамки на аранжманите со изведувачите, вклучувајќи ги и
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подизведувачите и ангажираните организации. ЈПДП ќе назначи надзорен инженер за надзор
над Изведувачот.

20.3.7. Во врска со откупот на земјиштето и преселувањето, ЕСП ќе биде одговорна за целосна
имплементација на Планот за откуп на земјиштето (ПОЗ/LAP) по одобрување од ЕБОР и
Владата на Северна Македонија. Покрај тоа, ЕСП ќе биде одговорна за имплементација и
усогласеност на механизмот за поплаки (МП/GM) за да осигури дека сите поплаки и/или
приговори (доколку ги покрене локалната заедница и/или работниците) се примени,
потврдени и упатени според постапката за поплаки презентирана во Планот за ангажирање
на чинителите (ПАЧ/SEP) и ПОЗ.

20.3.8. ЕСП ќе назначи службени (лице) за врска (односи) со заедницата (СВЗ/CLO) да раководи со
консултациите и спроведувањето на изработениот ПАЧ. ЕСП ќе биде одговорна за
прегледување на документацијата за лиценците, дозволите и договорите подготвени од
Изведувачот.

НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР
20.3.9. Надзорниот инженер ќе биде одговорен за надзор на Изведувачот за да осигури дека се

применуваат препораките и барањата, утврдени во овој ПУЖСС и останатата документација.
Истиот ќе биде одговорен за континуирано следење на процесите и активностите преземени
од Изведувачот и специфицирање на мерките што треба да ги спроведе Изведувачот, за да
се решат сите области на неусогласеност. Ова барање ќе биде вклучено во тендерската
документација.

ТЕХНИЧКИ СОВЕТНИК НА ЗАЕМОДАВАТЕЛИТЕ
20.3.10. ЕБОР ќе назначи технички советник кој ќе биде одговорен за прегледување на

документацијата во име на заемодавателот и кој ќе го следи спроведувањето на активностите
од страна на Изведувачот наведени во ПУЖСС на тримесечна основа. Истиот ќе биде
одговорен за обезбедување на извештај за мониторинг за заемодавателите во кој се оценува
усогласеноста со барањата од ПУЖСС и на заемодавателите и дава препораки до
надзорниот инженер и изведувачот за решавање на сите области на неусогласеност.

ИЗВЕДУВАЧ
20.3.11. Изведувачот ќе биде одговорен за спроведување на мерките од градежната фаза од ПУЖСС.

20.3.12. Изведувачот исто така ќе биде одговорен за спроведување на сите еколошки, здравствени,
безбедносни и социјални мерки идентификувани во ОВЖСС, коишто ЕСП ги подготвила за
поднесување до Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

20.3.13. Изведувачот ќе биде одговорен за доставување на релевантни извештаи до надзорниот
инженер, за последователното одобрување од надзорниот инженер, ЕСП/ЈПДП, ЕБОР и/или
МЖСПП, како што е соодветно.

20.3.14. Изведувачот ќе биде одговорен за назначување на технички специјалисти за да се обезбеди
правилно спроведување на мерките за еколошкото и социјално ублажување, во согласност со
најдобрите практики и националните и меѓународните барања. Специјалисти вклучуваат:

¡ Инженер за животна средина - одговорен за осигурување дека мерките за ублажување се
спроведуваат согласно овој ПУЖСС. Тие ќе бидат соодветно компетентни, ќе имаат
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познавање на еколошки прашања и ќе имаат силно разбирање за најдобрите практики во
животната средина.

¡ Лице одговорно за здравје и безбедност - одговорно за преземање на здравствените и
безбедносните задачи утврдени во Договорот и ПУЖСС.

¡ Други специјалисти за социјални, безбедносни и еколошки прашања можат да бидат
ангажирани за да обезбедат поддршка колку што тоа е потребно.

20.3.15. Изведувачот ќе биде одговорен за поготовка на документацијата за лиценците, дозволите и
договорите.
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20.4 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА И СОЦИЈАЛНАТА
СРЕДИНА (СУЖСС/ESMS)

20.4.1. ЈПДП ќе подготви сеопфатен СУЖСС за овој проект. СУЖСС ќе биде доставен до
раководството на ЈПДП за одобрување. Клучните одредби за животна и социјална средина ќе
бидат наведени во тендерските документи, за време на процесот на избор на изведувачот,
заради вклучување во СУЖСС на изведувачот.

20.4.2. Изведувачот ќе биде одговорен за спроведување на СУЖСС што е во согласност со
меѓународните стандарди, барањата на заемодавателите и СУЖСС на ЈПДП. Од изведувачот
ќе се бара да назначи соодветно квалификувани специјалисти со следнава експертиза, за да
се осигури дека СУЖСС е имплементиран според бараните стандарди:

¡ за животна средина;
¡ за здравје и безбедност;
¡ за социјални прашања; и
¡ за откуп на земјиштето и преселување.

Изведувачот мора да спроведе почетен курс за безбедност за воведување на градежните
работници во: мерките за здравје и безбедност; итен одговор во случај на незгоди, пожари,
земјотреси, свлечишта, поплави, интеракции во животната средина и заедницата, итн. Тие
исто така мора да подготват и спроведат програма за обука за сигурност и безбедност и да
одржуваат состаноци за безбедноста на месечно ниво.
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20.5 ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ

Табела 20-1 – ПУЖСС: предградежна и градежна фаза

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Активности на ЈПДП за управување со животната и социјалната средина

P1 Развој на систем за
управување со животната
и социјалната средина
(СУЖСС/ESMS) од страна
на ЈПДП

ЕСП во ЈПДП, со дополнителна
експертиза, доколку е потребно, ќе
имплементира СУЖСС според
меѓународните стандарди.

Подготовка: ЕСП
во ЈПДП/ЈПДП

Одобрување:
Вишото
раководство на
ЈПДП

ЈПДП: да го известува ЕБОР
со месечните извештаи за
животната и социјалната
средина, здравјето и
безбедноста
(ЖССЗБ/ESHS).

СУЖСС ревидирана и
одобрена

Барања за усогласеност
(БУ/PR) на ЕБОР: PR1,
PR2, PR3, PR4, PR5,
PR6, PR8 и PR10

P3 Процедура за пријавување
инциденти во животната и
социјалната средина,
здравјето и безбедноста

Воспоставување, одржување и постојано
прегледување на процедурата за
пријавување инциденти во животната и
социјалната средина, здравјето и
безбедноста (ЖССЗБ) (или
еквивалентно) за да се осигури дека
незгодите и инцидентите се точно
евидентирани, одржувани и пријавени.
Постапката мора да биде целосно
интегрирана во Проектот и да им се
соопшти на изведувачите, кои ќе имаат
јасно определени одговорности.

Подготовка: ЕСП
во ЈПДП/ЈПДП

Одобрување:
Вишото
раководство на
ЈПДП

ЈПДП: да го известува ЕБОР
со месечниот извештај за
ЖССЗБ.

Ова ќе вклучува детали за
работното време и
незгодите / инциденти,
вклучувајќи ги и за малку
избегнатите.

Неусогласеностите да се
исправат од страна на
вишото раководство на
ЈПДП.

Барања за процедурата
за пријавување
инциденти во тендерска
документација за
Изведувач.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR1
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

P4 Откривање на
информации за Проектот
и консултации со
заедницата преку План за
вклучување на чинителите
(ПВЧ)

Елаборирање и спроведување на Планот
за вклучување на чинителите (ПВЧ) и
дополнителен ПВЧ7. Заедно со
Изведувачот(ите), организирање на
редовни активности за консултација со
локалните заедници, редовно
известувајќи ги за сите очекувани
значајни или бучни работи и датумите и
времето на имплементација на таквите
работи (преку локалните власти и исто
така преку постери прикажани на
клучните локации).

ЈПДП/социјални консултанти во име на
ЈПДП ќе го спроведат следниот процес:

· Ќе се потврди со релевантните
регулаторни тела и тела за
издавање дозволи

· Ќе се разговара со релевантните
органи и организации

· Ќе се изврши мапирање на
сродствата

· Ќе се изврши јавна консултација и

ЈПДП, ЕСП ЈПДП: да го известува ЕБОР
со месечниот извештај за
ЖССЗБ. Ова ќе вклучува
детали за имплементација
на ПВЧ и МП.

Неусогласеностите да се
исправат од страна на
вишото раководство на
ЈПДП.

ПВЧ елабориран пред
тендерската постапка за
Изведувач.

СВЗ назначен пред
почетокот на изградбата.

Планот за релоцирање
на гробовите е
финализиран по
потврдата на дизајнот за
мостот кај Д.
Строгомиште и
спроведен пред
почетокот на изградбата
на оваа локација.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR10

7 Сите детали за преземените активности во периодот на обелоденување се дадени во дополнителниот План за вклучување на чинителите (ПВЧ). Таквиот дополнителен
ПВЧ дава детали за активностите за вклучување на чинителите направени заради КОВИД-19 ограничувањата за време на 120-дневниот период на обелоденување.



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 28

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

· Ќе се соберат појдовните
податоци

Лице за односи со заедниците (ЛОЗ) ќе
биде назначено од ЈПДП (во рамки на
ЕСП) како што е наведено во 3.4.5.
Дополнителни детали за улогата и
одговорностите на CВЗ може да се најдат
во ПВЧ.

Ажурирање на ПВЧ на тримесечно ниво
во текот на Проектот, според PR10.

Треба да се воспостави посебен и
тековен процес за вклучување на
локалната ромска заедница (во близина
на Певци), како што е наведено во ПВЧ.
Состаноците со локалната ромска
заедница треба да ги водат претставници
на ромската заедница и да присуствува
тимот на ЈПДП и проектниот тим.
Користењето на ROMACTED и/или
Здружението за демократски развој на
Ромите (РДДА) како олеснувачи за време
на состаноците се препорачува со цел да
се почитуваат културните норми и
јазичните барања. Погодените лица
(оние ромски семејства кои можат да
бидат предмет на откуп на земјиште и
недоброволно преселување) треба
директно да се консултираат преку
нивните претставници или преку
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

ROMACTED Програмата за социјално
домување на Ромите во Кичево или
РДДА.

P5 Механизми за поплаки
(МП/GM)

Пред почетокот на работите, ЈПДП:

Воспоставување и комуницирање со
локалните заедници и работниците,
на македонски и на албански јазик,
МП и релевантни детали за контакт,
како што е опишано во ОВЖСС и
ПВЧ.

ЈПДП ќе постави и објави телефонска
линија / сервис преку е-пошта за
поплаки и повратни информации (да
работи во текот на работното време
за целиот период на изградба)

Обезбедено дека е-адресите на МП,
деталите за телефонскиот број,
половите прашања и другите
релевантни детали за ММ на ЈПДП и
на изведувачите се ставени на
огласните табли надвор од
градилиштето.

ЈПДП/ЕСП ЈПДП/ЕСП: да го известува
ЕБОР со месечниот
извештај за ЖССЗБ.

Неусогласеностите да се
исправат од страна на
вишото раководство на
ЈПДП.

Утврден МП пред
почетокот на работата.

Да се стави
обезбедување достапна
телефонска линија во
тендерската
документација за
Изведувач

ЈПДП да провери дали
таблите за известување
со релевантни детали за
МП се наоѓаат на
градилиштата, пред
почетокот на работите и
на квартално ниво.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR10

P6 План за откупот на
земјиштето (ПОЗ/LAP).

Пред изградбата, ЈПДП ќе изготви план
за откуп на земјиштето (ПОЗ) кој треба да
биде усогласен со веќе подготвената
рамка за откуп на земјиштето (РОЗ/LAF).
ПОЗ треба да го опфати усогласувањето

ЈПДП ќе подготви
ПОЗ, а нивниот
Изведувач ќе го
имплементира
ПОЗ.

ЈПДП: да го известува ЕБОР
со месечниот извештај за
ЖССЗБ.

ПОЗ е подготвен во
согласност со процесот
во РОЗ, пред почетокот
на изградбата.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

на трасите, пристапните патишта до
Проектот и планираните пристапни
патишта за изградба, а треба да се
спроведе пред да се случи каква било
активност за земјиштето и
ограничувањата за пристап до
средствата за заработка поврзани со
Проектот. Нема да се пристапува до
приватните имоти пред да се договори и
исплати соодветната компензација на
таквите лица засегнати од Проектот.
Процесот за подготовка на ПОЗ е
утврден во РОЗ.

ПОЗ ќе биде поддржан со Водич за откуп
и компензација на земјиштето (ВОКЗ).
ВОКЗ ќе даде резиме на ПОЗ што ќе го
спроведе ЈПДП.

За консултации во однос на откупот на
земјиштето, видете го Дел 8 во РОЗ.

Договор за независно завршување на
ревизијата на процесот на откуп на и
компензација за земјиштето, во
согласност со РОЗ, националното
законодавство и барањата на
заемодавателите. Ревизорите ќе бидат
соодветно обучени за откупот на
земјиште во согласност со барањата на

Независен
ревизори/и ќе биде
соодветно обучен
за откупот на
земјиште во
согласност со
барањата на
МФИ/IFI.

Ревизијата ќе биде
нарачана од ЈПДП
и ќе биде
направена пред
почетокот на
активностите за
откуп на
земјиштето и по
завршување на
активностите.

Извештаи од
истражувањата

Индикатори за социјален
мониторинг од ПОЗ

Состаноци за консултации

Неусогласеностите да се
исправат од страна на
вишото раководство на
ЈПДП.

ПОЗ е обелоденет и
консултирани се
засегнатите лица од
проектот за ПОЗ и
неговата
имплементација.

Усогласеност со PR5

Независната ревизија
покажала усогласеност.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR5
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Меѓународната финансиска институција
(МФИ/IFI).

P7 План за управување со
биодиверзитетот,
вклучувајќи:

- План за расчистување на
шумите и

- План за санација на
земјиштето

ПУБ (Планот за управување со
биодиверзитетот) подготвен од ЈПДП ќе
вклучува: активности за замена на
живеалиштата; наведете го видот; и
специфичните локации за замена. Овие
информации исто така треба да бидат
вклучени во Предмерот и тендерската
документација за Изведувачот. Исто така,
ќе бидат утврдени мерки за кои ЈПДП ќе
обезбеди дека се вклучени во деталниот
проектен дизајн. ЈПДП ќе го вклучи ПУБ
во тендерската документација и од
изведувачот ќе се бара да ја образложи
пред да започне со изградбата, со
мерките детално опишани во C13.

Активности за замена на
живеалиштата.
Барањата за замена на живеалиштата се
како што следува (минимални барања):

· 17,31 ха шуми од италијански и
австриски даб

· 4,92 ха крајречен шумски предели
и појаси од црна евла

· 0,92 ха крајречни појаси од врба и
· 0,85 ха ливади.

ЈПДП ќе го
подготви ПУБ, а
истиот ќе го
спроведе и
елаборира нивниот
изведувач.

ЈПДП: да го известува
ЕБОР со месечниот
извештај за ЖССЗБ.

План за управување со
биодиверзитет (ПУБ)

Вклучен е Предмер со
замена на живеалиштата

Барање за успешност:
PR6
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Овие бројки ќе бидат пресметани во
крајниот детален дизајн за Проектот.
Доколку е потребно дополнително
живеалиште за Проектот, површината за
замена на живеалиштето ќе треба
повторно да се пресмета со користење
на истите соодноси за замена што се
користат во ОВЖСС и Адендумот кон
ОВЖСС, имено барем замена исто-за-
исто за загубените PBF живеалишта и
нето добивка за CH (сооднос 2:1). Откако
ќе се дефинираат барањата за замена на
живеалиштата, треба да се
идентификува локацијата. Овие локации
ќе бидат колку што е можно поблиску до
местото што е изгубено и во и околу
еколошки соодветната област за анализа
(ЕАА). ЕАА се идентификувани на слика
15-9 од Поглавје 15 - Биодиверзитет на
ОВЖСС.

Земјиштето потребно за повторно
садење ќе биде обезбедено од ЈПДП и ќе
се одржува како назначен вид
живеалиште на долг рок (т.е. за целиот
животен век на Проектот), преку
ветувања од земјопоседниците
обезбедени од страна на ЈПДП.
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Одговорност Целна
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барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Материјалите потребни за повторно
засадување ќе бидат вклучени во
Предмерот.

Фондот на растенија треба да се
обезбеди локално, каде што тоа е можно,
за да се одржи генетскиот идентитет на
локалните заедници. Препорачани дрвја
за повторно засадување се следниве:
Quercus frainetto, Q. cerris, Carpinus
betulus, Pyrus amygdaliformis, Acer
pseudoplatanus, A. campestre, Crataegus
monogyna, Ulmus minor, Prunus spinosa,
Alnus glutinosa, Salix alba, S. fragilis etc.

Мерки што треба да бидат вклучени во
деталниот дизајн:
Проектирањето на мостовите, тунелот и
пропустите со квадратен и кружен
профил ќе бидат проектирани за да
обезбедат поврзување на живеалиштата
и да не создадат пречки за миграција на
животинските видови.
Пропустите со квадратен и кружен
профил ќе:

· бидат прилагодени за да го
олеснат минувањето на мали
животни;

· бидат вметнати во поточните
корита најмалку 20% од висината
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на пропустот при низводна
инверзија;

· ќе се користи само „рамни“
поточни корита (нагиб не поголем
од 3%);

· имаат отвори најмалку 1,25 пати
од ширината на коритото на
поточниот канал. Оваа ширина се
мери од брег до брег на
вообичаеното ниво на вода или
на рабовите од копнената,
вкоренета вегетација;

· обезбеди дека длабочините и
брзините на водата при ниски
протоци се исти како и во
природните области возводно и
низводно од преминот;

· користат природна подлога во
рамки на преминот, соодветна на
подлогите возводно и низводно;
подлогата треба да биде отпорна
на поместување за време на
поплави и треба да биде
проектирана така што го
задржува соодветниот материјал
при нормални текови.

Мостовите ќе бидат проектирани и
конструирани така што ќе предизвикаат
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најмало нарушување на водниот пат и
бреговите.

· Таложниците или тревните
филтер-зони ќе бидат
конструирани така што ќе ги
зафаќаат талозите и другите
загадувачи и ќе ги отстрануваат
пред да се испушти водата во
одвоните канали за патот, за да
се намали ризикот од загадување
на водните тела до кои ќе
второспоменатите се излеваат.
Таложниците ќе бидат лоцирани
надвор од подрачјата со висока
чувствителност за
биодиверзитетот.

· Нарушените области кои не се
окупирани од постојани
конструкции ќе бидат вратени во
првобитна состојба со
обликување на теренот со
морфологијата на околното
земјиште и обновување на
растенијата со растителни видови
соодветни на околината. Ќе се
подготват посебни документи за
стабилизација на нагибот и
контрола на ерозијата.
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Мерките за ублажување за да се
минимизира ефектот на раситнување
(фрагментација) главно се состојат од
воспоставување на доволно премини за
дивиот свет за да се зголеми
пропустливоста на трасата на Проектот
како што следува:

· Активности за пошумување што
ќе се изведат во согласност со
принципот без нето загуба,
односно изготвување на План за
санација на земјиштето.
Крајречната вегетација долж
потоците на Зајаска река,
Строгомишка река, Сушица и
Речиште да биде обновена за да
се постигне без нето загуба.

· Долните страни на мостовите и
вијадуктот ќе бидат покриени со
вегетација за да се создадат
растителни мрежи кои ја кријат
конструкцијата на мостовите и
вијадуктот (на пр. грмушки и
ниски дрвца кај потпорните
делови).

· Оградените области ќе бидат
засадени со природни растителни
видови кои се привлечни за
локалната фауна и со облици на
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засадување проектирани да ги
водат животните кон премините
за дивиот свет.

ПУБ ќе обезбеди доволно детали за
мерките за ублажување да бидат јасни и
да можат да се имплементираат, како и
програма за следење и известување за
ефикасноста на опишаните мерки. ПУБ
треба да вклучува механизми за
адаптивно управување, така што
ублажувањето може да се дотера за да
се постигнат посакуваните резултати, ако
се докаже дека не е ефикасно во кој било
момент.

Активности на Изведувачот за управување со животната и социјалната средина

C1 Изработка од стана на
Изведувачот на План за
управување со животна и
социјалната средина
(ГПУЖСС/CESMP).

Изведувачот ќе подготви Градежен план
за управување со животната и
социланата средина (ГПУЖСС), кој мора
да биде усогласен со СУЖСС на ЕСП при
ЈПДП и СУЖСС на Изведувачот како
сеопфатни документи.

ГПУЖСС ќе биде доставен до
надзорниот инженер и ЕСП за
одобрување најмалку 30 дена пред да се
преземе градилиштето. Нема да биде
дозволен пристап до градилиштетот
сè додека ГПУЖСС не се одобри од

Подготовка:
Експерти за
животна и
социјална средина
на Изведувачот

Одобрување:
Надзорен инженер
на ЈПДП

ЈПДП/Надзорниот инженер
ќе изготвува месечни
извештаи за ЖССЗБ за
ЕБОР, користејќи ги
месечните извештаи на
Изведувачот.

ГПУЖСС на Изведувачот
одобрен од ЈПДП
(ЕСП)/надзорниот
инженер

Процедура за промена и
управување со дизајнот
имплементирана и
одобрена од ЈПДП
(ЕСП)/надзорниот
инженер.
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страна на надзорниот инженер и ЕСП.
За време на градежната фаза може да
биде потребно Изведувачот да изготви
ПУЖСС за нова специфична тема или
градилиште. Овие нови планови исто
така ќе треба да бидат одобрени од
надзорниот инженер и ЕСП.

ГПУЖСС ќе вклучува Процедура за
промена и управување со дизајнот
(ППУД/DCMP). За какви било промени
што ќе се појават во Проектот по
завршувањето на ОВЖСС и
изготвувањето на ПУЖСС потребно е
ревидирање од страна на надзорниот
инженер и ЈПДП. ППУД ќе ги евидентира
промените што биле разгледани, ќе
утврди методологија за скрининг во
согласност со најдобрите практики и ќе
даде преглед на сите промени што се
потребни за ублажување на влијанието
врз животната и социјалната средина.
ППУД ќе вклучува одредба за јавно
објавување на сите материјални
промени.

Како дел од ГПУЖСС, Изведувачот ќе
треба да соработува со изведувачите на
сите соседни градежни проекти (со
поддршка на ЈПДП, доколку тоа е
потребно), за да се намали потенцијалот
за кумулативни ефекти. Од клучна

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR 3, PR
4 и PR10
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важност е да се земат предвид
позајмиштата, јамите за отстранување на
материјалот, бучавата и квалитетот на
воздухот.

C2 Изработка на подпланови
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот

Пред почетокот на работите на
градилиштето и како дел од
ГПУЖСС, Изведувачот треба да ги
подготви следниве подпланови во
согласност со барањата на ЕБОР и
националното законодавство, овој
ПУЖСС и сеопфатниот СУЖСС на
ЈПДП (дополнителни детали за овие
планови се дадени во точките (C6 до
C26):

План за управување со отпад и
материјали (ПУОМ/WMMP), План за
отстранување на азбестот8

План за управување со почвата,
вклучувајќи план за отстранување на
почвата

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер
на ЈПДП/ЕСП

Надзорен инженер/

ЈПДП и Министерство за
животна средина и
просторно планирање
(МЖСПП)

(кога тоа е соодветно)

Изведувачот ќе изготвува
месечни извештаи за ЈПДП
за статусот на ГПУЖСС,
подплановите и резултатите
во однос на животната и
социјалната средина,
здравјето и безбедноста.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2, PR3,
PR4, PR6 и PR8

8 No Asbestos will be used to construct the project, in compliance with EBRD requirements. Any asbestos that is found during the project will be managed in accordance with the
Asbestos Disposal Management Plan.
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План за управување со водните ресурси,
вклучувајќи управување со
подземните води и управување со
отпадните води

План за управување со квалитетот на
воздухот (ПУКВ/AQMP), вклучувајќи
Pлан за контрола на квалитетот на
воздухот во тунелот

План за управување со бучава и
вибрации (ПУБВ/NVMP),
вклучитувајќи и истражувања за
состојбата пред започнување со
работите

План за управување со културното
наследство, вклучувајќи и процедура
за случајни наоѓалишта

План за управување со биодиверзитетот
(ПУБ/BMP), вклучувајќи План за
расчистување на шумите и План за
санација на земјиштето

План за управување со пределите и
пејзажите

Оцена на ризикот од поплаци
Оцена на ризикот по фундаментите
Оцена на ризикот по вкопаните столбови
План за ангажирање на чинителите,

вклучувајќи МП

ЈПДП/Надзорниот инженер
ќе изготвува месечни
извештаи за ЖССЗБ за
ЕБОР, користејќи ги
месечните извештаи на
Изведувачот.
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Кодекс на однесување (КО) за
работниците

План за здравје, сигурност и безбедност,
вклучувајќи План за пристапување до
заедницата и План за
инфраструктураа;

План за управување со работната сила и
работните услови (ПУРСРУ/LWCMP),
вклучувајќи и План за локално
вработување и набавки (ПЛВН/LEPP)

План за управување со градежниот
сообраќај (ПУГС/CTMP).

План за здравје и безбедност при работа,
вклучувајќи специфични мерки за
изградба на мостови, вијадукти и
тунели

План за одговор при итни случаи,
вклучувајќи мерки за: одговор при
природни непогоди, одговор при итни
случаи во тунел и управување со
излевања

План за управување со сместувачките
капацитети за градежните работници

Градежни планови и изјави за методите,
кои опфаќаат: изградба на мостови,
изградба на вијадукти, изградба на
тунели, план за примопредавање на
тунел, план за стабилизација на
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падините и план за управување со
минирањето

Изјави за методот за привремени
активности, вклучувајќи: места за
складирање, премини преку водни
текови, патишта за пристап и
складирање.

Изведувачот, исто така, ќе ги спроведе
мерките дефинирани во ПОЗ,
подготвени од ЈПДП, вклучувајќи ги и
мерките што се однесуваат на
влијанијата од привремената
употреба на земјиштето и сите
барања што се однесуваат на
локалните гробишта.

План за управување со минирањето

C3 Обезбедување на
лиценците, дозволите и
договорите

(Дел 3.3.3 од Поглавје 3
од ОВЖСС)

Сите потребни лиценци и дозволи во
врска со животната средина,
безбедноста и работната сила мора
да се добијат пред да се започне со
активноста за која се обезбедуваат.

Изведувачот изработува и води база на
податоци којашто ги следи сите
дозволи и согласности и истата е
достапна за Инженерот и ЈПДП
(ЕСП).

Максималната дозволена концентрација
на супстанции што се испуштаат во

Имплементација:
Изведувач

Одобрување:
ЈПДП, МЖСПП или
друг релевантен
орган/и

ЈПДП, МЖСПП, друг орган/и

Информации вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Копија од лиценците,
дозволите и договорите

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR3, PR4,
PR5 и PR6
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

површинското водно тело мора да
биде договорена со (одобрена од) од
страна на МЖСПП (каде што тоа е
релевантно).

Волуменот на водата што се вади и
изворите мора да бидат договорени
со МЖСПП (каде што тоа е
релевантно).

Пред почетокот на работите, мора да се
потпише договор(и) со компанија/ии
овластени за управување со опасен
отпад. Доколку нема такви, мора да
се утврдат и спроведат мерки за
избор на соодветни места и процеси
за безбедно отстранување на
опасниот отпад.

За отстранување на неопасен отпад од
домаќинствата, мора да се потпише
договор со претпријатие за
управување со цврст отпад.

C4 План за управување со
работната сила и
работните услови
(ПУРСРУ)

Вклучувајќи:

Планот за управување со работната сила
и работните услови (ПУРСРУ) треба да
биде изготвен од страна на Изведувачот
во согласност со PR2 на ЕБОР. Планот
ќе осигури дека нема да биде дозволено
користење на детски труд или присилна
работа. Условите и придобивките за
работниците, вклучувајќи и; наведено

Изведувач(и)

Кодекс на
однесување на
Изведувачот

Контрола на
трудот.

Завршено воведување од
аспект на безбедноста.

24-часовна телефонска
услуга на Изведувачот/е-
пошта за поплаки на
работниците.

Воспоставен МП.

Македонски закони за
работни односи

Барања на
Меѓународната
организација на трудот
(МОТ)
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

· План за локално
вработување и
набавки (ПЛВН)

работно време, минимална плата,
минимална возраст, слобода на
колективните договори, како и
рамноправност и недискриминација.

Изведувачот ќе спроведе обуки за
воведување во работата за сите
работници пред започнувањето на
градежните работи, на начин којшто е
лесно разбирлив за работниците.
Воведување на работниците во работата
и документирањето треба особено да
содржи: правата и задолженијата на
работниците, вклучувајќи ја и постапката
за поплаки од работниците, воведување
во културниот контекст, и
интеракција/комуникација со заедницата.
Воведување во работата треба да важи
за сите работници (секој којшто работи на
проектната локација).

Горните мерки ќе се овозможат преку
договорни механизми и мерки во
ГПУЖСС на Изведувачот, којшто ќе биде
одобрен од Инженерот и ЈПДП. ПУРСРУ
ќе биде во согласност со МП.

Изведувачот ќе обезбеди и/или вработи
работници со соодветни
вештини/компетенции и квалификации.

Дневник на
поплаки.

Регистар за обуки
на работниците

Надзорниот
инженер/ЈПДП ќе
изврши трудова
контрола во првиот
месец од
градежната фаза
за да ја потврди
усогласеност со
националните
прописи за труд

Телефонска линија за
помош/услуга за е-пошта на
ЈПДП (во работно време во
текот на целата градежна
фаза)

Обезбедена редовна обука.

Трудовата контрола е без
наоди.

Информации вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR2
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

По завршувањето на работите, на
градежните работници мора да им се
достави потврда за вработување и запис
за нивните вештини/обуки, за да си ги
подобрат изгледите за вработување.

C5 Подизведувач(и) Изведувачот ќе обезбеди:

Одредбите да бидат вметнати во сите
договори за подизведувачи за да се
обезбеди усогласеност со барањата
на заемодавателите, македонското
законодавство и ГПУЖСС и неговите
придружни подпланови на сите нивоа
на договори.

Сите барања за животната и социјалната
средина, како и за безбедноста за
Изведувачот ќе важат и за
подизведувачите.

На сите подизведувачи на Проектот ќе им
бидат доставени со копии од
ГПУЖСС и подплановите.

Од сите подизведувачи ќе се бара да
назначат лице за надлежно за
безбедноста, кое ќе биде достапно на
градилиштето во текот на целиот
оперативен период за соодветниот
договор за подизведувачи, освен кога
е дадено одобрение од надзорниот
инженер лицето надлежно за

Изведувач

Одобрување:
Надзорен
инженер/ЈПДП

Сите планови и договори
одобрени од релевантните
страни.

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Копии од договорите за
подизведувачи.

Планот за управување со
синџирот на снабдување
е одобрен од ЈПДП и
доставен до ЕБОР.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR3 и
PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

безбедност на Изведувачот да ја
преземе оваа улога, во писмена
форма.

Овие активности ќе бидат опфатени во
Планот за управување со синџирот на
снабдување што ќе го изготви
Изведувачот и ќе биде одобрен од
Надзорниот инженер/ЈПДП, за да се
обезбеди усогласеност со PR на ЕБОР.

Понатамошни детали за подплановите за управување со животната средина - наведени во точка C2 погоре:

C6 План за управување со
отпад и материјали
(ПУОМ)

Вклучувајќи:

План за отстранување на
азбестот9 и

ПУОМ ќе ги утврди процедурите за
испорака, логистика, складирање и
употреба за сите градежни материјали
што се користат за време на изградбата.

Планот ќе ги вклучува:

Количините на генериран отпад од
градежни активности;

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер,
ЈПДП (ЕСМ)

ЈПДП/Надзорен инженер/

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2 и
PR3

9 No Asbestos will be used to construct the Project in accordance with EBRD requirements, however there is the possibility that asbestos may be encountered during site preparation,
particularly as existing buildings may need to be demolished.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

План за управување со
контаминирано
земјиште

Количини на материјал наменет за
повторна употреба за насипите на
локалните, регионални патишта во
областа по консултација со надлежните
институции (локалните самоуправи, итн.)
во регионот;

Може да биде потребно да се отворат
нови одлагалишта (за неупотреблив
материјал) покрај трите планирани по
должина на трасата на Проектот.
Потребни се одлагалишта каде што
горниот слој на почвата/
неупотребливиот материјал не е погоден
за повторна употреба по трасата на
Проектот. Доколку ова е потребно,
нивните локации ќе бидат потврдени со
општина Кичево и ќе бидат во согласност
со барањата за планирање на регионот,
како и со годишните програми/планови за
управување со отпадот на општина
Кичево. Изведувачот ќе направи оценка
на ефектите врз животната средина во
согласност со националното
законодавство и барањата на ЕБОР.

При дефинирање на локациите на
одлагалиштата, геолошката подлога,
нивото на подземните води и близината
до површинските водотеци ќе бидат од
клучно значење. Доколку се потребни
одлагалишта во близина на површински
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

водотеци, ќе се направат неопходни
мерки, како што се обложување со
геосинтетски материјали и одводни
системи, во согласност со Планот за
управување со водните ресурси. По
затворањето на одлагалиштата, истите
ќе бидат стабилизирани каде што тоа е
потребно;

Изведувачот ќе подготви специјални
елаборати (дозволи) за секоја локација
за отстранување (3 вклучени во Проектот
и други дополнителни доколку тоа е
потребно) со планиран капацитет и мерки
за регулирање (за заштита од обилни
врнежи од дожд, заштита на земјата,
мерки за стабилност), како и план за
рекултивирање по завршениот период на
експлоатација;

Отпадот депониран на одлагалиштата ќе
биде истоварен и набиен така што ќе
биде структурно стабилен;

Куповите неупотреблив материјал/земја
ќе бидат засадени  за да се избегне
ерозија;

Со отпадот ќе се управува во согласност
со законските барања и добрите пракси,
за да се обезбеди дека се одлага на
еколошки здрав начин, а поврзаната
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

штета по животната средина е намалена
колку што е тоа возможно;

Изведувачите што се користат за
отстранување на отпадот и местата за
отстранување на отпадот мора да бидат
реномирани, легитимни претпријатија,
лиценцирани од соодветните
регулаторни тела и да работат според
прифатливи стандарди; и

Мерки за да се обезбеди избегнување
или оправдано минимизирање на
користењето на опасни материјали (каде
што тоа е можно). Кога не е можно
избегнување, ќе треба да се спроведе
имплементира соодветна мерка за
управување со ризикот.

ПУОМ ќе вклучува план за отстранување
на азбестот и план за управување со
контаминирано земјиште. Проектот
нема да користи азбест, во
согласност со барањата на ЕБОР, но
сепак постои можност да се појави
азбест при подготовката на
локацијата, особено затоа што може
да треба да се урнат постојните
објекти.

Изведувачот ќе изготви План за
управување со почвата, вклучувајќи и
План за отстранување на



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 50

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

неупотребливиот материјал за
одобрување од страна на МЖСПП и
Секторот за шумарство, доколку
локациите влијаат на пристапот до
шумските предели). Планот за
управување со почвата ќе опише како
ќе се управува со почвата (земјените
работи) за да се обезбеди најголема
вредност за потенцијалната повторна
употреба. Планот за отстранување на
неупотребливиот материјал ќе ја
поттикне повторната употреба на
материјалот при просторното
уредување и ќе обезбеди дека
одлагалиштата се соодветни.

Планот за управување со контаминирано
земјиште ќе вклучува мерки за откривање
на контаминирано земјиште, вклучувајќи
мерки за отстранување, складирање и
отстранување. Загадените почви ќе
бидат тестирани според меѓународните
критериуми за генерички проценки (како
што се CL:AIRE генеричките критериуми
за проценка (GAC)

Другите мерки ќе вклучуваат, но не се
ограничени на:

Одржување на активни договори со
претпријатијата за управување со
опасен отпад.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Редовно собирање и отстранување на
отпадот од домаќинствата.

Обезбедете канти и капацитети во рамки
на локацијата на проектот за
привремено складирање на цврст
отпад од домаќинствата и градежен
отпад.

Одвоете ги изворите на опасен, неопасен
и отпад за повторна употреба.

Осигурете воспоставување на процедури
за управување со неопасен/инертен
отпад.

Обучете го персоналот во најдобрата
пракса за управување со отпадот.

Редовно известување за количините и
локациите за отпад и материјали.

C7 План за управување со
почвата

Вклучувајќи:

План за отстранување на
неупотребливиот
материјал

Планот за управување со почва ги
опишува следниве мерки што ги
применува Изведувачот:

Несаканиот материјал од горниот слој на
почвата, како што се корените од
дрвја, урнатините и отпадот, се
отстранува пред складирањето на
залихите.

За да се обезбеди стабилност, куповите
почва не смеат да бидат повисоки од
2m, со нагиб помал од 25%. Куповите

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер,
ЈПДП (ЕСП)

ЈПДП/Надзорен инженер/ Планот е одобрен како
дел од ГПУЖСС од
релевантните страни.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2, PR3,
PR6
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

земја мора да бидат поставени и
управувани за да се избегне ерозија и
измивање на почвата од купот. Мора
да се направат дренажни ровови за
да се пренасочи истекувањето на
површинските води од местото.

Набивањето на почвата мора да се
минимизира со строго запазување на
привремените патишта, границите на
градежниот камп/градежната
локација.

Насипите и падините со нарушена
вегетација мора да се насадат
веднаш по запирањето на градежните
активности/нарушувањето

Изведувачот ќе го ограничи работењето
на тешката механизација во областа
за работа за да се избегне набивање
на почвата и оштетување на
земјиштето во приватна сопственост.
Доколку се наруши приватното
земјиште, Изведувачот мора веднаш
да го извести сопственикот и да се
договори за начините за поправање
на состобата.

Планот за управување со почвата ќе
опише како ќе се управува со почвата
(земјените работи) за да се обезбеди
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

најголема вредност за
потенцијалната повторна употреба.

Планот за отстранување на
неупотребливиот материјал ќе се изготви
врз основа на специфични топо-
геодетски, геотехнички, хидролошки
податоци, еколошки и социјални
податоци со цел да се обезбеди
отстранување подалеку од
чувствителните области на животната
средина.

Планот за отстранување на
неупотребливиот материјал мора да се
изготви во соработка со инженерот за
животна средина за да се поттикне
повторна употреба на материјалот при
просторното уредување и да се осигура
дека местата за отстранување се
соодветни. Плановите ќе ги одобри
МЖСПП и Секторот за шумарство,
доколку локациите влијаат на пристапот
до шумските предели). Планот ќе ги
утврди локациите за отстранување на
горниот почвен слој, ќе ги дефинира
земјените работи (вклучувајќи ги и
максималните височини и нагиби),
логистиката и просторното уредување
откако ќе бидат завршени.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Мерките за спречување на контаминација
на почвата поради случајно излевање се
утврдени во Планот за управување со
водните ресурси, а мерките за решавање
на контаминирани материјали се
вклучени во Планот за отпад и
материјали.

C8 План за управување со
водните ресурси

Вклучувајќи:

- управување со
подземните води

- управување со отпадните
води

Планот мора да вклучува пресметки за
побарувачката на вода за градежните
активности, вклучувајќи ја водата
потребна за:

· градежни активности (пр. мешање
бетон);

· сузбивање на прашината;
· чистење на опремата;
· вода за пиење за градежните

работници; и
· користење во градежните

кампови (ако се користат).
· Планот мора да вклучува мерки

за првостепено минимизирање на
употребата на вода, а исто така и
можности за повторна употреба
на водата, каде што тоа е можно.

Изведувачот ќе направи студија за
капацитетот на расположивите водни
ресурси долж трасата, вклучувајќи ја и

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер
и ЈПДП,

ЈПДП/Надзорен инженер/

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2 и
PR3
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

локацијата и квалитетот на водните
ресурси што ги користат населените
места, за да идентификува соодветни
ресурси со доволна достапност и за да се
избегне какво било влијание врз
достапноста на ресурсите за заедниците
и бизнисите долж трасата. Водните
ресурси што ги користат локалните
заедници ќе се одржуваат постојано,
вклучувајќи и брзото обезбедување на
алтернативни привремени залихи во
случај на нарушување на вообичаеното
снабдување. Консултација со јавното
претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“ - Кичево.

Преглед и контрола на сите извори на
вода долж трасата пред почетокот на
работите, за да се идентификуваат сите
постојни извори на вода што ги користат
заедниците во близина на трасата.
Цевките/пропустите ќе бидат вклучени во
проектирањето на патот, на локациите на
постојните извори на вода, за да се
обезбеди постојан пристап до изворите
на вода.

Вадењето вода мора да биде
проектирано во согласност со барањата
на Планот за управување со
биодиверзитетот за да се минимизираат
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

влијанијата врз живеалиштата зависни од
подземните води.

Планот за управување со водните
ресурси, исто така, мора да обезбеди
детали за предвидените количини на
отпадни води (канализација), шемите за
отстранување, информации за
капацитетот и видот на пречистителната
страница (објектот за третман на
отпадните води), локацијата на
точката/ите за испуштање со назнака на
координатите. Дозвола за испуштање ќе
се побара од МЖСПП и ќе се постават
максимално дозволени граници за
испуштање (МДГИ/MADL), кои потоа
Проектот мора да ги почитува.

Планот ќе осигури дека течниот отпад се
отстрануваат од соодветно овластено и
лиценцирано претпријатие на еколошки
одговорен начин во согласност со Планот
за управување со отпад и материјали. Ќе
се одржува тековен договор со
овластеното претпријатие за
отстранување на течниот отпад. Доколку
комуналните капацитети се опремени со
постројка за третман на отпадните води,
со истите мора да се ракува и да се
одржуваат во согласност со упатствата
на производителот.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Другите мерки ќе вклучуваат, но не се
ограничени на:

Активностите за поправка/ одржување/
ставање гориво на лице место ќе
бидат ограничени. Предност ќе имаат
комерцијалните објекти надвор од
локацијата. Доколку тоа е
невозможно, мора да се обезбеди
одредено подрачје и/или секундарно
ограничување за активностите за
поправка или одржување на самото
место.

Обезбедување области/карактеристики
со висок ризик (на пр. места за
полнење гориво, складирање на
хемикалии, залихи материјал и сл.).

Загадувачките супстанции како гориво,
маснотии, масло и/или средства за
подмачкување ќе се чуваат на
непропустлива подлога, на
растојание од најмалку 10m од
површински водни тела или 50m од
кој било извор, во простор со заштита
од излевање еквивалентен на
најмалку 110% од волуменот на
складираните загадувачи.

Испуштањето на непречистена вода во
површинско водно тело мора строго
да се забрани. Испуштањето на
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

пречистената вода мора да биде во
согласност со барањата на ЕУ за
испуштање на отпадни води, како и
со националните стандарди.

Контролирање на движењето на водата
низ/надвор од локацијата преку
соодветен план за одводнување (т.е.
да се вклучат ровови за
пренасочување, отсечни одводи,
итн.).

Одржување на соодветно заштитно
растојание на работите од
водотеците и дренажните патеки.

Испуштањето на вода загадена со
цемент мора да се избегнува бидејќи
загадувањето со цементот резултира
со висока алкалност и ја зголемува
pH вредноста, што може да биде
токсично за водниот живот.

Перењето на камионите со бетон на
градилиштата ќе биде забрането,
освен ако не се предвидени посебни
места за перење на бетонот
предвидени за таа намена на
градилиштето (на пр. локација со
мост). Местата каде што се собираат
отпадните води од перењето ќе бидат
непропустливи и ќе се празнат кога ќе
се наполнат 75%.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

За да се спречи контаминација со
истечни води, нанесувањето на
горните слоеви треба да се прави
само кога е суво.

Сите привремени резервоари за гориво
(ако Изведувачот одлучи да има мала
залиха на гориво на локацијата) ќе
бидат на покриено со берми или
насипи за да спречи какво било
излевање и на најмалку 100 метри од
површинските водни тела.
Капацитетот на задржување мора да
биде 110% од капацитетот на
резервоарот. Секое излевање треба
веднаш да се ограничи и исчисти со
апсорбентен материјал.

Комплетите за спречување на
излевањето при итни случаи треба да
се чуваат достапни во секое време на
локации каде што можат брзо и лесно
да се искористат, а работниците да
се обучени за нивната употреба.

Возилата и опремата на терен редовно
ќе се прегледуваат за протекување и
сите протекувања веднаш ќе се
санираат. Возилата и опремата која
влегува треба да се проверат за
протекување. Возилата/опремата што
протекуваат не се дозволени на
локацијата.
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Реф.
Еколошки и социјални
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Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Уредите за секундарно спречување
(крпи, садови за собирање) се
користат за зафаќање на
протекувањата или прелевањата при
отстранување или менување на
течности од возилата или опремата.
Се обезбедуваат садови за собирање
или апсорбентни материјали. При
мали излевања се користат
апсорбентни материјали.

Сите вентили и активатори треба да
бидат заштитени од неовластено
користење и вандализам и треба да
бидат исклучени и безбедно
заклучени кога не се користат.

Пренасочување на истечните отпадни
води од изложените почви.

Минимизирање на ерозијата на
изложените почви преку задржување
на вегетацијата или преку мерки за
привремена заштита.

Употреба на „загати“ (или „отворени
зафати“), т.е. широка непропустлива
комора, отворена во долниот дел која
е поставена таму каде што е
потребно. Ова решение обезбедува
поголемо ниво на заштита од
градежните активности (како што
испуштање на талог/материјал,
загадување на водните текови и
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Еколошки и социјални
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Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

деградација на живеалиштата во
водните текови,

Капацитетите за отпадни води
(вклучувајќи ја и градежната отпадна вода
и канализацијата) се одржувани од
овластени претпријатија кои правилно ќе
ја третираат водата, во согласност со
националните и барањата на ЕУ. .

C9 План за управување со
квалитетот на воздухот
(ПУКВ)

вклучувајќи План за
контрола на квалитетот на
воздухот во тунелот

Планот за управување со квалитетот на
воздухот обезбедува детали за мерките
за ублажување, специфичната локација и
динамиката, каде што таквите мерки
треба да се спроведат за да се
минимизираат влијанијата врз
чувствителните рецептори заради
присуството на кампот, градежните
работи, набавките и транспортот на
градежните материјали и други проектни
активности.

Мерки вклучуваат, но не се ограничени
на:

Заградување/привремено оградување
околу градилиштата за да се намали
ширењето на прашина и честички,
кога сензитивни рецептори се наоѓаат
во близина;

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер,
ЈПДП (ЕСП)

ЈПДП/Надзорен инженер/

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR3, PR4,
PR6
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Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Пристапите и градилиштата треба да се
одржуваат влажни за да се намали
формирањето на прашина. Прскање
со вода за време на активностите за
дупчење и ископување. Се
препорачува прскање со вода да се
прави минимум трипати на ден;

За време на суви временски услови,
прскањето со вода ќе се зголеми и ќе
се користат хигроскопски адитиви во
распрскувачите на вода за да се
зголеми влагата на земјата и за да се
намали ширењето на сува материја и
прашина од градежните површини;

Активностите кои создаваат прашина
треба да се забават или да престанат
кога има силен ветер;

Во услови на ветер и суша, натрупаната
земја треба да се прска со вода за да
се спречи ширење на честички од
прашина;

Штом одредена површина повеќе не се
користи или е завршена, на истата
треба да се засади вегетација за да
се спречат емисиите на прашина;

Посебно внимание треба да се посвети
на наводнувањето после периодот на
вегетација '
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Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Површината треба да се навлажнува за
време на утоварот и истоварот на
агрегатот (песок и чакал) во
камионите;

Интензивното прскање треба внимателно
да се следи за да се избегне ерозија
на земјиштето;

Дампер-камионите кои превезуваат
материјали со прашина треба да
бидат покриени со церада;

Местата за работа треба да бидат
доволно големи за да овозможат
складирање на ископаниот материјал
од тунелот, пристап за камионите и
активностите за нивно товарење; и

Тунелот треба да се вентилира за време
на ископувањата, користејќи филтри
за ситни честички, кои треба редовно
да се одржуваат.

Обезбедете одржување на сите машини
и возила за да се минимизираат
емисиите на издувни гасови.
Возилата и опремата што испуштаат
чад се отстрануваат од Проектот,
доколку не можат да се поправат.

Спроведете редовна програма за
одржување и поправка на возилата,
користејќи ги програмите за
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одржување на моторите препорачани
од производителите.

Веднаш поправете ги возилата и
опремата кои неправилно работат.

Користете градежна опрема и возила што
ги исполнуваат националните
стандарди за емисии и дајте им
приоритет на машините што трошат
помалку гориво.

Секаде каде тоа е можно, користете
опрема на електричен погон, наместо
опрема со погон на бензин или дизел.

Обезбедете сите машини на дизел и
бензин што се користат да бидат
опремени со катализатори.

Поставете ги сите стационарни извори на
емисии (на пр., преносни дизел-
агрегати, компресори, итн.) колку што
е можно подалеку од чувствителните
рецептори и обезбедете  емисиите во
воздухот да не ги повредуваат
локалните стандарди.

Лоцирајте ги капацитетите за поддршка и
одлагалиштата за неупотреблив
материјал така што ќе го намалите
бројот и растојанието на патувања со
возилата, а со тоа и емисиите - колку
што е тоа можно. Другите мерки за
заштита за лоцирање на
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одлагалиштата за неупотреблив
материјал се дадени во дел C5.

Обезбедете капацитети за перење на
камиони пред влезот во тунелот и на
„безбедно“ растојание од
градилиштата на мостови и
вијадуктот за да се спречи
испуштање на кал и прашина од
камионите.

Сите камиони што се користат за
транспорт на материјали од и до
локацијата ќе бидат покриени со
церади.

Направете наводнување заради контрола
на прашината најмалку трипати на
ден: наутро, напладне и попладне
кога е суво на температура над 250С
или при ветровито време.
Избегнувајте прекумерно
наводнување бидејќи тоа може да ја
направи околината каллива. Со
истекувањето на површинските води
од активностите за наводнување, се
управува во согласност со мерките во
Планот за управување со водните
ресурси (C8).

Земјените работи треба да се прекинати
кога брзината на ветерот надминува
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20 км/ч во области на 500 м од која
било заедница.

Обезбедете садење на вегетација покрај
патиштата за да ги стабилизирате
почвите и да ги намалите влијанијата
врз квалитетот на воздухот.

Пред почетокот на работите, веројатните
емисии од дробилките, производствените
постројки за бетон и другите активности
што создаваат емисии мора да бидат
пресметани и договорени со МЖСПП.
Мора да се обезбеди посебен
план/динамика за контрола на квалитетот
на воздухот во тунелот.

C10 План за управување со
бучава и вибрации (ПУБВ)

Вклучувајќи:

Испитување на состојбата
пред почеток на работите

Планот за управување со бучава и
вибрации (ПУБВ) мора да ја
специфицира потребата да се спроведат
испитувања на состојбата најдоцна во
рок од 28 дена пред почетокот на
градежните работи. ПУБВ ќе го утврди
процесот за ова. Изведувачот и
Надзорниот инженер ќе извршат
заеднички испитувања на состојбата на
сите објекти на растојание од 25 метри
од патната траса, кои, според мислењето
на надзорниот инженер, може да бидат
погодени од вибрациите што
произлегуваат од градежните активности

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер,
ЈПДП

ЈПДП/Надзорен инженер/

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR3 и
PR4
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на Изведувачот. Испитувањата ќе се
спроведат во присуство и со дозвола на
сопствениците на имотите.

Наодите од испитувањата за бучава пред
градежните активности ќе ги одредат
праговите на бучава во согласност со BS
5228-1: 2009 (45dB ноќе, 55dB навечер и
за време на викенди и 65dB во текот на
денот). Овие прагови се построги за
најчувствителните временски периоди во
споредба со оние од Правилникот бр.
147/2008 (55dB ноќе, 60dB навечер и
викенди и 60dB во текот на денот).

Наодите од испитувањето на состојбата
на објектите ќе се евидентираат во
извештаите и ќе ги содржат следниве
информации, како минимум:
Адреса и локација на објектот;
Опис на состојбата на објектот и сите

козметички и/или структурни
оштетувања;

Скици и фотографии кои ја прикажуваат
локацијата и степенот на
оштетување;

Видео снимки со висока резолуција на
испитаните објекти; и

Верификација на извештајот од
сопственикот на објектот.
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Мерки во ПУБВ ќе вклучуваат, но не се
ограничени на:

Прашања поврзани со поставеноста на
градилиштето.

Изградба на привремени бариери за
бучава помеѓу бучните активности и
рецепторите чувствителни на бучава.

Пренасочување на градежниот сообраќај
подалеку од станбените улици, каде
што тоа е можно. Приоритет ќе имаат
улиците со најмалку станбени
објекти.

Употреба на капацитети за оградување
(од сите страни) на бучните
активности или групираната бучна
опрема. На пример, штитови може да
се користат околу кршачите на
асфалтираните/поплочените
површини, оптоварени пластични
завеси може да се пуштат од
дигнатите конструкции.

Редослед на активностите:
Временски операции кои треба да се

појават во периоди на високо ниво на
бучава во позадина (потенцијално
комбинирање на активности доколку
тоа е потребно).
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Градежни работи во текот на ноќта треба
да се избегнуваат, освен во посебни
околности; бидејќи чувствителноста
на бучава се зголемува за време на
ноќните часови во резиденцијалните
населби. Стандардното време на
работење на локацијата ќе биде
ограничено на периодот помеѓу
07:00-19:00 часот.

Алтернативни градежни методи:
Да се избегнува работа со ударна

дупчалка каде што тоа е можно во
области чувствителни на бучава.
Употребата на дупчени столбови или
сонични или вибрирачки дупчалки е
потивка алтернатива каде
геолошките услови дозволуваат
нивно користење.

Користете опрема со ниско ниво на
бучава, како што се затворени
компресори за воздух и придушувачи
на сите мотори.

Изберете потивки методи на рушење,
каде што тоа е можно. На пример,
сечење на делови од мостовите и
вијадуктот кои можат да се натоварат
во камиони резултира со пониски
кумулативни нивоа на бучава отколку
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уривањето со кршачи на
асфалтираниот/поплочениот слој.

Сите возила и механизација што се
користат на градилиштата ќе бидат
предмет на редовно одржување.
Возилата и механизацијата што
испуштаат прекумерна бучава поради
лошо нагодување на моторот или
оштетени уреди за контрола на
бучавата, нема да работат додека не
се преземат корективни мерки;

Градежната опрема ќе биде во
согласност со барањата од
Директивата 2000/14/ЕК на ЕУ за
емисии на бучава во животната
средина со опрема што се користи на
отворено (недостасува национално
законодавство за нивоа на бучава за
опремата што се користи на
отворено). Целокупната опрема
треба да носи ознака CE и ознаки за
гарантираното ниво на јачина на
звукот и да биде придружена со
изјава за ЕЗ-сообразност;

Опремата ќе има соодветни уреди за
намалување на бучавата коишто ќе ги
намалат нивоата на јачина на звукот;

Ќе се направат сите напори за
усогласување со соодветните
ограничувања на бучавата за секоја
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област каде што ќе се одвиваат
градежните работи;

Погодените локални жители ќе бидат
информирани (со најдобрите напори
направени од страна на Проектот) за
времето на планираните работи и
нивото на вибрации и бучава, како и
за времето кога тие се очекуваат

Локацијата на опремата што емитува
прекумерна бучава ќе биде избрана
колку што е можно подалеку од
чувствителните рецептори (станбени
објекти, работни места, училишта и
болници). Кога се наоѓаат во близина
на чувствителни рецептори,
градежните работи ќе бидат закажани
и обезбедени со потребните ресурси,
така што времето на изложеност ќе
биде што е можно пократко;

Во случај кога градежните работи треба
да се изведуваат ноќе, поради
посебни околности или за период
подолг од еден ден на дадената
локација, ќе се постави соодветна
привремена бариера за бучава околу
работната област;

Мониторингот на вибрациите за време на
работите (на пр. темелите на
мостовите, вијадуктот ископувања во
тунелите) ќе се изврши таму каде што
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објектите се наоѓаат на 30m од
работите. Доколку објектите се
оштетат како резултат на вибрации
генерирани од градежните работи,
оштетените објекти ќе се санираат
или ќе се плати компензација;

Опремата за ископување на земја што
работи на градилиштето ќе се наоѓа
што е можно подалеку од
рецепторите чувствителни на
вибрации;

Активности како што се уривање,
ископување и ударно
дупчење/набивање на земјата ќе
бидат планирани за да не се
одвиваат во истиот временски
период. За разлика од бучавата,
вкупното произведено ниво на
вибрации може да биде значително
помало, кога секој извор на вибрации
работи одделно;

Намалување на динамичките
оптоварувања од градежни извори
како што се:

Минирање. Вид и маса на експлозивот,
варијации до фитилите, големина и
број на дупки, растојание помеѓу
дупките и редовите со експлозив,
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метод и правец на почетната
експлозија;

Изберете методи за уривање кои не
вклучуваат ударно дупчење, каде што
тоа е можно;

Избегнувајте вибрирачки валјаци и
набивачи во близина на
чувствителните рецептори.

Користете добро одржувана градежна
опрема и возила.

Користете градежна опрема и возила
опремени за соодветно придушување
на бучавата. Поставете им на сите
пневматски алати ефикасен
придушувач на испустот за издувни
гасови.

Користете привремени бариери за бучава
додека работите на чувствителни
места ако се очекува да се надминат
дозволените граници на бучава.

Наметнете ограничувања на брзината за
возилата од Проектот за да се
минимизира емисијата на бучава
додека се движат по/преку
чувствителните области на <25 km/h.

Не ја користете сирената на возилата,
освен кога тоа е од суштинско
значење.
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Секаде каде што тоа е можно, користете
тивка опрема и метод на работа: на
пример, поставување на столбови со
набивање со чекан на погон со дизел
- заменето со дупчење.

Каде што тоа е можно: оградете ја (од
сите страни) бучната опрема,
ограничете ја постојаната работа на
бучната опрема и избегнувајте
истовремено работење на опрема
што создава бучава.

Земете ги предвид сезоните
чувствителни за птиците и другите
диви животни коха ги планирате
работите што создаваат бучава.

Обучете го персонал за најдобрата
пракса.

Информирајте ја заедницата за
динамиката и времетраењето на
градежните активности.

Имплементирајте механизам за поплаки
во заедницата.

Ограничете ја брзината на камионите - да
не надминува 40 km/h, кога се вози
низ заедниците и да не надминува 80
km/h кога се вози по автопат.

Градежните активности ќе бидат строго
забранети помеѓу 22 часот и 6 часот
наутро во станбените области. Кога
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работите близу чувствителни области
(на 250 метри), како што се станбени
населби, градинки или медицински
установи, работното време на
Изведувачот ќе биде ограничено од 8
до 18 часот.

Минирањето и другите слични активности
нема да бидат дозволени во петок,
што е ден посветен на молитва за
локалното муслиманско население.

Комплетите за заштита од бучава како
што се тапите за уши, слушалките за
придушување, се обезбедени за
работниците кои работат во области
каде што нивоата на бучава се
повисоки од 85 dB (A).

Изведувачот мора да одговори на сите
поплаки од бучава и вибрации и да
спроведе мерки за санација штом е тоа
практично можно во согласност со ПВЧ и
МП.

Кога резултатите од мониторингот на
вибрациите покажуваат дека наведената
гранична вредност на градежните
вибрации е постигната за одредена
локација, Изведувачот ќе ги прекине
градежните активности што создаваат
прекумерни вибрации на таквата
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

локација, ќе го извести инженерот и со
одобрение од инженерот ќе преземе
мерки за ублажување потребни да се
оддржат градежните вибрации во
наведената граница.

C11 Бариери за бучава и
проектирани мерки за
ублажување

Направете понатамошно рафинирано
моделирање на бучавата за време на
подготовката на конечниот дизајн
(проектно решение) за Проектот.

За да се намали значајноста на ефектите
врз училиштето, ќе биде проектирана и
изведена патна површина со ниско ниво
на бучава помеѓу стационажа 1+750 и
2+500. Површината мора да постигне
намалување на нивото на бучава од
најмалку 2,5dB.

Проектен инженер ЈПДП/Надзорен инженер/ Направен рафиниран
модел и
имплементирани
специфични мерки за
намалување на бучавата.

C12 План за управување со
културното наследство,
вклучувајќи и процедура
за случајни наоѓалишта

Планот за културно наследство ќе
вклучува детали за идентификуваното
културно наследство во рамки на
проектната област за изградба
(вклучувајќи и мапи за локациите) и ќе
опише мерки за спречување на
влијанијата врз овие локации/предмети.
Планот исто така ќе вклучува процедура
за случајно откривање на наоѓалишта со
детали за активностите што треба да се
преземат доколку се открие закопано

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер,
ЈПДП

ЈПДП/Надзорен инженер/

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1 и PR8
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

археолошко наоѓалиште или други
предмети од културното наследство за
време на градежните активности.

Мониторинг на ефектите од вибрациите
во непосредна близина на
чувствителните рецептори, како што се
џамиите и спомениците, ќе се изврши во
согласност со Планот за управување со
бучава и вибрации.

Границите на работниот простор ќе бидат
строго запазени.

Планот ќе вклучува обука за воведување
на работниците за случајно откривање на
наоѓалишта. Таквата обука треба да
вклучува и обука за соодветниот процес
на идентификување и постапка за
ископување и соодветна грижа и
усогласеност со верските обичаи и
протоколи на локалните заедници.
Обуката ќе опфати и непосредно
запирање на работите и известување на
јавната институција одговорна за заштита
на културното наследство. Работите ќе
бидат дозволени да се одвиваат само во
согласност со упатствата од надлежните
органи.
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C13 План за управување со
биодиверзитет (ПУБ)

Вклучувајќи:

План за расчистување на
шумата

План за санација на
земјиштето

Изведувачот ќе елаборира и
имплементира План за управување со
биодиверзитетот (ПУБ) изготвен од
ЈПДП, вклучувајќи, но не ограничувајќи се
на мерките утврдени во овој дел. Истиот
ќе вклучува активности за заштита и
зачувување на биодиверзитетот, којшто
може да биде засегнат од планираните
активности. Усогласеноста со Планот ќе
биде одговорност на инженерот за
животна средина и други експерти, а ќе ја
следи Надзорниот инженер. ПУБ ќе
вклучува посебни што треба да се
спроведуваат во текот на целиот животен
век на Проектот за заштита и
зајакнување на биодиверзитетот во
областа. Овие активности ќе имаат
придружни обврски за мониторинг за да
се обезбеди нивната долгорочна важност
и ефективност. ПУБ ќе биде поврзан со
План за управување со пределите и
пејзажите (П14), во однос на санацијата
на земјиштето и изборот на соодветни
видови.

Степенот на секој тип живеалиште за кое
е потребно повторно засадување со цел
да се обезбеди (барем) истоветна замена
на загубите на PBF живеалишта на PBF и
нето добивка за CH, ќе треба да се
измени во рамки на ПУБ за да се
усогласи со загубите на живеалиштата.

Ќе се ангажира одговорно лице за
еколошки работи (ОЛЕР/ECoW) за
поддршка при изведувањето на мерки за

Елаборирање и
имплементација на
ПУБ:

Инженерот за
животна средина
и/или експертот за
биодиверзитет на
Изведувачот

Одобрување на
ПУБ: Надзорен
инженер,

ЈПДП, ЕБОР

ПУБ: ЈПДП/Надзорен
инженер/

Годишно известување за
активностите/резултатите
од мониторингот на ПУБ.

Извештаи за одобрување од
страна ECOW дека
усогласеноста е проверена
и расчистена пред
пристапот

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Елаборирањето и
имплементацијата на
ПУБ е одобрено како дел
од ГПУЖСС од
релевантните страни.

Евиденција за обуките

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2, PR3,
PR4 и PR6
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ублажување на локацијата на Проектот
за време на изградбата. Оваа улога ќе
варира во зависност од тековните
барања на Проектот, но ќе ги вклучува
како минимум следниве мерки:

· проверки пред изградбата
(вклучувајќи и проверки на
вгнездените птици);

· идентификување и одржување на
зоните на исклучување околу
еколошките чувствителности;

· редовни контроли на градежните
активности за да се обезбеди
усогласеност со
мерките/обврските за еколошко
ублажување.

Метод за претпазлива изведба на
работите (PMoW) ќе се примени за
заштитените видови од страна на
соодветно искусен еколог. PMoWs ќе ги
содржат следниве спецификации за да се
овозможи расчистување на вегетацијата
на чувствителен начин:

· Расчистувањето на вегетацијата
ќе се направи под надзор на
искусен еколог.

· Надзорниот еколог ќе спроведе
разговори за алатките со
изведувачите кои работат на
терен, за да ги објасни
присутните еколошки
чувствителности и методите на
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работа што треба да се користат
за да се заштитат истите.

· Временски интервали за работа
за да се избегне сезоната за
размножување на птиците.

· Спецификација на
механизацијата што ќе се користи
за расчистување на вегетацијата.

· Лоцирањето на карактеристиките
на градилиштето што можат да ги
користат влекачите и
водоземците, кои треба да се
задржат каде што тоа е можно, на
пример местата за хибернација,
езерцата или местата за
излегување (на младенчињата).
Ова ќе вклучува методи за
заштита на овие карактеристики
за време на градежните работи,
вклучувајќи оградување на
истите, а исто така ќе вклучува
процедура кога ќе откријат птица,
влекачи или водоземци во фаза
на размножување при градежните
работи.

Рехабилитацијата на сите области каде
што е оштетена вегетацијата ќе се
одвива врз принципот исто-за-исто.

Крајречната вегетација околу мостовите
и вијадуктот ќе биде обновена и засадена
со природни растителни видови кои се
привлечни за локалната фауна и со
форми на засадување проектирани да ги
водат животните кон премините за
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дивиот свет. Програмата за
рехабилитација треба да вклучува широк
спектар на видови типични за
регионалниот екосистем.

Сите области што се неопходни за
изградбата, но не се потребни во
оперативната фаза на патот, ќе се
рехабилитираат, како што се областите
нарушени од изградбата на мостовите,
вијадуктот и тунелот. Рехабилитација ќе
се направи заради повторно
воспоставување на оригиналните
регионални екосистеми присутни пред
нарушувањето и ќе се направи таму каде
што е потребна. Одговорност на
Изведувачот ќе биде да го врати целото
земјиште користено за време на
изградбата во првобитната состојба.

Мерките за ублажување за да се
минимизира ефектот на раситнување
(фрагментација) главно се состојат од
воспоставување на доволно премини за
дивиот свет за да се зголеми
пропустливоста на трасата на Проектот
како што следува:

Активности за пошумување што ќе се
изведат во согласност со принципот
без нето загуба, односно изготвување
на План за санација на земјиштето.
Крајречната вегетација долж
потоците на Зајаска река,
Строгомишка река, Сушица и
Речиште да биде обновена за да се
постигне без нето загуба.
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Долните страни на мостовите и
вијадуктот ќе бидат покриени со
вегетација за да се создадат
растителни мрежи кои ја кријат
конструкцијата на мостовите и
вијадуктот (на пр. грмушки и ниски
дрвца кај потпорните делови).

Оградените области ќе бидат засадени
со природни растителни видови кои
се привлечни за локалната фауна и
со облици на засадување
проектирани да ги водат животните
кон премините за дивиот свет.

Специфичните активности вклучуваат
(овие понатаму ќе бидат документирани
во рамките на деталниот ПУБ и другите
планови погоре):
Инженерот за животна средина и/или

експертот за биодиверзитет ќе треба
да го мапираат и надгледуваат
расчистувањето на трасата пред
градежните работи. Нивната улога
треба да вклучува идентификување
на областите на кои им треба
преместување, областите за
гнездење на птиците и локациите
каде што треба да се менува
динамиката, итн.

Нивната одговорност ќе вклучува
испитувања за информации потребни
за подготовка на дополнителни мерки
за ублажување (доколку е тоа
потребно), како што се испитувања за
лилјаци и други специфични
истражувања за видови, како и
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испитувања за да се обезбеди
примената на специфичните мерки за
ублажување во рамки на правото на
службеност за Проектот, пред
расчистување на вегетацијата. Тие ќе
обезбедат спроведување на ПУБ.

Клучните активности вклучуваат:
· Градежно осветлување со лампи

со ниска моќност, насочување на
светлината надолу и подалеку од
чувствителните живеалишта.

· Ќе биде забранет пристапот до
сите чувствителни области на
живеалиштата, освен каде што е
потребно за изведбата на
Проектот.

· Добри градежни контроли,
вклучувајќи мерки за намалување
на бучавата, вибрациите,
прашината и отпадни истечни
води со високо ниво на талог.

· Придржување до политика на
некористење на сирени за да
избегне нарушување на дивиот
свет.

· Наметнато ограничувања на
брзината на возилата на
Проектот во рамки на градежните
области за да се минимизира
ризикот од угинување на
патиштата (<20 km/h).

· Оградување на рововите или
јамите за да се избегне
заробување и повреди на
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видовите фауна. Ленти во светла
боја можат да се користат за
големите животни (на пр.
говедата), додека метална
пластика и други штитови/огради
може да се користат за малите
животни.

· По завршување на смената,
ставете штици или гранчиња со
средна големина во рововите за
да им дозволите на малите
животни да избегаат доколку
бидат заробени. Кај поголемите
ископувања може да се користат
земјени рампи ако јамата е
доволно голема.

· Секојдневно проверувајте ги
јамите и рововите за фауна што
можеби паднала и извадете ги на
безбедно место пред да ги
исполните ископувањата.

· Проверете ги дрвјата што треба
да се сечат за да дадете
препорака за времето на сечата.
Сечата на дрвјата треба да биде
временски определена за да се
избегнат ефекти врз лилјаците и
птиците што се гнездат. Онаму
каде што е утврдено дека
одредено дрво има потенцијал да
ги поддржува таквите
карактеристики,
сечата/отстранување треба да се
изврши само од средината на
јули до средината на септември.
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Во случај да се пронајдат лилјаци
што се пораѓаат, поставувањето
на кутии за лилјаците може да се
смета како мерка за ублажување.
Спроведување на сеча на
дрвата/уривање на гнездата од
крајот на септември до средината
на ноември за да се избегне
влијание врз лилјаците и птиците
што се размножуваат
(гнездење/излегување).

· Спроведување на мониторинг на
квалитетот на водата (визуелно
откривање на зголемена
заматеност, анализа - возводно и
низводно од местата на работа
што можат да влијаат на
водотеците).

· Спроведување на мерки за
ублажување утврдени за
зачувување на квалитетот на
водата и ерозијата на бреговите
(стабилност на почвата).

· Забрана за ловокрадство,
убивање на фауната и собирање
на добиточната храна – од страна
на градежната работна сила,
вклучувајќи собирање на
растенија/семе/овошје.
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План за санација на земјиштето
Планот за санација на земјиштето на
ЈПДП ќе вклучува: активности за замена
на живеалиштата, наведување на
видовите и специфичните локации за
замена. Барањата за засадување во
живеалиштата ќе бидат вклучени во
тендерската документација за
Изведувачот и Предмерот (видете
АПЖСС).

Шумските предели во државна
сопственост ќе вклучуваат финансиски
надомест за Јавното претпријатие за
национални шуми за: пошумување,
загуба на дрвата за сеча, размножување
и нарушување на шумскиот систем.

Губењето на шумски предели во
приватна сопственост ќе вклучува
финансиски надомест за сопствениците,
но од сопствениците нема да се бара да
обезбедат замена за живеалиштата.

Планот за санација на земјиштето ќе
вклучи широк спектар на видови типични
за регионалниот екосистем.

Целиот заменски шумски предел ќе биде
детално опишан во рамки на Планот за
санација на земјиштето во ПУБ заедно со
тековните планови за следење и
управување со ова ублажување. ПУБ
исто така ќе вклучува механизам за
адаптивно управување за да се обезбеди
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долгорочна одржливост на ова
ублажување.

Фондот на растенија треба да се
обезбеди локално, каде што тоа е можно,
за да се одржи генетскиот идентитет на
локалните заедници. Препорачани дрвја
за повторно засадување се следниве:
Quercus frainetto, Q. cerris, Carpinus
betulus, Pyrus amygdaliformis, Acer
pseudoplatanus, A. campestre, Crataegus
monogyna, Ulmus minor, Prunus spinosa,
Alnus glutinosa, Salix alba, S. fragilis etc.

Понатамошните нето добивки за водните
живеалишта треба да се бараат преку
подобрување на животната средина на
бреговите на водните текови и
отстранување на изворите на загадување
и таложење (како што е отстранување на
отпад). Ова ќе биде дискутирано и
договорено со Министерството за
животна средина и просторно
планирање.
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План за расчистување на шумата
Активностите за пошумување треба да се
изведат во согласност по принципот без
нето загуба, односно изготвување на
План за санација на земјиштето.
Крајречната вегетација долж Зајаска
река, Строгомишка река, Сушица и
Речиште треба да се обнови за да се
постигне без нето загуба (планот за
повторнно засадување треба да земе
предвид минимален сооднос на
засадување од 2:1, на пример загуба на
2,7 ха крајречни појаси од црна евла и
шумски предели треба да се замени со
5,4 ха од истите видови. Ова ги вклучува
видовите од приоритетните
карактеристики на биодиверзитетот.

Обласите под мостовите и вијадуктот ќе
бидат покриени со вегетација за да се
создадат растителни мрежи кои ја кријат
конструкцијата на мостовите и вијадуктот
(на пр. грмушки и ниски дрвца кај
потпорните делови).

Оградените области ќе бидат засадени
со природни растителни видови кои се
привлечни за локалната фауна и со
облици на засадување проектирани да ги
водат животните кон премините за
дивиот свет.

Планот за расчистување на шумските
предели го содржи следново:

Улогите и одговорностите на оние кои
работат на терен, вклучувајќи го и
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надзорниот еколог и изведувачите
кои ја расчистуваат вегетацијата.

Мапа што го покажува степенот на загуба
на шумскиот предел, вклучувајќи ги и
патиштата за пристап, комплексите и
локациите за складирање на опрема
и постројки.

Пропишан работен коридор преку
употреба на, каде што тоа е можно,
привремени бариери за
минимизирање на штетата врз
живеалиштата и потенцијалната
директна смртност и нарушување за
животните лоцирани во рамки на и во
непосредна близина на коридорот на
Проектот.

За дрвјата што треба да се задржат за
време на градежните работи, ќе
бидат мапирани областите за
заштита на корењата (ОЗК/RPA), а
околу RPA ќе се подигне заштитна
ограда за да се намалат ризиците
поврзани со движењето на возилата
преку коренскиот систем или под
крошните и за да се спречи набивање
на почвата.

Ќе се спроведе селективно отстранување
на пониските гранки на дрвјата за да
се намали ризикот од оштетување од
страна на градежната опрема и
возила.

Ќе се одржуваат заштитни појаси со
вегетација (каде што тоа е можно) за
да се заштитат задржаните дрвја.
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Секоја сеча на дрва ќе ја вршат искусни
изведувачи.

Онаму каде што губењето дрвја е
неизбежно, дрвјата ќе бидат меко
сечени и делови оставени во
задржаните живеалишта за да се
обезбеди постојан ресурс од дрвен
отпад.

Засадувањето ќе се прави за да се
заменат сите дрвја што било
предвидени да се задржат, а кои се
сечени или угинале како резултат на
градежните работи.

Расчистувањето на вегетацијата ќе се
спроведе надвор од сезоната на
размножување на птиците за да се
избегнат влијанијата врз овие видови.

Рововите, дупките и јамите ќе се чуваат
покриени во текот на ноќта или ќе се
обезбеди начин за цицачите кои
останале зарабени да избегаат, како
што се земјени рампи. Портите кон
комплексите ќе бидат проектирани за
да се спречи пристап за цицачите и
ќе бидат затворени ноќе.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

C14 План за управување со
пределите и пејзажите

За време на финализирањето на
дизајнот (проектното решение) за патот и
фиксирање на трасата и правото на
службеност, проекантите ќе го направат
следново:

Користење на локални видови на
растенија.

Замена на дрвјата каде што има загуба
на истие како дел од Проектот во
согласност со важечкото
законодавство.

Избирање на бои на надземните делови
на новите структури и на излезите од
тунелите кои се прилагодени на
околината.

Давање приоритет на употребата на
геотекстил наместо торкрет.

Користење камења со неправилна форма
за уредување.

Избегнување на употребата на бел
бетон.

Обезбедување дека новото осветлување
не резултира со светлинско
загадување.

Користење на осветлување со целосно
хоризонтални стаклени леќи,
инсталирани под агол 0о.

Подготовка:
Изведувач

Одобрување:
Надзорен инженер,
ЈПДП

ЈПДП/Надзорен инженер.

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите се одобрени
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот од
релевантните страни.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR1
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Користење на маски на светилките кога
не може да се избегне светлосно
загадување при
проекирањето/поставувањето на
осветлувањето.

Кога тоа е можно, користете светилки на
помала висина, под услов тоа да не
ги загрозува безбедносните аспекти,
како што е потребата да се гледаат
знаците на патот.

Минимизирање на обемот на земјени
работи, каде што тоа е можно;

Минимизирање на употребата на
вештачко осветлување долж трасата
на Проектот и каде што тоа е
потребно и користење на насочено
осветлување;

Рефлектирање на природниот изглед на
постојните земјишни форми во рамки
на земјените работи, каде што тоа е
можно, како на пример:

Естетско интегрирање на структурните
делови на вијадуктите и мостовите
(на пр. огради и столбови) со
употреба на градежни материјали со
бои и текстури кои добро се
вклопуваат со околниот пејзаж;

Проектирање на трите одлагалишта за
отстранување на ископаниот
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

материјал, така што истите се
интегрирани со околниот пејзаж;

Задржете ја зрелата вегетација, каде што
тоа е можно;

Засадување на природна вегетација
покрај делниците на трасата на
Проектот, комплементарно на
околниот пејзаж, со цел да се
обезбеди соодветна визуелна маска;
и

Обезбедување на природна гранична
вегетација или оградување за да се
обезбеди скрининг на засегнатите
гробишта и преглед на локациите на
средното растојание од главната
траса од спомен-обележјето од
војната „Албанска мајка“

Просторното уредување треба да биде
усогласено со Планот за управување со
биодиверзитетот. Целото осветлување
на градилиштето се исклучува кога
градежните активности ќе престанат за
тој ден. Треба да се забрани употреба на
натриумски сијалици, треба да се
инсталираат диодни светла кои
емитуваат светлина со „неутрална“
температура на бојата од 4000K.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Висината и доминацијата на насипот од
10 метри треба визуелно да се ублажи со
садење на матични растенија
(вклучувајќи грмушки и, каде што е
можно, дрвја). Насипот треба да биде
изведен со нагиб не поголем од 1:3 за да
се овозможи пристап за садење и
одржување.

Исто така, клучката Строгомиште треба
визуелно да се ублажи со користење на
матични растенија (вклучувајќи ниски
растенија, грмушки и дрвја) за да се
намали визуелната интрузивност на
возилата и вештачките структури во
пејзажот.

Подпланови за соработка со заедницата, управување со трудот и безбедноста (како дел од ГПУЖСС на Изведувачот)

C15 План за вклучување на
чинителите (ПВЧ)
изготвен од
Изведувачот(ите)

Пред почетокот на работите на
градилиштето, Изведувачот ќе:

изготви и одржува ПВЧ на Изведувачот
(усогласен со сеопфатниот ПВЧ на
Проект/ЈПДП) и ќе ги обучи
работниците за барањата од
механизмот за поплаки;

Изведувачот ќе ја следи постапката од
МП на ЈПДП и ќе води евиденција за

Подготовка:
Изведувач

Одобрување -
ЈПДП, Надзорен
инженер.

ЈПДП/ЕСП, Консултант за
поддршка на ЕСП

Информации за ПВЧ, МП -
вклучени во месечните
извештаи за ЖССЗБ до
ЕБОР.

Сите активноси од МП се
решаваат или се
одговорени во рок од 10
работни дена

Воспоставена е и се
одржува активна 24-
часовна телефонска
линија на Изведувачот
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

сите поплаки затворени/отворени и
редовно ќе го известува ЈПДП за
секоја категорија и ќе преземе
активности за решавање на
проблемите.

Изведувачот ќе објави своја 24-часовна
телефонска линија/е-пошта за
поплаки и ќе ја објави телефонската
линија/е-пошта на ЈПДП (активна во
работното време за целиот период на
изградба).

ПВЧ на Изведувачот ќе се ажурира во
текот на целата градежна фаза
согласно PR10.

Треба да се воспостави посебен и
тековен процес за вклучување на
локалната ромска заедница (во
близина на Певци). Состаноците со
локалната ромска заедница треба да
ги водат претставници на ромската
заедница и да присуствува тимот на
ЈПДП и проектниот тим. Користењето
на ROMACTED и/или РДДА како
олеснувачи за време на состаноците
се препорачува со цел да се
почитуваат културните норми и
јазичните барања. Погодените лица
(оние ромски семејства кои можат да
бидат предмет на откуп на земјиште и
недоброволно преселување) треба

Информации за МП се
ставени на огласните
табли лоцирани на
градилиштата.

Направени се
консултации со
идентификуваните
чинители

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR10
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

директно да се консултираат преку
нивните претставници или преку
ROMACTED Програмата за социјално
домување на Ромите во Кичево или
РДДА.

C16 Кодекс на однесување
(КО)П

Изведувачот ќе подготви Кодекс на
однесување и ќе го објави, опишувајќи ја
заложбата на Проектот за исполнување
на стандардите за вработување и труд на
заемодавателите за заштита на
животната и социјалната средина и
контролата против подмитувањето и
корупцијата. КО ќе им биде даден во
печатена копија на сите вработени.

Обезбедено упатување во КО на мерките
наведени во посебните планови за
управување (План за управување со
биодиверзитетот, План за вклучување на
чинителите, План за одговор при итни
случаи, План за здравје, сигурност и
безбедност во заедницата, План за
управување со отпад и уматеријали,
План за управување со водните ресурси,
итн.).

Посебно внимание ќе се посвети на
спречување на родовото насилство и
промовирање на родово чувствителното

Имплементација:
Изведувач

Одобрување:
ЈПДП, Надзорен
инженер

ЈПДП/ЕСП, Надзорен
инженер

Информации - вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Комплетиран КО и негово
тековно спроведување

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR2 и PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

работно опкружување на градилиштата,
во согласност со Планот за локално
вработување и набавки (ПЛВН).0} Ќе се
одржи посебна обука за сексуално
вознемирување, злоупотреба и
експлоатација, како дел од воведувањето
во Кодексот на однесување.

Забрането ловокрадство, убивање на
фауната и собирање на
растенија/семе/плодови/габи од страна
на градежните работници.

C17 План за здравје, сигурност
и безбедност на
заедницата

Вклучувајќи:

План за пристап и
инфраструктура во
заедницата

Како дел од подготовката на Проектот
пред почетокот на градежните
активности, Изведувачот(ите) ќе
подготват и спроведат План за
управување со здравјето, сигурноста и
безбедноста на заедницата. Ова ќе
вклучува: преглед на работите,
вклучувајќи ги постојните медицински
установи и пристапот до нив, којшто
треба да биде неограничен во однос на
планираните работи, потенцијалните
болести и здравствените ризици за
локалната заедница како резултат на
приливот на работници.

Планот ќе ги опфати и постојните ризици
и ризиците поврзани со Проектот -

Одобрување:
ЈПДП, Надзорен
инженер.

ЈПДП/ЕСП, Надзорен
инженер

Преглед на здравствени
ризици и ажуриран одговор
на промените на локацијата,
вклучувајќи ја безбедноста
на патиштата, управување
со приливот.

Достапен План за
управување со здравјето,
сигурноста и
безбедноста на
заедницата

Регистар на социјални
ризици во СУЖСС.

Оперативен план за
управување со
заедницата, здравјето и
безбедноста

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

миграцијата на градежни работници може
последователно да доведе до потенцијал
за трансфер на преносни или заразни
болести, како што се хепатитис, детска
парализа, грип, ХИВ/СИДА, итн.),
промена во нивото на криминал, случаи
на алкохолизам и употреба на дрога,
меѓу другото. Ова вклучува зголемени
влијанија врз жените и ранливите групи,
вклучувајќи и можност за родово
насилство.

Овој план ќе има за цел да ги заштити
здравјето и благосостојбата на локалната
заедница за време на изградбата.

Планот ќе утврди мерки за спречување
на неовластен пристап до градилиштата,
градежните комплекси и капацитетите за
сместување на градежните работници.

Во планот исто така ќе се изложи и
кампања за здравјето и безбедноста на
локалните заедници, со мерки насочени
кон едукација на децата за нивната
безбедност и заштита од ризик.

Планот за здравјето, безбедноста и
сигурноста на заедницата ќе упатува и на
елементи од Планот за управување со
бучава и вибрации (П10) и Планот за
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

управување со квалитетот на воздухот
(П9).

Планот за пристап и инфраструктура во
заедницата (ППИЗ/CAIP) ќе го изработи
Изведувачот. Планот ќе утврди методи за
одржување на пристапот до заедницата и
работењето со локалната/националната
инфраструктура во текот на целиот
период на изградба. Планот ќе биде
подготвен од консултант-специјалист за
безбедност и ќе биде усогласен со
најдобрата меѓународна пракса.

Планот ќе има информации добиени по
консултации со локалната заедница,
операторот на железницата и локалните
бизниси.

ППИЗ ќе биде поврзан со Планот за
безбедност и здравје при работа (П20),
Планот за управување со градежниот
сообраќај (П19) и Изјавата за методот за
работа во непосредна близина на
железничката линија (П24).

Изведувачот ќе се консултира со
локалните жители за да воспостави
процеси и локации за безбедно
минување на добитокот преку
предложените пристапни патеки.



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 100

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Планот за пристап и инфраструктура на
заедницата ќе ги содржи спецификациите
за привремените железнички премини,
коишто ќе се изградат пред да се започне
со изградбата на клучката кај
Строгомиште. Привремениот премин ќе
се изгради во консултација со операторот
на железницата, со контролорите на
безбедноста и со локалната заедница, а
пред да се започне изградбата. Преминот
ќе се изведе или во форма на привремен
премин на исто ниво, или како
привремена мостовна конструкција.
Постојните диви премини трајно ќе се
затворат, бидејќи и привремениот премин
и надвозникот што ќе се изгради како дел
од Проектот ќе овозможат побезбедна
алтернатива.

Од Изведувачот се бара да создаде
безбедни пешачки и сообраќајни
коридори низ градилиштето, на барање
на локалната заедница и жителите. Овие
коридори ќе се обележат со видливи
знаци, но за нив ќе се известат и
претставниците на локалните заедници,
како и локалните училишта.

Комуналните услуги (електрична
енергија, гас, водоснабдување,
телекомуникации) ќе останат
непрекинати. Доколку истите бидат
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

случајно засегнати од градежните
работи, ќе бидат обезбедени привремени
алтернативи и врската ќе се санира
веднаш штом ќе биде безбедно да се
стори истото.

Градежните работи ќе бидат
програмирани за да се осигури дека
надвозникот над железничката пруга е
завршен што е можно порано во
градежната фаза, за да се избегне
потребата од користење на постојниот
пропуст и неформалниот премин.

Поправка на оштетувањата на локалните
патишта за да се осигура дека истите се
вратени во првобитната состојба (пред
изградбата). Локалните патишта ќе бидат
редовно следени и оштетувањата ќе се
санираат веднаш штом ќе биде безбедно
да се стори тоа.

C18 План за откуп на
земјиштето (ПОЗ)

За влијанието што се состои од
привремена употреба на земјиштето,
Изведувачот(ите) ги спроведуваат
релевантните мерки за ублажување што
се дефинирани во ПОЗ, којшто ќе го
подготви ЈПДП (види P5 погоре).

Имплементација:

Изведувачот
(мерки за
ублажување кои се
однесуваат на
земјиштето)

Изведувачите да ги
спроведат мерките за
ублажување наменети за
намалување на влијанијата
од привремената употреба
на земјиштето

Сообразност со
националните Закони за
обесштетување при
привремени влијанија во
текот на градежната
фаза и PR5 НА ЕБОР
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

C19 План за управување со
сообраќајот во фаза на
изградба

Планот ќе биде така осмислен што да се
минимизираат влијанијата од застојот во
сообраќајот и безбедноста на
сообраќајот, поради изведувањето на
градежните работи и движењето на
градежните возила, товарните камиони и
опремата. Планот ќе се изработи во
консултација со сообраќајните органи.
Планот ќе ги опфати сообраќајните
движења на и вон теренот.

Планот ќе ги утврди и прашањата
поврзани со пренасочување и
управување на сообраќајот, распоредот
на сообраќајот, уредувањето на
сообраќајот, и ќе ги прикаже сите
скршнувања/свртувања, промените во
патната сигнализација на крстосниците,
потребните препреки, знаците за
предупредување/известување, знаците
на патот, осветлувањето, како и други
одредби потребни да се осигура дека на
возачите и другите корисници на патот во
засегнатото подрачје им се овозможува
соодветен и безбеден пристап.

Изведувачот на јавноста ќе ѝ обезбеди
информации за обемот и распоредот на
градежните работи, за очекуваните
прекини и ограничувања на пристапот

Подготовка:
Изведувачот

Одобрување:
Инеженерот,
Министерство за
внатрешни работи

ЈПДП / МВР / Надзорниот
инженер

Информации – вклучени во
извештаите до ЕБОР.

Планот одобрен од
релевантните страни,
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот.

Барање за усогласеност
на ЕБОР: PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

најмалку 24 часа пред прекинот.
Пристапните патеки до градилиштето,
коишто воедно се користат за и
локалниот сообраќај, ќе содржат места за
безбедно преминување на секои 200 м,
таму каде што патот се стеснува.

Како дел од Градежниот план за
управување со сообраќајот, Изведувачот
ќе се консултира со локалните жители за
да воспостави процес и да ги утврди
локациите за безбедно минување на
добитокот преку предложените пристапни
патеки.

C20 План за здравје и
безбедност при работа
(ЗБР)

Да вклучува:

Конкретни мерки за
изградба на
мостовите, вијадуктот
и тунелите

Мерки за преминување на
постојната железничка
линија

Како дел од управувањето со
еколошките, социјалните, здравствените
и безбедносните ризици во Проектот
(АПЖСС, ставка 1.2), овој план ќе се
изработи во формат којшто е доследен
со меѓународните стандарди (на пр.,
Насоките за животната средина,
безбедноста и сигурноста од 2007 г. на
Светската банка).

Со Планот ќе се разгледаат
здравствените и безбедносните
опасности поврзани со градежните
работи (на пр., ископувања, пробивање
на тунелот, работи на падините и сл.),

Подготовка:
Изведувачот

Одобрување:
Надзорниот
инженер, ЈПДП

ЈПДП / Надзорниот
инженер.

Информации – вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Планот одобрен од
релевантните страни,
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR2, PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Мерки за работење преку /
покрај железничката
линија

Барања за здравје и
безбедност при работа

употребата на тешката опрема, работа во
затворен простор и на височина,
транспорт на материјалите и други
опасности поврзани со најразлични
градежни активности, вклучувајќи го
ризикот и по персоналот на
градилиштето и по заедницата.
Документот да се чита заедно со Планот
за управување со сместувачките
капацитети за градежните работници, и
другите потпланови за специфични
акивности.

Овој план ќе содржи:

Улогите и задолженијата;
Анализа на опасностите специфични за

работното место и за работните
задачи, процена и контрола на
ризикот

Барања за опрема за лична заштита
(ОЛЗ) и механизми за нивно
спроведување

Обуки за безбедност за сиот персонал,
на нивен јазик (нивни јазици);

Задолжително доставување извештаи од
страна на Изведувачот до ЈПДП за
сите ЗБЖС аспекти;

Водење евиденција од страна
Изведувачот, вклучувајќи и за



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 105

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

вкупните работни часови, загубени
работни часови поради
несреќи/инциденти, опис на
инцидентите што довеле до загуба на
работните часови, хоспитализации,
смртни исходи;

Изведувачот, исто така, ќе изработи и ќе
спроведе програма за обука за
безбедност и сигурност, а во која ќе се
предвидат и стручни разговори,
безбедносни известувања, и обуки за
конкретни безбедносни прашања.
Изведувачот на месечна / редовна
основа ќе организира состаноци за
безбедност. Изведувачот ќе вработи и
соодветно квалификуван службеник за
здравје и безбедност.

Планот ќе содржи мерки за работа на и
преку постојната железничка линија.
Планот ќе се изработи во консултација со
операторот на железничката линија, за
да се осигура дека во секое време ќе се
овозможени безбедни услови за работа.
Со програмирањето на работите ќе се
поведе сметка да се изгради соодветен
надвозник во близина на село Долно
Строгомиште пред да се започне со какви
било работи на таа локација, со што ќе се
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

отстрани потребата од минување на
пругата.

Во планот ќе се вклучат следниве
здравствени и безбедносни мерки за да
се осигураат безбедни работни услови во
текот на најголемите жештини во лето:

· Да се води сметка работниците
да имаат соодветна ОЛЗ,
вклучувајќи и шлемови, очила,
лесна облека со долги ракави,
крема за сончање.

· Да се води сметка во текот на
топлотните бранови да се прават
паузи за одмор.

· Да се обезбедат погодни места за
одмор и за снабдување со пивка
вода за работниците.

· Да се обезбеди стручно лице за
укажување на прва помош коешто
ќе биде обучено за препознавање
и лекување на ефектите од
топлотните удари на
градилиштето.

C21 План за подготвеност и
одговор при итни
случаи (ППОИС).

Во ППОИС треба да се вклучат и мерки
за спречување, ублажување и одговор на
итните сценарија, кои, како минимум, ќе
опфатат:

Подготовка:
Изведувачот

ЈПДП / Надзорниот
инженер.

Планот одобрен од
релевантните страни,
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Вклучува:

Одговор при природни
катастрофи

План за итен одговор во
тунелот

План за управување со
излевања

Сообраќајни несреќи на патот;
Други несреќи и повреди;
Откривање / ослободување на веќе

постоечка контаминација;
Излевање на опасни супстанции;

Пожар и природни катастрофи
(земјотреси, свлечишта, поплави,
екстремни временски услови и сл.);

Мерките од планот ќе содржат:
Процеси за одржување и контрола на

квалитетот;
Управување со протекувања / излевања;
Процедури што треба да се следат за да

се спречи загадувањето /
контаминацијата на почвата и
подземните води;

Документ – процедури за контрола при
складирањето на материјали за
одржување, вклучувајќи ја и употреба
на спецификации за безбедноста на
материјалите;

Податоци за тимовите за итен одговор
кои ќе го проценат ризикот од
испуштање на опасни материјали и ќе
работат на избегнување на сите
штетни ефекти во случај на несреќи
или инциденти; и

Одобрување:
Надзорниот
инженер и ЈПДП.

Информации – вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR2, PR3 и
PR4



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 108

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Деталите и процедурите за пријавување
итни случаи (вонредни состојби),
вклучувајќи и координација со
релевантните национални органи.

Во ППОИС ќе се земе предвид и
доцнењето на службите за итен одговор,
поради тековната состојба на патот и
климатските фактори кои може да го
попречат пристапот до локацијата.

Во Планот за управување со излевањата
ќе се содржат процедурите,
задолженијата, ресурсите,
документацијата и барањата за
известување, потребните обуки за
релевантниот персонал и сл., за да се
избегне излевање на опасни супстанции
и за ефективно да се одговори при такви
несреќи.

ППОИС мора редовно да се прегледува и
ажурира од страна на Изведувачот –
најмалку еднаш годишни, како и после
секој итен случај (вонредна состојба) или
поголема несреќа.

Потпланови за специфични активности



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 109

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

C22 План за управување со
сместувачките капацитети
за градежните работници

Пред да се започне со работите на
градилиштето, ќе се направи еколошки и
социјален скрининг за потенцијалните
локации на кампот за работниците, со
цел да се утврдат сите чувствителни
еколошки и социјални рецептори и да се
осигура камповите да бидат на
достаточна оддалеченост од селата и
локалните заедници, но да може да
пристапат до потребните комунални и
други услуги. Потребно е Изведувачот и
ЈПДП да организираат и спроведат
консултации со локалните заедници пред
да се постави кампот за градежните
работници, а што ќе опфати:

Лоцирање на камповите на оддалеченост
поголема од еден километар од која
било станбена област и најмалку 50 м
од која било површинска вода, ниту
пак во круг од 2 км од заштитено
подрачје – секое отстапување од
овие растојанија за оддалеченост
мора да се поткрепат со доволно
докази за оправдување и
дополнителни мерки за ублажување,
а самата локација и мерките за
ублажување ќе мора да се одобрат;

Подготовка:
Изведувачот

Одобрување:
Надзорниот
инженер, ЈПДП

ЈПДП / Надзорниот
инженер.

Информации – вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Планот одобрен од
релевантните страни,
како дел од ГПУЖСС на
Изведувачот.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR2 и PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Координирање на сите активности за
изградба на градежните кампови со
употребата на околното земјиште;

Потврдување дали работниците може да
бидат придружени од своите
семејства, и дали работниот
распоред ќе им овозможи на локално
ангажираните работници да си одат
дома на дневна основа.

Градежните кампови ќе бидат опремени
со стручен кадар и опрема за
постапување при несреќи и итни случаи /
амбуланти за сите работници, за да се
избегне оптоварување на здравствените
установи што го опслужуваат локалното
население.

Изведувачот ќе биде одговорен за
одржување и чистење на камповите и
почитување на правата на корисниците
на локалното земјиште.

Во планот ќе се разработат локациите на
камповите, но и локациите наменети за
придружните објекти, за што ќе биде
потребно разгледување, проверка и
одобрување од страна на ЕБОР.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Во Планот ќе се содржат мерките
согласно најдобрите практики, со особен
фокус врз спречување на родово
заснованото насилство и промовирање
на родово чувствителна работна
средина.

Градежните кампови ќе се поставуваат
во согласност со важечките национални
барања и дозволи (на пр., за животна
средина, водоснабдување, испуштање на
отпадните води, снабдување со
електрична енергија, пристапни патеки и
сл.).

C23 Градежни планови и
изјави за методот

Вклучува:

· План за изградба
на мостовите и
вијадуктот

· План за изградба
на тунелот

· План за
примопредавање
на тунелот

Во плановите ќе се наведат конкретните
методи за секој елемент на Проектот.
Сите работници ќе ги потпишат
релевантните планови за да потврдат
дека ги разбрале.

Планот за изградба на мостовите и
вијадуктот ќе ги содржи мерките за
минимизирање на еколошките влијанија
врз површинските води во текот на
работите што ќе се изведуваат на вода,
како што се раздвижување на
седиментите, поптечување на течението,
загадување од цементот и другите
материјали, и сл. Во планот ќе се

Подготовка:
Изведувачот

Одобрување:
Надзорниот
инженер, ЈПДП

ЈПДП / Надзорниот
инженер.

Информации – вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до ЕБОР.

Плановите одобрени 14
дена пред започнување
на работите во овие
области.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2, PR3
и PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

· План за
стабилизирање на
падината

разгледаат и конкретните опасности од
работата во и над водата, вклучувајќи ги
и потенцијалните ризици од давење и
работа на височина. Планот ќе ги следи
барањата за добивање согласност од
МЖСПП.

Планот за примопредавање на планот,
како минимум, ќе го опише процесот на
примопредавање на работите, како и
документацијата потребна за
примопредавање; барањата за обука,
вклучувајќи ги барањата за ангажирање
на персонал и нивното воведување во
работата; барањата за здравје и
безбедност при работа, како и
управувањето со ризиците и
известувањето за нив.

 Планот за стабилизирање на падината
ќе содржи план за набљудување /
процена на ризикот којшто ќе треба да му
се предаде на тимот на оперативното
одржување по завршувањето на
Проектот.

Сите градежни планови ќе упатуваат на
релевантните еколошки, социјални,
здравствени и безбедносни потпланови.
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

C24 Изјава за методот за
привремени активности

Вклучува:

Места за складирање
Премини преку водни

текови
Патеки / пристапни патеки
Работење врз / во

непосредна близина
на железничката
линија.

Изведувачот ќе биде одговорен за
подготвување на изјавата за методот за
сите привремени активности и
инфраструктура (на пр., привремени
патишта, привремени премини преку
водните текови, привремени места за
складирање, работењето врз / во
непосредна близина на железничката
линија), вклучувајќи го и поставувањето,
и користењето на објектите, како и
враќањето во претходна состојба.

Изјавите за методот за работењето врз /
во непосредна близина на железничката
линија ќе се изготват во консултација со
давателот на услугите и со операторот
на железничката линија. Изјавите за
методот ќе се усогласат со стандардните
барања за процена на ризикот од овие
организации, и ќе утврдат кои мерки за
заштита мора да се применуваат во текот
на изградбата. Врз или во непосредна
близина на железничката линија не смее
да се започне со никакви активности
пред да се заврши оваа Изјава на
методот.

Изјавите за методот ќе упатуваат на
Планот за здравје и безбедност при
работа (ЗБР) (П20), како и на Планот за

Подготовка:
Изведувачот

Одобрување:
Инженерот, ЈПДП

Изјавата за
методот за
работењето врз /
во непосредна
близина на
железничката
линија ќе се
усогласи со
Јавното
претпријатие за
железничката
инфраструктура.

ЈПДП / Надзорниот инженер

Информации – вклучени во
извештајот до ЕБОР

Изјавите одобрени 14
дена пред започнување
на работите во овие
области.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2, PR3
и PR4
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

здравје, безбедност и сигурност на
заедницата (П17).

C25 План за управување со
минирањето

Планот за управување со минирањето ќе
ги содржи следниве мерки:

Безбедното и сигурното складирање на
опремата за минирање (со исклучок
на експлозивите) кога не се користат.

Прегледување на теренот пред и после
минирањето

Изведувачот мора да назначи овластен
изведувач на минирањето. ЈПДП /
Надзорниот инженер ќе ја проверат
лиценцата на овој изведувач.

Во текот на минирањето, доколку е
потребно, ќе се инсталираат сензори
на стратешки локации за да се следи
влијанието на минирањето и да се
осигура нивото на вибрациите да
остане во рамките на усвоените
критериуми.

Проектирањето на минирањето да ги
земе предвид безбедноста,
геометрија на минирањето,
слободните површини,
оптоварувањето, растојанијата,
образец на активација (одложено
минирање) како и аголни дупчотини.

Подготовка:
Изведувачот

Одобрување:
Надзорниот
инженер, ЈПДП

ЈПДП / Надзорниот инженер

Информации – вклучени во
месечните извештаи за
ЖССЗБ до Заемодавачите.

Плановите одобрени 14
дена пред започнување
на работите во овие
области.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2, PR3
и PR4



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 115

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

Користењето на техниката за
минирање со повеќекратни активации
во иста дупчотина се смета за
ефикасен метод кој создава помалку
вибрации.

Да се изработи и спроведе соодветна
процедура за управување со
експлозивите, вклучувајќи и планови
за сигурност и складирање.

Планот мора да се изработи во
согласност со барањата на Планот за
управување со биодиверзитетот (на
пр., во однос на избегнување на
влијанијата врз гнездата на птиците
или леглата на лилјаците и сл.).

Населението (во подрачјата погодени со
влијанијата од минирањето)
однапред ќе се известат за
распоредот на минирањата, а и ќе им
се достават соодветни известувања
кога минирањето треба да се изведе
надвор од планираниот распоред.

Планот ќе содржи и лиценци за
компаниите назначени да ги
изведуваат минерските работи.

Минерските активности нема да се
дозволат во петоците, што е ден за
молитва за локалното муслиманско
население.



Environmental and Social Impact Assessment Highway А2 Gostivar - Kichevo,
section Bukojchani - Kichevo

Geing Krebs und Kiefer International and others Ltd.  страница 116

Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

C26 Оценка на ризик по
фундаментите и Оцена на
ризик по вкопаните
столбови

Треба да се изработи Оцена на ризикот
по фундаментите и Оцена на ризикот по
вкопаните столбови за сите вкопани
структури долж трасата на Проектот.
Оцената на ризикот по фундаментите и
Оцена на ризикот по вкопаните столбови
треба да ги наведат мерките за заштита
на подземните водни ресурси како дел од
проектниот дизајн и за време на
градежната фаза.

Проектен инженер Завршена Оцена на ризик
по фундаментите и Оцена
на ризик по вкопаните
столбови

Рафиниран проектен
дизајн и специфични
мерки насочени кон
заштита на подземните
водни ресурси.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1 и PR3

C27 Оцена на ризикот од
поплави (ОРП)

Треба да се изработи Оцена на ризикот
од поплави (ОРП) за да се дадат детални
информации за проектниот дизајн на
холистички начин.

ОРП мора да ги земе предвид
регионалните трендови на површинските
текови, условите на подземните води и
геоморфолошките процеси, како и сите
фактори што можат да го зголемат
ризикот од поплави. Релевантните
информации од ОРП би вклучиле:

¡ постојни оценки на ризикот од поплави
или модели на поплави во близина на
Проектот.

¡ консултации со локалните чинители за
историските поплави;

Проектен инженер Завршена Оцена за ризикот
од поплави.

Рафиниран проектен
дизајн и специфични
мерки насочени кон
заштита од поплави.

Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1 и PR3
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Реф.
Еколошки и социјални
прашања/ проблеми Предложени мерки за ублажување

Одговорност Целна
вредност/индикатор/
барања за изведба на
ЕБОРИмплементација Мониторинг

¡ идентификација на присуство на
алувијални наноси во водните текови;

¡ идентификација на локалните
еколошки живеалишта, за да се укаже
на редовно евидентираните водни
услови.

Во рамки на ОРП и користејќи ги
информациите презентирани во
Адендумот кон ОВЖСС и Поглавје 11:
Површински води на ОВЖСС, треба да
се идентификуваат чувствителните
рецептори и да се оценат соодветните
мерки за ублажување за различни
вредности на протокот. Изработката на
2D модели на поплави би дала поддршка
при идентификација на соодветните
мерки за ублажување.
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20.6 ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ
Табела 20-2 – ПУЖСС: Оперативна фаза (ОПУЖСС)

Аспекти/прашања
за животната
средина Предложените мерки за ублажување

Одговорност
Целна
вредност/индикаторИмплементација Мониторинг

O1 Изработка на
Оперативен план
за управување со
животната и
социјалната
средина
(ОПУЖСС)

ЈПДП подготвува сеопфатен План за управување
со животната и социјалната средина (ОПУЖСС) за
оперативната фаза. ОПУЖСС
ги утврдува процесите и одговорностите за

исполнување на барањата за дозволи,
лиценци, барањата на заемодавателите и
регулативите поврзани со работењето и
одржувањето на Проектот по изградбата

ги вклучува ги сите подпланови наведени подолу
· Оперативен план за ангажирање на

чинителите (ПАЧ) и механизам за поплаки
· Оперативен план за управување со здравјето

и безбедноста на заедницата
· Оперативен план за управување со здравјето

и безбедноста на работниците
· Контроли за безбедност на патиштата
· Оперативен план за одржување
· Оперативен план за управување со тунелите
· Планови за подготвеност и реакција при итни

случаи, вклучувајќи и План за реакција при
итни случаи во тунел

ЈПДП и/или
договорна
страна/и

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

ОПУЖСС и плановите
се изготвени пред
завршување на
изградбата и се
соодветно спроведени
Барања за усогласеност
на ЕБОР: PR1, PR2,
PR3, PR4, PR6 и PR8
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· Оперативен план за управување со одводот
· Оперативен план за управување со

биодиверзитетот
· Оперативен план за управување со отпадот
· Оперативен план за управување со квалитет

на воздухот
· Оперативен план за управување со бучавата
· Оперативен план за управување со почвата

ЕСП на ЈПДП ќе имплементира СУЖСС во
согласност со националните и меѓународните
стандарди за ЖССЗБ.
Треба да се дефинираат трошоците за овој
ОПУЖСС за да може да се утврди годишен буџет

Плнаови за за управување со заедницата, здравјето и безбедноста

O2 Оперативен план
за ангажирање на
чинителите (ПАЧ)

Ажурирање на ПАЧ и механизмот за поплаки за
Проектот СЕП за оперативната фаза.

Спроведување на ПАЧ и организирање на
редовните активности за консултации со
локалните заедници, вклучувајќи ја и ромската
заедница.

Назначен службеник (лице) за врски (односи) со
заедницата (СВЗ/ЛОЗ/CLO) да раководи со
консултациите и спроведувањето на
изработениот ПАЧ.

Организирање настани за консултации со мажите,
жените и децата (вклучувајќи ги и ранливите
групи), ако и кога тоа е потребно.

ЈПДП и/или
договорна
страна/и
Одобрување:
Вишото
раководство на
ЈПДП

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

Реализирани
консултации со
идентификуваните
чинители согласно ПАЧ
и одобрени резултати од
консултациите со ЈПДП
и известувањата до
ЕБОР.
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Подготовка на активности за контакт со и кампања
за промовирање на родово-одговорна
безбедност на патиштата. Ова вклучува
разбирање на доминантно однесување на
мажите во врска со безбедноста на патиштата
заради подобро насочување кон
потенцијалните кампањи.

Безбедни премини на патиштата за децата,
вклучувајќи соодветна сигнализација за
предупредување на присуството на деца и
семејства.

Треба да се обезбеди соодветно осветлување на
јавните простори околу патот за да се намалат
ризиците од патот и подобри личната
безбедност во текот на ноќта.

Ажурирање на ПАЧ на годишно ниво.

O3 Оперативен план
за управување со
заедницата,
здравјето и
безбедноста

Координација на ЈПДП со полицијата за да
обезбеди редовно патролирање како и на
другите меѓународни патишта.

Инсталирање на знаци за предупредување и други
мерки, според препораките од Контролата за
безбедност на патиштата.

Консултации со локалните домаќинства, групите
во заедницата, полицијата и службите за итни
случаи согласно ПАЧ. Истражување на сите
проблеми на заедницата поврзани со
безбедноста на патиштата за време на
оперативната фаза на патот.

Информирање на заедницата за сите опасности
и/или ограничувања.

ЈПДП и/или
договорна
страна/и

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

Патот е дел од
полициските патроли.
Вклучување на места за
одмор.
Подготвен план од
страна на ЈПДП и
доставен до ЕБОР.
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Обезбедување на патни знаци во согласност со
националните прописи и препораките од
Контролата за безбедност на патиштата.

Обезбедување на одржување за осветлувањето
на јавните места, особено за да се намалат
ризиците за безбедност на патиштата во текот
на ноќта.

Обезбедување на безбедни премини на патот за
децата, вклучувајќи соодветна сигнализација
за предупредување на присуството на деца и
семејства.

Водење на дневник за незгоди и редовно
прегледување за да се идентификува
потенцијалот за намалување на незгоди во
иднина.

O4 Оперативен план
за управување со
здравјето и
безбедноста на
работниците

Ова ќе биде изработено во формат и со содржина
во согласност со меѓународните стандарди (на пр.
Упатства за животна средина, здравје и
безбедност на групацијата Светска банка, 2007
година). Планот ги опфаќа опасностите по
здравјето и безбедноста на работниците поврзани
со одржување на патишта, мостови, вијадукти,
тунели, итн.
Планот, меѓу другото, треба да вклучува:
Оценка на специфични ризици од активностите

(вклучувајќи ги сите теми на ЖССЗБ);
Специфични процедури и оперативни контроли за

да се минимизираат ризиците и влијанијата;
Обука и компетентност на персоналот;

ЈПДП и/или
назначена трета
страна/и

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

Подготвен план од
страна на ЈПДП и
доставен до ЕБОР.
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Планирање за итни случаи;
Одредби за комунални капацитети (вода,

санитација и сл.);
Пријавување и истражување на инциденти;
Безбедносна опрема;
Безбедност на градилиштето и персоналот;
Сообраќајна контрола; и
Здравје и безбедност на заедницата.
Сите работници (вклучувајќи ги и
подизведувачите) ќе добијат формално
воведување пред почетокот на работите, на
јазик(ци) и во форма лесно разбирлива за
работната сила. Ова ќе вклучува информации за
мерките за здравје и безбедност, одговор при итни
случаи и во случај на незгоди, пожари, земјотреси,
свлечишта, ненадејни поплави, болести итн., како
и за минимизирање на влијанијата врз животната
средина и заедницата.
Планот ќе вклучува контроли за управување со
сообраќајот, здравјето и комуналните капацитети,
ХТЗ опрема, ископувања, постројки и опрема,
работа на височина и во тесен и затворен простор,
кревање, електрика и електрична опрема, опасни
материјали, изложеност на екстремни температури
и осветлување на градилиштата.

O5 Контроли и
инспекции за

Изработка и спроведување на програма за
контроли на безбедноста на патиштата за
проценка на безбедноста по трасата и
пристапните патишта до селата, како и за

ЈПДП (или
назначен

ЈПДП
Информации -
вклучени во

Нема незгоди.
Извршени контроли и
инспекции за безбедност
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безбедност на
патиштата

идентификување на небезбедните услови. Ова
треба да вклучува Контрола за безбедност на
патиштата пред почетокот на / по изградбата за да
се потврди дека се имплементирани препораките
прифатени за време на фазата на проектирање.
Наодите од контролата за безбедност на
патиштатат треба да се вградат во дизајнот
(проектното решение) на Проектот. Дневниците на
незгоди ќе се прегледаат и ќе се утврдат
корективни мерки, каде што тоа е соодветно.
Треба да се изврши понатамошна инспекција за
безбедност на патиштата пред пуштањето во
употреба на патот, а потоа периодично на секои 3
години за да се проценат сообраќајните судари по
должината на патот и да се идентификуваат сите
трендови/црни точки за кои се потребни
корективни активности. Контролите/инспекциите за
безбедност на патиштата треба да ги земат како
фактор родовите перспективи и да ги
идентификуваат потенцијалните родово-
неповолни влијанија и ризици.
Дневникот за незгоди во Оперативниот план за
управување со заедницата, здравјето, сигурноста
и безбедноста исто така ќе биде прегледан како
дел од контролите и инспекциите.

консултант-
специјалист)

извештаите до
ЕБОР.

на патот од ЈПДП и
доставен извештај до
ЕБОР.

O6 Оперативен план
за одржување

Изготвување и спроведување на робусен режим за
одржување на патиштата, мостовите, вијадуктот,
одводот и безбедносните карактеристики.
Инспекциите мора да бидат спроведени и
управувани од соодветно квалификувани и

ЈПДП (Сектор за
одржување)

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за

Нема незгоди.
Подготвен план од
страна на ЈПДП и
доставен до ЕБОР.
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искусни инженери и да бидат во согласност со
соодветните македонски и меѓународни
стандарди.
Посебна програма за инспекции и одржување исто
така ќе биде изготвена за тунелите. Сите
активности за одржување ќе бидат спроведени во
согласност со Оперативниот план за управување
со здравјето и безбедноста на работниците.
Овој план ќе ги утврди барањата за складирање
на материјали потребни за одржување на
Проектот, вклучувајќи локации и процедури за
складирање. Оперативниот план за одржување ќе
направи упатување на сите планови за одржување
со посебни теми.
Оперативниот план за одржување ќе даде преглед
на барањата за мониторинг за Проектот (со
упатување на плановите за одржување со посебни
теми).

ЖССЗБ до
ЕБОР.

O7 Оперативен план
за управување со
тунелите

· Одржување на вентилацијата во исправна
состојба.

Обезбедување на исправност на опремата за
противпожарна заштита и другите капацитети.

Обезбедена соодветна обука за персоналот во
тунелот во случај на вонредни состојби,
вклучувајќи спасување, опоравување и
спречување на пристап до дополнителни
возила.

Обезбедено редовно чистење на тунелот.

ЈПДП (Сектор за
одржување)

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

Нема незгоди.
Подготвен Оперативен
план за одржување на
тунелот од страна на
ЈПДП и доставен до
ЕБОР.
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Обезбедена пристапност (неблокирање) на
излезните врати од галеријата и премините.

Специфицирање на рутински инспекции.

O8 Планови за
подготвеност и
одговор при итни
случаи (ППОИС)
вклучувајќи План
за реакција при
итни случаи во
тунел0}

Изработка и спроведување на ППОИС за
оперативната фаза, вклучувајќи го и посебниот
план за одговор при итни случаи во тунел. Овие
треба да вклучуваат мерки за спречување,
ублажување и одговор при итни случаи, минимум
опфаќајќи го следново:
Сообраќајни и патни незгоди;
Други незгоди и повреди;
Излевања на опасни материи;
Пожари;
Природни непогоди (земјотрес, свлечите, поплава,

екстремни временски услови, итн.);
Незгоди во тунелот (на пр. уривање на тунел,

пожари во тунел, испуштање на гас, итн.).
ППОИС треба да ги опише улогите и
одговорностите за превенција и одговор,
потребните ресурси и процедури за одговор при
различни сценарија (пожар, поплава, сообраќајна
незгода, итн.)
ППОИС мора редовно да се прегледува и ажурира
- минимум еднаш годишно и по сите случени итни
случаи или незгоди.

ЈПДП (или
назначен
консултант-
специјалист)

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

ППОИС подготвен од
страна на ЈПДП и
доставен до ЕБОР.

Планови за управување со животната средина
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O9 Оперативен план
за управување со
одводот

Обезбедено чистење и отстранување на отпадот
од коловозот и покрај патиштата.

Складирање на опасни и потенцијално
контаминирачки материјали (хемикалии,
горива, масла, итн.) на места со
водонепропустлив под, покрени, безбедносно
оградени и со контрола на пристап и системи
за собирање истечни/отпадни води.

Одржување на структурниот интегритет и
пропустливост на системот за одводнување на
атмосферските води за да се избегне
блокирање, претекување и директно
испуштање на нетретирани истечни води во
водните текови.

Обезбедена свест кај вработените кои работат во
тунелот за барањата за управување со
материјали и отпад.

Обезбедено одржување и навремено
чистење/отстранување на седиментите
акумулирани во постројките за третман на
истечни води и системите за одводнување.

Одржување на површинскиот слој кога е суво за да
спречи контаминација заради истечни води.

Примена за време на одржувањето на истите
мерки како и во градежната фаза.

ЈПДП (Сектор за
одржување)
Персонал
одговорен за
мостовите
Персонал
одговорен за
тунелите

ЈПДП
Информации -
вклучени во
извештаите до
ЕБОР.

Нема намалување на
квалитетот на водата.

О10 Оперативен план
за управување со
биодиверзитетот

Оперативниот план за управување со
биодиверзитетот:
Ќе ги регистрира и анализира животните угинати

на патишта. Ќе изготви дополнителни мерки за

ЈПД (ли назначен
консултант-
специјалист)

ЈПДП
Информации -
вклучени во

Реализирани
консултации со
идентификуваните
чинители согласно ПАЧ
и презентирани
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ублажување доколку се утврди дека тоа е
потребно, на пр. инсталирање на
рефлектори/локално поставени огради, знаци
за предупредување, намалување на брзината,
итн.). Ќе оствари контакт со државните органи
надлежни за шумите за да информира за
дополнителното хранење на месојадните
животни доколку се појават инциденти со
животни угинати на патиштата.

Ќе обезбеди на коловозот и соседните ленти да
нема отпад.

Ќе забрани ловокрадство/собирање растенија и
семиња (обезбедете вработените одговорни за
тунелот да бидат исто така запознати со
забраната).

Ќе ги отстрани сите материјали, опрема, алатки од
областа по завршувањето на работите.

Ќе ги врати во првобитна состојба локациите
нарушени со работите за одржување,
користејќи видови од локално/регионално
потекло.

извештаите до
ЕБОР.

резултати од
консултациите до ЈПДП
и ЕБОР.

О11 Оперативен план
за управување со
отпадот

Оперативниот план за управување со отпадот:
го вклучува отпадот создаден во оперативни

објекти (тунелски кабини, бази за одржување,
итн.), од страна на учесниците во сообраќајот и
создаден за време на активностите за
одржување;

ги опишува изворите на отпад и проценетите
количини од секој од нив;

ЈПДП (Сектор за
одржување) или
назначена трета
страна/и

ЈПДП
Информации -
вклучени во
извештаите до
ЕБОР, други
органи.

Намалено загадување
од отпад.
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ги опишува методите за рециклирање/повторна
употреба на секој материјал;

ги идентификува дестинациите на отпадот и
начините на транспорт, вклучувајќи ги и
материјалите што се одделуваат на лице-
место за повторна употреба или рециклирање;

ги наведува одговорностите за управување и
отстранување на отпадот.

О12 Оперативен план
за управување со
квалитетот на
воздухот

Оперативниот план за управување со квалитетот
на воздухот треба да содржи одредби за:
Одржување на вегетацијата покрај патот за да се

осигура минимизирање на местата со гола
почва.

Сезонска проверка на квалитетот на воздухот на
локациите со чувствителни рецептори. Да се
посвети посебно внимание на мерењата на
излезите од тунелот.

Да се обезбеди соодветно оддржување на
системот за вентилација на тунелот.

Да се филтрира воздухот пред испуштање во
околината (тунелските делници).

Да се применат истите мерки за ублажување за
време на одржувањето за да се намали
прашината и емисиите исто како и во
градежната фаза.

ЈПДП (Сектор за
одржување)
Персонал
одговорен за
тунелите

ЈПДП
Информации -
вклучени во
извештаите до
ЕБОР, други
органи.

Реализирано одржување
на вегетацијата покрај
патот.
Исправен систем за
вентилација во
тунелите.

O13 Оперативен план
за управување со
бучавата

За време на дефинирањето на деталниот дизајн
(проектното решение), да се изврши понатамошно
моделирање на бучавата за да се обезбеди

ЈПДП (Сектор за
одржување)

ЈПДП
Информации -
вклучени во

Мал број на поплаки по
завршувањето.
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соодветно ублажување (површини со ниско ниво
на бучава) за да се обезбеди усогласеност со
нивото/стандардите за бучава на ЕУ/СЗО.
Оперативниот план за управување со бучавата
треба да содржи одредби за:
Следење на нивоата на бучава на годишни

интервали и, во зависност од резултатите,
спроведување на мерки за намалување на
бучавата кога нивото на бучава ги надминува
прифатливите граници/критериуми за време на
оперативната фаза. Доколку се појават
надминувања на бучавата, може да биде
потребно понатамошно ублажување,
вклучувајќи и надградба на површините со
ниско ниво на бучава, делниците со намалена
дозволена брзина и надградба со нанесување
посебни слоеви/фасади.

Одржување на механизмот за решавање поплаки
за да овозможи идентификување на други
потенцијални локации каде заштитата од
бучава може да стане неопходна за време на
оперативната фаза на инфраструктурата.
Онаму каде ќе се пријават проблеми, да се
провери нивото на бучава на локацијата
означена од жалителот за да се потврди
тврдењето и евентуално изготват релевантни
мерки за ублажување.

Во зависност од резултатите од мониторингот на
бучавата и/или врз основа на оправдани
поплаки, да се разгледаат дополнителни
неопходни мерки за ублажување.

и/или назначена
трета страна/и

извештаите до
ЕБОР, други
органи.
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Спроведување на соодветни активности за
одржување за да се процени ефективноста на
површините со ниско ниво на бучава во однос
на намалување на бучавата (во согласност со
ISO 10847: 1997).

О14 Оперативен план
за управување со
почвата

Одржување на стапиците за седименти и сливови,
дренажните канали и системите за третман; и

Одржување на падините (пресеци и насипи).
Следење на падините, особено по силни дождови

и топење на снегот заради можни траги од
ерозија.

Спроведување на најдобра пракса за контрола на
талогот/ерозија при активностите за
санација/одржување.

Анализа на почвата по интензивното фрлање на
сол за време на периоди на големи
снегови/мразови.

Одржување на појасот со вегетација помеѓу работ
на насипот и култивираните парцели.

Следење на квалитетот на почвата за присуство
на тешки метали - Pb, Cd, Zn.

ЈПДП (Сектор за
одржување)

ЈПДП
Информации -
вклучени во
годишните
извештаи за
ЖССЗБ до
ЕБОР.

Нема деградација на
квалитетот на почвата.
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20.7 МОНИТОРИНГ

Табела 20-3 – ПУЖСС: МОНИТОРИНГ НА ГРАДЕЖНА ФАЗA

Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

Квалитет на
амбиентниот
воздух (честички
PM10, PM2.5, NO2,
SO2)
(µg/m3)

Областите за
мониторинг ќе
вклучуваат локации
каде што Проектот е
во непосредна
близина на
чувствителните
рецептори; Долно
Строгомиште, Осој и
Раштани.
Истите ќе се
користат како
референтни
вредности за
мониторингот на
градежната фаза.

Инструментално
мерење

Стандари на Светската
здравствена организација/ЕУ
Се очекува:
просечно:
PM10 (годишно) - 50
PM2.5 (годишно) - 25
NO2 (годишно) - 40
SO2 (24ч.)– 125
Одговор ако се надминат
праговите:
Погледнете дали градежната
методологија може да се ревидира
или да се премести подалеку од
чувствителните рецептори за да се
намали влијанието.

Месечно и како
одговор на
поплаки.

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува
ЈПДП да го известува
ЕБОР

Бучава во текот
на денот и во
текот на ноќта

Во близина на
чувствителните
рецептори.

Инструментално
мерење

Врз основа на референтни нивоа.
Врз основа на - BS5228-1: 2009

Пред изградбата
да се утврдат
праговите.

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

Локациите треба да
ги вклучуваат;
Долно Строгомиште,
Осој, Раштани и
Колибари (поради
активности за
изградба на тунел).

Се очекува 45dB ноќе, 55dB во
вечерните часови и викенди и 65dB
во текот на денот). Овие прагови се
построги за најчувствителните
временски периоди во споредба со
оние од Правилникот бр. 147/2008
(55dB ноќе, 60dB навечер и
викенди и 60dB во текот на денот).
Одговор ако се надминат
праговите:
Погледнете дали градежната
методологија може да се ревидира
или да се премести подалеку од
чувствителните рецептори за да се
намали влијанието.

За време на
изградбата во
непосредна
близина на
чувствителните
рецептори и како
одговор на
поплаки за
време на
изградбата, а
зависи и од
местото на
градежните
активности во
согласност со
Програмата за
работа
(ПзР/PoW) на
Изведувачот

Ниво на вибрации
во текот на денот
и ноќе

Во близина на
чувствителните
рецептори.
Локациите треба да
ги вклучуваат;
Долно Строгомиште,
Осој, Раштани и
Колибари (поради

Инструментално
мерење

Дефинирано со Планот за бучава и
вибрации
Прагот се очекува да биде > 1,0
mm/s
Запрете со работа ако > 10mm/s се
евидентирани во близина на
чувствителните рецептори.

За време на
градежните
активности во
непосредна
близина на
чувствителните
рецептори.

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

активности за
изградба на тунел).

Одговор ако се надминат
праговите:
Погледнете дали може да се
ревидира градежната
методологијата за да се намалат
нивоата на вибрации и/или да се
користат заштити панели за
бучава.

Квалитет на
површинската
вода
(заматеност, pH,
спроводливост,
вкупни масла и
маснотии, BOD,
COD)

Возводно и
низводно од
активностите што ќе
влијаат на водните
текови (т.е. кај
новите премини на
водните текови).
50 метри низводно и
возводно од
работите.
Маслото/маснотиите
треба да се следат
возводно до изворот
и да се евидентира
локацијата ...

Аналитички
методи/стандарди
- ISO или слично
Набљудување

Промена од референтните услови,
вклучувајќи и зголемена
заматеност (турбидитет).
Одговор ако се надминат
праговите:
Инспекција на активностите
возводно. Сопирање на работите
ако се случиле значителни промени
и воведување на дополнителни
мерки за спречување на
загадувањето.

Неделно за
време на
проектните
активности што
се спроведуваат
близу реки или
потоци.

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

Слегнување Редовно следење
на премините на
водните текови за
да се обезбеди
падините да останат
стабилни, особено
за време на
изградбата на
мостовите и
вијадуктите.

Набљудување Падините покажуваат знаци на
придвижување.
Одговор ако се надминат
праговите:
Веднаш да се сопре со работите за
да се намали ризикот за
работниците и за да спроведете
дополнителни мерки за проверка и
стабилизација.

Дневно Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува

Ниво и квалитет
на подземната
вода:
pH вредност;
вкупно
растворени
цврсти материи,
горива/масла,
метали.

Засеци/изградба на
тунел/длабоки
ископувања/длабоки
темели.
На локациите
испитани за време
на фазата на
проектирање, каде
што нивото на
подземните води е
многу плитко
(<2,00m)

Инструментално
мерење

На површинско ниво - промена од
референтната вредност.
Стандардните прагови треба да
бидат засновани врз стандардите
од Рамковната директива за вода.
Одговор ако се надминат
праговите:
Потенцијални извори на
контаминација во близина.

Сезонски
За време на
активности кои
влијаат на
подземните
води.

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува

Вегетација Сите работни
локации

Визуелно
набљудување/
истражувања со

Дефинирано со Планот за
управување со биодиверзитет

Сезонски/
дефинирано со
Планот за

Изведувач
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

излегување на
тере – промени
од референтните/
постојните
услови.

Промена од референтните услови.
Одговор ако се надминат
праговите:
Да се обезбеди дополнително
оградување/заштита.
Доколку штетата е случајна, треба
да се евидентираат и дадат
повратни информации во системот
за управување за да се избегне
повторување на настаните.

управување со
биодиверзитет

Биодиверзитет -
како што е
детално опишано
во рамки на ПУБ.

Како што е детално
опишано во рамки
на ПУБ

Како што е
детално опишано
во рамки на ПУБ

Дефинирано со ПУБ.
Промена од референтните
вредности.
Одговор ако се надминат
праговите:
Инженер за животна средина, со
дополнителна поддршка од експерт
за биодиверзитет или риби, да се
изготват дополнителни мерки за да
се обезбеди спроведување на ПУБ.

За времетраење
на градежната
фаза

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува

Контрола на
подизведувачите

н/п Достапност на
договори за
вработување за

Национални прописи за труд. Зависно од
видот и

Изведувачот/надзорниот
инженер да врши
надзор и да известува
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

сите вработени,
навремена
исплата на плати,
почитување на
националните
прописи за труд
во врска со
годишните
одмори и другите
права.

Одговор ако се надминат
праговите:
Спроведување на мерки за да се
осигури дека подизведувачите се
придржуваат кон барањата.

времетраењето
на активноста

Трудова контрола
за мониторинг на
имплементацијата
на плановите за
ЗБР

Сите работни
локации

Евиденција за
обука на
вработените за
ЗБР, број на
инциденти
поврзани со ЗБР,
за малку
избегнати
инциденти и
нивната
категорија.

Национални стандарди/
дефинирани со Планот за здравје и
безбедност при работа (ЗБР/HSE)
Одговор ако се надминат
праговите:
Сопирање на работата, промена на
методите за работа, обезбедување
дополнителна обука, прекини
заради здравје и безбедност при
работа во зависност од
сериозноста на неусогласеноста.

Во текот на
првиот месец од
градежната фаза

ЈПДП/ ЕСП/ Надзорниот
инженер

Контрола на
компанијата
одговорна за
отпадот

Градежни и локации
за отстранување на
отпадот

Набљудување Директива за отпад на ЕУ
Одговор ако се надминат
праговите:

Зависно од
опасната
природа на
отпадот и

ЈПДП/ ЕСП/
Изведувачот/
Инженерот да врши
надзор и да известува
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

Да не се користете несоодветни
локации, да се преговара за
подобрувања со операторот на
локацијата.

честотата на
употреба

Редовна контрола
на скелињата од
надлежни лица

Сите работни
локации со скелиња

Набљудување Безбедносни спецификации на
производителот
Одговор ако се надминат
праговите:
Ако се надмине прагот - замена на
опремата.

По
инсталацијата,
неделно или по
модификации
направени
заради лоши
временски
услови

Изведувач/Надзорен
инженер

Редовна контрола
на опремата за
заштита од
паѓање.

Сите работни
локации

Набљудување Безбедносни спецификации на
производителот
Одговор ако се надминат
праговите:
Ако се надмине прагот - замена на
опремата.

Пред секоја
употреба

Изведувач/Надзорен
инженер

Редовна контрола
и тестирање на
целата опрема за
кревање,
вклучувајќи ги
сите ремени,

Сите работни
локации

Набљудување Безбедносни спецификации на
производителот
Одговор ако се надминат
праговите:

Зависно од
опремата

Изведувачот/
Надзорниот инженер да
врши надзор
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

синџири, стеги,
итн.

Ако се надмине прагот - замена на
опремата.

Контрола на
мерките за
контрола на
прашина во
базите за
бетон/асфалт

Сите работни
локации

Набљудување Видлива прашина на возилата/
прозорците
Одговор ако се надминат
праговите:
Ако се надмине прагот - замена на
опремата.

Неделно Изведувачот/
надзорниот инженер/
надлежните органи да
вршат надзор и да
известуваат

Следење на
брзината на
ветерот (заради
контрола на
прашината)

Сите работни
локации

Инструментално
мерење

н/п - прашина може да биде
предизвикана при брзина на ветер
од 14,5 км/час
Одговор ако се надминат
праговите:
Ако се надмине прагот - проверете
ги голите места/ залихи материјал
и применете мерки за ублажување
за да се намали прашината.

Дневно и по
значително
зголемување на
брзината на
ветерот.

Изведувачот/
Надзорниот инженерот
да вршат надзор

Сообраќајните и
патните услови на
градилиштето и
пристапните

Пристапни патишта Набљудување Влошување во однос на
референтнатасостојба
Одговор ако се надминат
праговите:

Зависно од
обемот на
сообраќај

Изведувач/ Надзорен
инженер
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)
Прагови и одговори (применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога) Одговорност (кој)

патишта до
селата

Ако се надмине прагот - замена на
опремата.

Безбедносни
патроли за да се
спречи пристап на
јавноста до
опасните области

Сите работни
локации

Набудување/
камери

Прагови - неовластен пристап.
Одговор ако се надминат
праговите:
Ревидирање и модифицирање на
безбедносните патроли.

За време на
целата градежна
фаза

Изведувач

Прегледување на
релевантните
документи за
вработените:
здравствена
состојба,
квалификации,
Преглед на
почитувањето на
мерките за
безбедност и
здравје при
работа.

Канцеларија, на
терен

Прегледување на
документацијата

Прагови - национални стандарди за
вработување.
Одговор ако се надминат
праговите:
Спроведување на мерки за да се
осигури придржување кон
барањата.

На почетокот на
изградбата (за
да се осигура
дека мерките се
воспоставени)
Во текот на
целата градежна
фаза (за да се
обезбеди
примена на
мерките)

ЈПДП, Надзорен
инженер, Државен
инспекторат за
безбедност и здравје
при работа
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Табела 20-4 – ПУЖСС: МОНИТОРИНГ НА ОПЕРАТИВНА ФАЗА

Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)

Прагови и одговори
(применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога)

Одговорност
(кој)

Квалитет на
амбиентниот воздух
(честички PM10, PM2.5,
NO2)

Локации означени во
поплаките
Локации каде што
Проектот е во непосредна
близина на чувствителни
рецептори, вклучувајќи ги
населените места Долно
Строгмиште и Осој.

Инструментално
мерење

Стандари на Светската
здравствена
организација/ЕУ
Се очекува:
просечно:
PM10 (годишно) - 50
PM2.5 (годишно) - 25
NO2 (годишно) - 40

Квартално и
како одговор на
поплаки

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Бучава и вибрации во
текот на денот и во
текот на ноќта

Локации означени во
поплаките
На локации близу
рецепторите чувствителни
на бучава кај училиштето
што се наоѓа приближно
150 метри западно од
ревидираната траса (во
најблиската точка) помеѓу
стационажа 2+000 и 2+500

Инструментално
мерење

Национални стандарди
Одговор:
Ревидирање на површините
со ниско ниво на бучава и
мерките за ублажување.
Надградба каде што е
потребно.

Квартално и на
други локации
како одговор на
поплаки

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Мониторинг на
квалитетот на
површинските води
pH вредност;

Во водотеците што
примаат истечни води од
патот (50 м возводно и 250
метри низводно од точката

Аналитички
методи/стандарди
- ISO или слично
Набљудување

Национални стандарди
Одговор:
Надградба на мерките за
спречување на

Двапати
годишно

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)

Прагови и одговори
(применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога)

Одговорност
(кој)

растворени цврсти
материи; масло и
маснотии

на испуштање) загадувањето.

Ниво и квалитет на
подземната вода:
pH вредност; вкупно
растворени цврсти
материи, горива/масла,
метали.

Засеци/изградба на
тунел/длабоки
ископувања/длабоки
темели.
На локациите испитани за
време на фазата на
проектирање, каде што
нивото на подземните
води е многу плитко
(<2,00m)

Инструментално
мерење

Национални стандарди
Одговор:
Надградба на мерките за
спречување на
загадувањето.

Само во случај
на излевања
или инциденти

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Биодиверзитет - како
што е детално опишано
во рамки на ПУБ.

Како што е детално
опишано во рамки на ПУБ

Како што е
детално опишано
во рамки на ПУБ

Како што е дефинирано во
ПУБ.

Како што е
детално
опишано во
рамки на ПУБ

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Следење на
стабилноста на
падините заради
ерозија

Целосно усогласување
(вклучувајќи ги и
пристапните патишта до
селата)

Набљудување Како што е дефинирано во
Планот за стабилизација на
падините
Одговор:
Спроведување на
натамошни мерки за
стабилизација на почвата.

Двапати
годишно и по
обилни врнежи
дожд.
По поплаки/
предупредувања
иницирани преку
МП.

 ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)

Прагови и одговори
(применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога)

Одговорност
(кој)

Програма за проверка и
одржување на тунелот

Тунел Набљудување
(или други методи
по потреба)

Како што е дефинирано во
Оперативниот план за
управување со тунели

Во согласност
со
меѓународните
стандарди

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Режим за одржување на
патиштата, банкините,
мостовите, вијадуктот,
одводот и
безбедносните
карактеристики.

Целосно усогласување
(вклучувајќи ги и
пристапните патишта до
селата)

Набљудување
(или други методи
по потреба)

Како што е дефинирано во
Оперативниот план за
одржување

Во согласност
со македонските
и меѓународните
стандарди

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Контроли за безбедност
на патиштата

Целосно усогласување
(вклучувајќи ги и
пристапните патишта до
селата)

Набљудување Национални/ЕУ стандарди
за безбедност на патиштата

Еднаш годишно ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП/
консултант-
специјалист

Редовна контрола на
скелињата што се
користат за одржување
од страна на надлежни
лица

Сите работни локации со
скелиња

Набљудување Безбедносни спецификации
на производителот
Ако се надмине прагот -
замена на опремата.

По
инсталацијата,
неделно или по
модификации
направени
заради лоши
временски
услови

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.
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Елемент (што) Локација (каде) Метод (како)

Прагови и одговори
(применливо
законодавство/стандарди) Честота (кога)

Одговорност
(кој)

Редовна контрола на
опремата/конструкциите
за заштита од паѓање
кои се користат при
одржувањето.

Сите локации со
уреди/конструкции за
заштита од паѓање.

Набљудување Безбедносни спецификации
на производителот
Ако се надмине прагот -
замена на опремата.

Пред секоја
употреба

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.

Редовна проверка и
тестирање на целата
опрема за кревање што
се користи при
одржувањето.

н/д – проверка на
опремата

Набљудување Безбедносни спецификации
на производителот
Ако се надмине прагот -
замена на опремата.

Зависно од
опремата

ЕСП/ЈПДП/трета
страна во име на
ЕСП/ЈПДП.
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