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1. Вовед 

Патната инфраструктура во Република Северна Македонија се состои од национални, 
регионални и локални патишта, од кои приближно 65% од вкупната должина на сите патишта 
отпаѓа на локални. Националните и регионалните патишта се под ингеренција на институциите 
и претпријатијата на национално ниво, додека за инфраструктурата на локални патишта 
надлежни се локалните власти.  

Локалната патна мрежа е во лоша состојба, како резултат на незадоволителното одржување на 
патиштата заради недостигот на финансии, главно заради слабоста на меѓународните 
инвестиции во секторот транспорт и дистрибуција и сл. Главна причина за лошата состојба на 
патиштата е тоа што секој регион на Република Северна Македонија управува со различни 
финансиски капацитети, поради што одредени региони немаат доволно финансиски средства 
за надградба/рехабилитација  на постојните патишта што водат до болници, училишта и пазари, 
така што ова прашање носи и социјални проблеми. 

За целите на Рехабилитација  на постојната локална патна инфраструктура (урбаните/руралните 
улици, регионалните и локалните патишта), пешачките патеки, уличното осветлување, 
одводнувањето и градењето на капацитетите на општинскиот персонал, инвестиција од 70 
милиони евра обезбедени од Светската банка ќе биде реализирана преку Министерството за 
транспорт и врски по пат на спроведување на Проектот за поврзување на локалните патишта 
(ППЛП). 

2. Еколошка категорија 

За решавање на потенцијалните еколошки и социјални проблеми на Проектот, во октомври 2019 
година ќе биде изготвена Рамка за управување со животната средина и социјалните прашања 
(РУЖССП)  како дел од ППЛП на МТВ, од страна на Експертот за животна средина и социјални 
аспекти (ЕЖССАс), што е во согласност со барањата на Светската банка. РУЖССП претставува 
алатка за Оцена и управување со еколошките и социјалните стандарди, што овозможува 
спроведување на длабинска анализа на еколошките и социјалните проблеми. 

Прелиминарниот скрининг според класификацијата на ризик на Светска банка утврди две 
категории на ризик на под-проектите: значителен или умерен ризик, за кои треба да се 
подготват различни инструменти за должна анализа. 

„Проектите со значителен ризик“ бараат ПУЖССА  специфични за конкретната локација, кои 
треба да содржат информации специфични за локацијата, како и мерки на ублажување и план 
за следење. 

„Проектите со умерен ризик“ бараат изготвување на Контролен список на ПУЖССА , со кој се 
утврдуваат потенцијалните можности за подобрување на животната средина и се 
препорачуваат мерки на превенција, сведување на минимум и ублажување на неповолните 
еколошки и социјални влијанија. 
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Табела на еколошки скрининг за под-проектите на ППЛП 

Видови проектни 
активности  

Потребни документи за оцена на животната 
средина  

Применливо во однос на: 

1 Планови за управување со животната средина и 
социјалните прашања (ПУЖССА ) за секоја 
поединечна надградба (пот-проект) 

Работи на надградба и 
реконструкција на локалните 
патишта (интервенции во трупот и 
структурата на патот, во дополнение 
на замената на тротоарот, при што со 
работите на надградба ќе се 
интервенира заради зајакнување на 
трупот на патот и поставување нови 
тротоари).  

2 Контролна листа на ПУЖССА   Рехабилитација  на постојните 
локални патишта/улици 
(подобрување на состојбата на патот 
без менување на основните 
функционални карактеристики – 
менување на асфалтниот слој и 
негова замена со нов, крпење и 
други работи на средување на 
површината на патот, итн.) 

3. Потенцијални влијанија врз животната средина 
Се очекува потенцијалните ризици и влијанија на реализацијата на ППЛП за проектни од помал 
обем, да бидат привремени и/или реверзибилни, со мала магнитуда и специфични за 
конкретната локација. Тие влијанија се поврзани со: 

 Бучава и вибрации, 
 прашина и емисии на гасови, 
 создавање различни видови опасен и неопасен отпад, 
 потенцијално загадување на почвата и водните ресурси (инцидентни истекувања на 

моторни масла, средства за подмачкување, гориво, итн...),  
 краткотрајно нарушување на биотопот,  
 можен привремен прекин на тековниот сообраќај,  
 безбедност во сообраќајот,  
 безбедност и здравје при работа, 
 локално негативно влијание врз почвата и водата,   
 оштетување на пристапните патишта и 
 привремено користење на земјиште доколку е потребно. 

За овој под-проект откуп на земјиштето не е предвидено бидејќи имотот на земјиштето каде 
што се наоѓаат локалните улици е во државна сопственост. За потребите на Изведувачот за 
привремено поставување на машини и опрема на локација во непосредна близина на проектот 
што е во приватна сопственост (доколку има потреба), потребно е да се потпише Договор со 
сопственикот на парцелата за времено користење на земјиштето за време на периодот на 
спроведување на проектот. Договорот ќе ги дефинира роковите и обврските за користење на 
земјиштето или други простории (на пр. гаража, простор за складирање, итн.) во согласност со 
подготвениот РПР за проектот. Покрај тоа, целиот надоместок ќе биде платен пред пристапот 
до соодветното земјиште. 
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4. Цел на Контролна листа на ПУЖССА    

Контролна листа на ПУЖССА  ќе се користи за проектите за Рехабилитација  на локалните 
патишта - едноставни, помалку ризични потпроекти, кои обично се состојат само од промена на 
асфалтот или дренажа на излезниот пат. Контролна листа на ПУЖССА  претставува „прагматична 
добра практика“ и е осмислен така што да биде лесен за употреба и компатибилен со барањата 
за заштита на СБ и рамката за еколошките и социјалните стандарди. Овој документ ќе помогне 
во оценувањето на потенцијалните влијанија врз животната средина поврзани со предложениот 
под-проект, во утврдувањето на потенцијалните можности за подобрување на животната 
средина и во препорачувањето мерки на превенција, сведување на минимум и ублажување на 
неповолните еколошки и социјални влијанија. 

Контролниот список на ПУЖССА  е документ кој е изготвен од страна на корисникот, кој е и 
одговорен за него. Процесот на проектирање и спроведување на работите предвидени во под-
проектот ќе се одвива во три фази: 

1) Фаза на општа идентификација и опсег, во која ќе се извршат потребните работи на 
Рехабилитација  на патиштата. Во оваа фаза може да се утврдат потенцијалните 
негативни/неповолни влијанија, врз основа на извршените работи. Деловите 1, 2 и 3 се 
изработени како нацрт-верзија. Вториот дел од Контролната листа на ПУЖССА  ги содржи 
сите типични активности и нивната поврзаност со типичните еколошки проблеми и 
соодветните мерки на ублажување. 
Со оглед на моменталната состојба со КОВИД 19, покрај мерките за безбедност и заштита 
при работа, планот за БЗР, исто така, вклучува мерки за превенција на КОВИД 19. Мерките 
за превенција на КОВИД 19 содржат препораки од Светска банка / СЗО, како и препораки 
од Македонското здружение за заштита при работа во форма на Упатство што треба да го 
спроведе Изведувачот на градежните работи. Изведувачот е должен да ги следи / 
ажурира и спроведе мерките на сила во дадениот момент кои  се донесени од Владата 
како обврзувачки на национално ниво. Официјална веб страница за информации 
поврзани со КОВИД 19 на национално ниво е www.koronavirus.gov.mk. 
Детален опис на мерките и препораките од Светската банка / СЗО и МЗЗПР се дадени во 
Прилог 1). 
 

2) Оваа фаза ги содржи техничките спецификации на проектот и процената на трошоците за 
градежни работи и другите услуги поврзани со под-проектот. Во оваа фаза се дефинира 
тендерот, доделувањето на договорите за изведување на работите и обврските утврдени 
во договорот на Изведувачот. Во оваа тендерска фаза, Контролниот список на ПУЖССА  
треба да се објави. 
 

3) Во текот на фазата на спроведување, Изведувачот ги спроведува мерките на ублажување 
и следење пропишани во Контролна листа на ПУЖССА , додека на соодветната локација 
се обезбедува сообразност со еколошките стандарди (Контролна листа на ПУЖССА  и  
регулативата за животна средина, здравје и безбедност (БЗР)) и другите квалитативни 
критериуми, а нивната примена ја проверува/надгледува Надзор, кој може да биде 
надзорен инженер или надзорен консултант, ангажиран од страна на Општината. 
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Во текот на градежната фаза на проектот, мерките на ублажување и следење пропишани во 
Контролните листи на ПУЖССА  ги спроведува Изведувачот. Сепак, целокупната одговорност за 
усогласеноста останува на Заемокорисникот/Единицата за спроведување на проектот. 
Сообразноста со еколошките и квалитативните критериуми ги испитува надзорот, т.е. инженер. 
Еколошката сообразност на Изведувачот се докажува со планот за следење и ублажување. 

Практичната примена на Контролната листа на ПУЖССА  ќе се состои од реализација на Дел 1 во 
однос на обезбедувањето и документирањето на сите релевантни специфики на локацијата. Во 
вториот дел, активностите што треба да се преземат ќе се проверуваат според предвидениот 
вид на активност, а во третиот дел ќе се утврдат и ќе се применат параметрите за следење (Дел 
3) во согласност со според активностите прикажани во Дел 2. Мониторингот вклучува и надзор 
врз спроведувањето на планот за ублажување. 

Целосно пополнетиот Контролната листа на ПУЖССА , прикажан во табела за секој вид работа, 
ќе биде прикачен како составен дел од тендерската постапка и договорите за изведување на 
работите и документ кој е аналоген на сите технички и комерцијални услови коишто 
договорните страни треба да ги потпишат. 

5. Примена на Контролната листа на ПУЖССА  

По пополнувањето на Контролната листа за еколошки и социјален скрининг од страна на 
Експертот за животна средина и социјални аспекти, проектот се класифицира како „проект со 
умерен ризик“. 

Контролната листа на ПУЖССА  се користи за проекти кои опфаќаат само рехабилтација на 
постојните локални патишта/улици (промена на асфалтниот слој и негова замена со нов, 
повторно поставување на тротоар, поправка на дупките, крпење и секакво друго средување на 
површината на патот). 

Контролниот список  е поделен на 4 сегменти:  

- Вовед, во кој се изложува проектот, со дефиниција на еколошката категорија и 
објаснување на концептот на Контролна листа на ПУЖССА ; 

- Дел 1 - Описен дел на проектот („пасош на локацијата“), во кој се дадени локацијата, 
законодавството, описот на проектот и процесот на јавна расправа; 

- Дел 2 - Анализа на еколошкиот и социјалниот аспект на секоја активност преку прашања 
од затворен тип, проследено со мерки на ублажување за секоја активност; 

- Дел 3 - План за следење на активностите во трите фази: подготовка, изградба и 
работење. 
 

Контролна листа на ПУЖССА  за работите на Рехабилитација  ги содржи влијанијата врз 
животната средина и соодветните мерки на ублажување, со цел влијанијата врз животната 
средина (загадување на воздухот и водите и бучава) да се сведат на минимум. Списокот, исто 
така, нуди и практики на управување со опасен и неопасен отпад и мерки за контрола на 
испуштените супстанци на градежната локација. Во Контролната листа на ПУЖССА  се дадени и 
чекори кои треба да се преземат во случај доколку на локацијата на Рехабилитација  постојат 
или се пронајдени предмети од културно или археолошко значење. 
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6. Механизам за поплаки 

ЕУП во рамките на МТВ воведе механизам за поплаки со кој ќе се осигура одговор на сите грижи 
и поплаки, особено од засегнатите страни и заедниците. 

Со цел добивање коментари од засегнатите страни (локалните граѓани и работниците на 
проектните локации), ЕУП воспостави постапка на механизам за жалби и поплаки кој вклучува 
образец за поплаки за фазата на изградба на проектот (Прилог 5) што ќе биде достапен во 
електронска форма на веб-страната на МТВ, веб-страната на Општината и веб-страната на 
Изведувачите.Штом ќе биде изготвена специфична Контролна Листа на План за управување со 
животна средина и социјални аспекти , истата ќе биде објавена на официјалните веб страници 
на Општината и Министерството за транспорт и врски во период од 14 дена. Во тој период 
локалното население и другите засегнати страни ќе имаат шанса да го прочитаат документот и 
доколку имаат било какви прашања/коментари во врска со планираните активности,преку 
достапната Форма за поплаки можат да ги испратат на пишаната електронска адреса на 
назначеното лице, Специјалист за животна средина и социјални аспекти од ЕИП. Одговорното 
лице од ЕИП мора да одговори назад на добиените поплаки во период од 15 дена.   
Механизамот за жалби и поплаки ќе биде поставен на општинско ниво штом Изведувач и 
Надзор ќе бидат ангажирани. Пред отпочнување на градежните работи на терен, воведен 
состанок ќе биде организиран каде во детали ќе се дискутира за целта и функцијата на 
Механизмот за жалби и поплаки. Исто така, селектираните Општини ќе назначат одговорно лице 
од Општината и претставници на месните заедници  кои ќе бидат активни за време на 
градежниот период и тие всушност ќе претставуваат врска помеѓу засегнатите страни и 
останатите вклучени во реализацијата на Проектот. 

Образецот за поплаки кој може да се користи во фазата на изградба, е подготвен за локалното 
население (доколку се случи инцидент или оштетување на приватна сопственост) и за 
работниците (поплака за недостаток на заштитна опрема, зголемено работно време, работа без 
период за одмор итн.) кои ќе бидат вклучени во градежните активности. 

Пред да се започне со градежни активности, Изведувачот треба да ги извести работниците за 
образецот за поплаки и можноста да ги искажат своите жалби и поплаки во врска со работењето 
на градилиштето. Локалното население ќе се запознае со оваа можност преку Информациите 
објавени на Информативната табла во рамките на месната заедница, веб-страницата на 
општината и преку локално радио или локална ТВ станица. 

ЕУП ќе обезбеди Механизмот за поплаки да може да одговори на сите грижи и поплаки, особено 
од засегнатите засегнати страни и ранливите групи. 

Треба да се преземат следниве чекори за да се обезбеди целосно функционирање на 
Механизмот за поплаки: 

Чекор 1: Евиденција за примени поплаки во регистарот на Механизмот за поплаки; 

Чекор 2: Издавање потврда на лицето кое ја поднело жалбата за приемот на истата во 
рок од 5 дена; 

Чекор 3: Истражување на поплаката; 

Чекор 4: Решавање на жалбата во рок од 15 дена од приемот на истата; 

Чекор 5: Да се следи. 
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Во случаи кога поплаката / жалбата е целосно пополнета или не е доволно јасна, ЕУП ќе помогне 
и ќе дава совети за формулирање / дополнување на поднесената жалба, за да може истата да 
стане јасна, за да може ЕУП да донесе одлука, која ќе биде во најдобар интерес на лицата 
засегнати од Проектот . 

Доколку ЕУП не е во можност да најде краткорочно решение на проблемите, тогаш ќе се 
изнајдат долгорочни корективни мерки за решавање на истите. Подносителот на пријавата ќе 
биде информиран за предложените корективни активности и за нивното следење во рок од 25 
календарски дена по признавањето на поплаката. Во ситуација кога ЕУП не може да го реши 
конкретниот проблем преку механизмот за поплаки или доколку нема потреба од никакво 
дејствување, тогаш ќе обезбеди детално објаснување / оправдување за тоа зошто не е решено 
прашањето. Одговорот, исто така, ќе содржи објаснување за тоа како лицето / организацијата 
што ја покренала жалбата може да покрене поплака во случај исходот да не биде   
задоволителен. Во секое време, жалителите можат да бараат други правни решенија во 
согласност со законската легислатива на Република Северна Македонија, вклучувајќи и 
формална судска жалба.  

Поплаките може да се полнат усно, преку телефон, во писмена форма (по пошта или e-mail) или 
со пополнување на формуларот за поплаки (Прилог 1). Образецот за поплаки ќе биде достапен 
на веб-страницата на агенциите за спроведување заедно со јасни информации за тоа како 
повратни информации, прашања, коментари, загрижености и поплаки можат да бидат 
доставени од која било заинтересирана страна и информации во врска со управувањето со 
Механизмот за поплаки од ЕУП и во однос на постапката и роковите. Понатаму, на веб-
страницата е дадена можност и електронски да се поднесе поплака. 

Со цел да се проследат поплаките добиени во рамките на проектот, се планира регистар на 
Механизмот за поплаки. Специјално номинираните членови на персоналот ќе водат записи за 
поплаки во регистарот на жалби. Ова ќе вклучува: 

 Број на поплаки; 
 Датум на приемот; 
 Име на засегната страна, пол, возраст и контакт информации; 
 Датум на признавање; 
 Опис на поплака; 
 Опис на преземените активности; 
 Датум на решавање на поплаката. 

ЕУП ќе го споделува Регистарот на поплаки со СБ на месечна основа. 

7. Следење и известување 

За следење на должната анализа, надзорот на локацијата или одговорното лице назначено од 
страна на општината, вклучително и инженер за животна средина и градежен инженер, ќе го 
надгледуваат својот дел од проектните активности според наведеното во планот за следење 
(дел 3). 

Во табеларниот дел од документот, во детали се објаснети јасните мерки на ублажување и 
следење, со цел да се вклучат во договорите за изведба на работите.  
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Мерките на ублажување кои се однесуваат на проектните активности вклучуваат, но не се 
ограничени на: употреба на Средства за лична заштита (СЛЗ) од страна на работниците на 
локацијата, спречување на загадувањето на воздухот, количината на вода што се користи и се 
испушта од локацијата, пречистувањето на отпадни води, одржување на прописни санитарни 
објекти за работниците, собирање на отпадот од различен вид (почва, метали, пластика, опасен 
отпад, т.е. остатоци од боја, хидраулични моторни масла), количествата на отпад, правилното 
организирање патишта и објекти за одлагање или, секогаш кога е можно, повторна употреба 
или рециклирање на отпадот. Освен во однос на делот 3, Надзорот на локацијата треба да 
провери и дали Изведувачот е сообразен со мерките на ублажување од Делот 2 како и степенот 
на имплементација на мерките за ублажување. 

Доколку има неусогласености при спроведување на Контролна листа на ПУЖССА  и/или се 
евидентирани во извештајот за следење, се активираат казните кои се претходно предвидени 
во договорот. Во екстремни случаи, во договорот е предвидено негово раскинување. 

Добра комуникација помеѓу сите инволвирани засегнати страни (Изведувач, Надзор, општински 
персонал, ЕСП од МТВ и други релевантни лица од Општината) е многу значаен за обезбедување 
на континуирано извршување на проектните активности и успешно завршување на целокупниот 
проект. 

Мониторингот на животната средина за време на имплементација на проектот же обезбеди 
информации за клучните аспекти за животната средина за преоктот, влијанието врз животната 
средина  и ефектите од мерките за ублажување.   Мониторингот и изготвувањето на извештаи 
во согласност со Контролната Листа на Планот за управување со животната средина и 
социјалните аспекти ќе биде  обезбеден од страна на Единицата за имплементација на 
проектот-Специјалистот за животна средина и социјални аспекти и Надзорниот инженер. 
Специјалистот за  животна средина и социјални аспекти    же биде одговорен  да изготви 
Извештај за имплементација на ПУЖССА вклучувајќи и Напредок на проектот за животна 
средина и социјални аспекти . Надзорниот инженер ќе  изготвува и доставува Извештај до 
Единицата за имплементација на Проектот на месечна основа, и ЕИП ќе доставува Извештај за 
ПУЖССА до Светска Банка на полугодишно  ниво.  За краткотрајни активности, Иззвештајот за 
имплементација на ПУЖССА и Мониторинг Извештај  ќе биде изготвен најмалку еднаш пред 
завршување на градежните работи.  

Прифатлив Извештај за имплементација  на ПУЖССА и Мониторинг Извештај  од страна на 
Изведувачот  и Надзорниот орган же биде услов за целосно исплаќање  согласно Договорот, 
вклучувајќи и   критериуми за технички квалитет или квалитативни мерења.
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ПРИЛОГ I: Контролна листа на ПУЖССА  за работите на 
Рехабилитација  

ДЕЛ 1: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАШАЊА  
Земја  Република Северна Македонија 

Име на под-
проектот 

Проект за поврзување на локалните патишта, Република Северна Македонија 

Опсег на под-
проектот и на 
конкретни 
активности  

Рехабилитација на улица “1” со два крака, крак 1 и крак 2 во с.Галате, 
општина Врапчиште 

Институционалн
и аранжмани  
(Име и детали за 
контакт)  

СБ (Лидер на проектниот 
тим)  

Менаџмент на проектот Локален партнер и/или 
Примател  

Светлана Вуканович 
ел. пошта: 
svukanovic@world.bank.o
rg  

Харита Пандовска 
Тел.: +389 2 3145 497 
ел. пошта:  
harita.pandovska@mtc.gov.
mk 

Абдилбари Ебиби 
Тел.: 389 78 305 835 
ел. пошта: 
bari_ebibi@hotmail.com 

Аранжмани за 
спроведување 
(Име и детали за 
контакт) 

Надзор над безбедноста Надзор над локалниот 
партнер 

Надзор на 
локалниот 
инспектора
т 

Изведува
ч  

Не е утврден 
Тел.: 
ел. пошта: 

Не е утврден 
Тел.: 
ел. пошта: 

Не е 
утврден 
Тел.: 
ел. пошта: 

Не е 
утврден 
Тел.: 
ел. 
пошта: 

Аранжмани за 
спроведување 
(Име и детали за 
контакт) 

Надзор** (По завршување на постапката, името и деталите за контакт на 
Инженерот за надзор се додава во долните полиња). 
 
Ќе се утврдат по завршувањето на постапката на јавна набавка за потребите на под-
проектот.  
 

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА 
Име на 
локацијата 

Рехабилитација на улица “1” со два крака, крак 1 и крак 2 во с.Галате, 
општина Врапчиште 

Опис на 
локацијата 
(географски 
опис) 

Локалното население од населеното место од 
с. Галате го користи овој пат како главна врска 
за поврзување на истите со општинскиот 
центар Врапчиште и градовите Тетово и 
Гостивар преку автопатот М-5. Вкупната 
должина на улицата изнесува 1.371,75 м. Од 
извршениот теренски увид рекогносцирање 
на трасата на 
патот констатирано е дека коловозната 
конструкција по целата должина на трасата е 
совидливи површински оштетувања и 
деформации и е со различита ширина која во 
моментот е 3,50м и претставува голема 
пречка за одвивање на нормален сообраќај 
бидејќи број на коли кој се движат по овој 
локален пат е зголемен, па према тоа истиот 
пат има потреба за проширување до 5,50м, а 
и во терен гледано од геодетска ситуација 
нема пречки. Големи нерамномерности, 

Анекс 1: Податоци за локацијата 
(фотографија на локацијата) [x]Д [ ] 
Н 
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попречни ископи на неколку места поради 
водење на електрични инсталации и ППТ 
инсталации и истата повеќе не е во состојба 
да ги задоволи потребите од аспект на 
носивост, брзина и безбедност во 
сообраќајот. Поради отежнатата 
комуникација меѓу населението и трендот на 
пораст на фреквенцијата на сообраќајот се 
налага потреба од целосна рехабилитација и 
осовременување на патот која во целост ќе ги 
задоволи сите барања и ќе ја има 
економската оправданост. 

Кој е сопственик 
на земјиштето?  

Република Северна Македонија 

Географски опис  Земја: РСМ 
Регион: Полошки регион  
Општина: Врапчиште 
Населено место: Галате 

ЗАКОНОДАВСТВО  
Да се утврдат 
националното и 
локалното 
законодавство и 
дозволите кои 
се однесуваат на 
активноста(ите) 
на потпроектот  

 Закон за животна средина (Службен весник бр. 53/05,81/05,24/07,159/08, 
83/2009, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15 129/15, 192/15, 
39/16, 99/18); 

 Закон за води (Службен весник бр. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
163/13); 

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

 Листа на видови отпад (Службен весник бр. 100/05); 
 Закон за заштита на природата (Службен весник бр. 67/06, 16/06, 84/07, 59/12, 

13/13, 163/13, 146/15); 
 Закон за заштита од бучава (Службен весник бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 

146/15); 
 Закон за хемикалии (Службен весник на Република Македонија бр. 145/10, 

53/11, 164/13, 116/15 и 149/15); 
 Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник бр. 67/04 со 

измените во бр. 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15);  
 Закон за заштита на културното наследство (Службен весник бр. 20/04, 115/07, 

18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14); 
 Закон за здравје и безбедност при работа (Службен весник бр. 92/07, 98/10, 

93/11, 136/11, 60/12, 23/13, 25/13, 164/13); 
 Закон за здравствена заштита (Службен весник бр. 07/07, 44/11, 145/12, 87/13); 
 Закон за пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр. 

13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); 
 Закон за безбедност во сообраќајот (Службен весник на РМ бр. 169/15, 55/16); 
 Закон за јавни патишта (Службен весник на РМ бр. 84/08). 

ЈАВНА РАСПРАВА 
Да се утврди 
кога/каде се 
одржала јавната 
расправа и кои 
биле 
забелешките на 
консултираните 
засегнати страни  

Контролна листа на нацрт-планот за управување со животната средина и 
социјалните прашања (ПУЖССА ) (за проектите со умерен ризик) ќе и биде достапен 
на јавноста во текот на 14 дена, на веб страна на општината Врапчиште ( 
https://komunavrapcisht.gov.mk/mk/%d0%b7%d0%b0-
%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/ )  и на 
веб страната на ЕИП при МТВ. (http://www.mtc.gov.mk/), придружена со Образец за 
доставување коментари (Прилог 2). 
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Јавната објава ќе биде изработена со краток опис за целта на проектот, проектните 
активности и времетраењето на активностите, влијанијата врз животната средина и 
социјалните активности, предложените мерки, достапноста на списокот за ПУЖССА 
заедно со Образецот за доставување коментари на веб-страницата на МТВ и веб-
страницата на Општината Врапчиште, Информативен одбор во рамките на 
Локалната заедница. Соопштението ќе содржи и информации за можноста 
граѓаните да изнесат мислење /предлог /коментари за подготвената листа за 
ПУЖССА со пополнување на Образец за поднесување коментари и доставување до 
одговорното лице од МТВ г-ѓа Сашка Богданова Ајцева (е-пошта:  
saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk). Образецот за поднесување може да се 
пополни со целосен идентитет или анонимно, а коментарот или предлогот треба да 
бидат целосно опишан за да се земат предвид во крајната верзија на Контролна 
листа на план за управување со животната средина и социјалните аспекти 
(ПУЖССА). 
Јавната објава ќе биде објавена на локалното радио или ТВ станица и на 
информативниот одбор во рамките на Локалната заедница. 
 Социјалниот медиум на Општина Врапчиште  
(Facebook: https://www.facebook.com/pages/Vrap%C4%8Di%C5%A1te-
Municipality/193661294017461?ti=as ) ќе се користат за подигнување на свеста за 
спроведувањето на Проектот и идентификувани ризици, влијанија и мерки за 
намалување на влијанието на ризиците.  
Сите релевантни коментари и предлози добиени од засегнатите страни ќе бидат 
вклучени во конечната контролна листа на план за управување со животната 
средина и социјалните аспекти и ќе бидат доставени до Единицата за управување 
со тела за одобрување од страна на МТВ експерт за животна средина и специјалист 
на Светска банка. Одобрената финална верзија на списокот за проверки на ПУЖССА 
треба да биде вклучена во Договорот за грант со предлагачот и соодветните 
документи за наддавање и договори за договори. Конечната верзија на списокот за 
проверки на ПУЖССА ќе биде објавен на горенаведените веб-страници (локално и 
на МТВ ЕУП) за целото времетраење на спроведувањето на проектите. 

ГРАДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ 
Ќе има ли 
некакво 
градење на 
капацитетот? 

[x] Н или [ ] Д 
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ДЕЛ 2: ЕКОЛОШКИ/СОЦИЈАЛЕН СКРИНИНГ  

Дали активноста  на 
локацијата ќе 
вклучува некои од 
следните 
потенцијални 
проблеми/ризици:   

Активност  Статус  Дополнително упатување  

A. Општи услови [x] Да [ ] Не Види Дел A 

B. Општи работи на Рехабилитација   

 Сообраќај на возила на самата локација  
 Зголемување на количината прашина и на 

бучавата поради работите на 
Рехабилитација   

 Создавање отпад  
 Превоз на материјали и отпад  

[x] Да [ ] Не Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B подолу 

C. Активности кои се одвиваат во близина на 
водни тела, како реки, езера, меѓународни води, 
итн. (Не се планирани интервенции на водните 
текови во близина на проектните локации) 

 Покачување на седиментите во водните 
тела 

 Промена на водниот тек  
 Загадување на водата поради привремено 

одлагање на отпад или истекувања  

[ ] Да [x] Не Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, C подолу 

D. Влијание врз шумите и/или заштитените 
подрачја  

 Близина на прогласените заштитени 
подрачја 

 Нарушување на заштитените живеалишта 
на животните  

 Сеча на дрвја/шуми  

[x] Да [] Не Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, D подолу 

E. Влијанија врз системот за површинско 
дренирање  

[x] Да [ ] Не Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, E подолу 

F. Близина на историски објект(и) или подрачја  [] Да  [х] Не Ако одговорот е „Да“, види Дел A, B, F подолу 


