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Република Северна Македонија 

Проект за модернизација на земјоделството 

 

Акционен план со мерки за заштита на животната средина и социјалните прашања 

1. Владата на Република Северна Македонија планира да го имплементира Проектот за 
модернизација на Земјоделството, од Министерството за земјоделие, шумарство и 
водостопанство како главна институција. Интернационалната банка за обнова и развој 
(понатаму во текстот Банка) се сложи да обезбеди финансии за Проектот 

2. Владата на Република Северна Македонија ќе имплементира материјални мерки и постапки 
со цел Проектот да е имплементиран во согласност со Стандардите за животна средина и 
општествените аспекти.  АПМЗЖССП ги дава мерките и активностите, документи и 
планови, како и временска рамка за сите овие. 

3. Владата на Република Северна Македонија исто така ќе ги почитува одредбите на било кои 
други социјални и документи за животна средина потребни под Рамката за животна 
средина и социјални аспекти, План за управување со животна средина и социјални аспекти, 
Акционен план за раселување и План за вклучување на засегнатите страни, како и 
временските рамки назначени во општествените и документите за животна средина.  

4. Владата на Република Северна Македонија е одговорна за усогласување со сите барања од 
АПМЗЖСОП дури и во случаи кога специфични мерки и активности се преземени од страна на 
Министерство, Агенција или друго тело споменато во точка 1 погоре. 

5. Имплементацијата на мерките и активностите кои се предвидени во овој Акционен План ќе 
бидат надгледувани и ќе бидат доставувани извештаи до Банката од страна на Владата 
на Република Северна Македонија како што е наведено во Акциониот План и условите од 
договорот, а Банката ќе го надгледува и оценува прогресот на мерките и активностите за 
време на имплементирање на Проектот.  

6. Според договореното меѓу Банката и Владата на Република Северна Македонија, овој 
Акционен План може да биде ревидиран од време на време додека трае имплементирањето 
на Проектот, со цел да се одрази на адаптивното управување со промените и 
непредвидените околности за време на Проектот, или како одговор на оцената на 
перформансите на Проектот. Во вакви услови, Владата на Република Северна Македонија ќе 
се согласи со Банката за промените и ќе го надополни Акциониот План за да се осврне на овие 
промени. Промената на Акциониот план ќе биде документирана преку размена на писма 
потпишани од Банката и Владата на Република Северна Македонија/Министерство за 
земјоделие, шумарство и водостопанство. Владата на Република Северна Македонија 
навремено ќе го објави надополнетиот Акционен план.  

7. Во случај на промени во Проектот или непредвидени околности кои резултираат со промена 
на ризиците и влијанијата за време на имплементирање на Проектот, Владата на 
Република Северна Македонија ако е потребно ќе обезбеди дополнителни средства да се 
преземат активности и мерки кои ќе се однесуваат на овие ризици и влијанија, кои можат 
да вклучуваат влијанија врз животната средина, здравјето и безбедноста, зголемување на 
работна сила, родово насилство.  
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕШТАЈ 
A РЕДОВНИ ИЗВЕШТАИ:  

Потребно е до Банката да се достават редовни извештаи за 
резултати од Проектот на полето на животна средина, 
социјални аспекти, здравје и безбедност, кои го вклучуваат 
имплементирањето на Акциониот план со мерки за заштита на 
животната средина и општествените аспекти, статус на 
подготовка и имплементирање на документите за животна 
средина и социјални аспекти, вклучување на засегнатите 
страни и функционалноста на механизмот за поплаки.  
 
 

На секои 6 месеци за време на 
имплементирање на проектот 

Тим за управување со проектот (ТУП) 

B ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ ИЛИ НЕСРЕЌИ:  
Навремено известување до Банката во случај на инцидент или 
несреќа поврзан со Проектот, кој има, или ќе има, значително 
влијание врз животната средина, околните заедници, јавноста, 
или работниците. Да се достават детали кои се однесуваат на 
инцидентот или несреќата, непосредни преземени мерки или 
мерки кои ќе се преземат, и било каква информација која е 
добиена од изведувачот или надзор. Потоа, по барање на 
Банката треба да се изработи извештај за инцидентот или 
несреќата и да се предложат мерки кои би спречиле 
инцидентот или несреќата да се повтори.  

Веднаш, и не покасно од 48 часа 
од дознавање на инцидентот или 
несреќата, да се извести Тим 
лидерот од Банката 

Проектен менаџер на ТУП 

C МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ: 
Во договорите за работа, во согласност со стандардите 
документи за набавка на Банката, изведувачите се должни да 
доставуваат месечни извештаи до ТУП. 

Секој месец за време на 
имплементирање на сите 
градежни работи 

PMTPMT/Изведувачи 

ESS 1:  ОЦЕНА И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ И ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ 
1.1 ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА:  

Да се воспостави и одржува организациска структура со цел да 
се помогне управувањето со ризици врз животната средина и 
општествените аспекти со квалификуван кадар во доволен 

ТУП, вклучувајќи го и Експертот за 
животна средина и социјални 
аспекти треба да се воспостави 
пред почетокот на 

Министерство за земјоделие, шумарство 
и водостопанство (МЗШВ) 
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

број, вклучувајќи го Тимот за управување со Проектот со 
Проектен координатор и Експерт за животна средина и 
социјални прашања. ТУП ќе помогне на МЗШВ во 
имплементирање на проектот.  

имплементирање на Проектот и 
ќе важи за времетраење на 
Проектот.  

1.2 ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ: 
Да се подготви Рамка за управување со животната средина и 
општествените аспекти со цел да се идентификуваат 
општествените ризици и ризиците врз животната средина, 
влијанијата од Проектот, како и соодветните мерки за 
ублажување; да се идентификуваат процедурите и постапките 
за решавање на специфични социјални ризици и ризици врз 
животната средина од Проектот. 

Да се изработи и објави пред да 
се оцени Проектот 
 
Да се имплементира и 
надополнува за времетраење на 
Проектот 
 
 

МЗШВ/PMT  
 
 
 
 
 

1.3 АЛАТКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ:  
Да се разгледа секој предлог проект во согласност со Рамката 
за управување со животната средина и општествените аспекти 
која е изработена за Проектот, и потоа да се изработи, усвои и 
имплементира План за управување со животната средина и 
општествените аспекти 
 
Да се изработат и имплементираат процедури за управување 
со работната сила.   
 
Да се изработи и имплементира План за вклучување на 
засегнатите страни. 
 
Да се изработи Рамка за политика за раселување.  

Изработката на секој План за 
управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти ќе зависи 
од резултатите од Скрининг на 
животната средина и 
општествените аспекти. Откако ќе 
се утврдат финалните концепти и 
локации за изградба, Планот за 
управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти е 
потребно да се изработи со 
објавување и јавни консултации.  
 
Процедурите за управување со 
работната сила ќе биде објавен 
откако ќе се заврши. 
 

ТУП и МЗВШ  
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

Да се продолжи со процедурите 
за време на имплементирање на 
Проектот. 
 
Изработен е Нацрт План за 
вклучување на засегнатите страни 
прифатлив за Банката. ПВЗС ќе 
биде дискутиран со засегнатите 
страни до одобрувањето на 
15.11.2019.  

1.4 УПРАВУВАЊЕ СО ИЗВЕДУВАЧИТЕ:  
Да се вметнат релевантните аспекти од Акциониот план, 
вклучувајќи ја РУЖССП и Процедурите за управување со 
работната сила, од документите за набавка на изведувачите. 
Потоа, потврдете дека изведувачите се во согласност со 
барањата во своите договори. 

Пред подготовка на документите 
за набавка. 
Да се надгледуваат изведувачите 
за време на имплементирање на 
Проектот. 

Тендерската документација ќе биде 
подготвена од ТУП. ТУП, МЗШВ ќе ги 
надгледуваат изведувачите дали ги 
исполнуваат барањата за животна 
средина и социјални прашања од 
условите во договорот. 

ESS 2:  РАБОТНИ УСЛОВИ   
2.1 ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТНАТА СИЛА 

Да се надополнат, усвојат и имплементираат Процедурите за 
управување со работната сила за Проектот 
 

За време на имплементирање на 
Проектот, да се усвојат 
Процедурите за управување со 
работната сила. 

ТУП  
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

Да се надополнат и вметнат 
Процедурите за управување со 
работната сила пред Тендерот 

2.2 МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
Да се изработат, усвојат и имплементираат мерки за 
Безбедност и здравје при работа специфицирани во Планот за 
управување со аспектите на животна средина и општествените 
аспекти. Каде што е потребно, да се извршат обуки за 
работници со зголемен ризик по здравјето.  

Мерките за Безбедност и здравје 
при работа да бидат 
специфицирани во секој од 
Плановите за управување со 
аспектите на животната средина и 
општествените аспекти. 

Проектен менаџер на Тимот за 
управување со Проектот 
 
Финансирање од буџетот на Проектот. 
 

2.3 МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО 
ПРОЕКТОТ  
Да се постави, одржува и управува со механизмот за поплаки 
за сите работи поврзани со Проектот и кои се однесуваат на  
работната сила, да биде лесно достапен и навремено објавен 
за работната сила на Проектот, во согласност со ESS2 и 
законите за работни односи во Република Северна 
Македонија.  
 

Механизмот да се одржува за 
време на имплементација на 
Проектот 

ТУП/ МЗШВ 

ESS 3: ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ И ЗАГАДУВАЊЕ  

3.1 ЕФИКАСНОСТ НА РЕСУРСИТЕ И УПРАВУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ЗАГАДУВАЊЕ:  
Како дел од под-проекти во рамки на Планот за управување 
со аспектите на животната средина и општествените аспекти, 
да се изработат и имплементираат мерки и активности за 
управување со отпади и опасни материјали, вклучувајќи 
рециклирање и ре-употреба. 
Енергетски ефикасни решенија ќе бидат вклучени во дизајнот 
на секој под-проект и ќе бидат имплементирани како дел од 
градежните работи. 

За време на изработка на 
специфични Планови за 
управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти. 
 
Да се одржува за време на 
имплементација на Проектот 

ТУП 
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

3.2 Да се изработи и усвои План за управување со специфичен 
отпад за работа на Инсталација за нуспроизводи од 
животинско потекло. 

Како дел од деталниот дизајн за 
Инсталацијата 

ТУП 

ESS 4: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

4.1 БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ И ПАТИШТАТА:  
Да се изработат и имплементираат мерки и активности за 
управување со ризиците во сообраќајот и на патиштата и 
истите да се оценат  
 
 

При подготовка на Планот за 
управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти.  
Да се одржува за време на 
имплементација на проектот 

ТУП /Изведувачи 

4.2 ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА:  
Да се изработат и имплементираат мерки и активности за 
управување со специфични ризици и влијанија врз 
населението како резултат на проектите активности, 
вклучувајќи ги оние кои се однесуваат на работниците и било 
какви ризици кои се однесуваат на зголемување на работната 
сила, и истите да се оценат.  

При подготовка на Планот за 
управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти.  
Да се одржува за време на 
имплементација на проектот. 

 
 

ESS 5:  ОТКУП НА ЗЕМЈИШТЕ, ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ И ПРИСИЛНО РАСЕЛУВАЊЕ 

5.1 Конкретното влијание од експропријацијата не може да се 
одреди во овој момент. Во тој случај, нема да има повеќе од 
50 до 100 PAPS. Многу малку веројатно е дека ќе има било 
какво раселување. Скрининг процесот ќе го покаже нивото на 
влијание. 
 

Откако ќе бидат спремни 
техничките дизајни за време на 
имплементирање на Проектот 

ТУП 
 
 

5.2 ПЛАНОВИ ЗА РАСЕЛУВАЊЕ:  
Да се изработи и имплементира Акционен план за раселување 
во согласност со барањата на Рамката за политика за 
раселување и поглавјето ESS5. 
 

 

Пред започнување со работа 
 

ТУП и МЗШВ 
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

5.3 МОНИТОРИНГ И ИЗВЕСТУВАЊЕ: 
Да се известува за прогресот при имплементацијата на 
Акциониот план за раселување.  

За време на имплементација на 
Акциониот план за раселување. 
 

ТУП 

ESS 6:  ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

6.1 РИЗИЦИ И ВЛИЈАНИЈА ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ:  
Да се изработат и имплементираат мерки и активности за 
управување со ризиците и влијанијата врз биодиверзитетот, и 
истите да се оценат.  

При подготовка на Планот за 
управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти.  
За време на имплементација на 
Проектот. 

ТУП 

ESS 8: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
8.1 СЛУЧАЈНИ ПРОНАЈДОЦИ: 

Да се изработат и имплементираат Процедури за случајни 
пронајдоци опишани во Планот за управување со аспектите 
на животна средина и општествените аспекти. 

За време на изработка на Планот 
за управување со аспектите на 
животната средина и 
општествените аспекти 
За време на имплементација на 
Проектот 

ТУП 

ESS 10: ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ И ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ 
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

10.1 ПОДГОТОВКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ:  
Да се изработи, надополни, усвои и имплементира Планот за 
вклучување на засегнатите страни. 

За време на подготовка на 
Проектот и не покасно од 
неговото одобрување. 
 
Да се имплементира за 
времетраење на Проектот 
 

ТУП 
 
 

10.2 МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ:  
Да се изработи и имплементира механизам за поплаки за 
целиот Проект. 
 
Планот за вклучување на засегнатите страни вклучува 
обврзување да се комуницира со засегнатите страни за 
утврдување на механизмот за поплаки со цел тие да бидат 
запознаени со самиот процес на поднесување на поплаки.  
 

Пред започнување на Проектните 
активности. 
 
Да се одржува за времетраење на 
Проектот.  

Проектен менаџер на ТУП 
 
Финансирање од буџетот на Проектот. 
 

10.3 Оценка на ефективноста на механизмот за поплаки:  
Анализа на механизмот за да се утврди дали се потребни 
измени со цел да се процесираат поплаките добиени од 
страна на лица кои припаѓаат во групата на ранливи лица. 
 
Да се направат измени базирани на резултатите од анализата. 
 

На секои 6 месеци за време на 
имплементација на проектот.  

Проектен менаџер на ТУП (Project 
Manager) 
 
Проектен менаџер на Тимот за 
управување со Проектот 

ПОДДРШКА ЗА ОСТРУЧУВАЊЕ 

CS1 ТУП, со помош на ресурси од надворешни страни (независни 
експерти, невладини организации, итн.)  ќе организира и 
имплементира обуки за одредени групи вклучени во 
Проектот со цел да се зголеми нивната свесност за ризиците и 
да се ублажат влијанијата од Проектот за модернизација на 
земјоделството. Овој Акционен план предлага да се 
воспостави прелиминарен план за обуки кој ќе ги опфати 
следните теми.  

За времетраење на Проектот МЗШВ 
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МЕРКИ И АКТИВНОСТИ Временска рамка Одговорно тело 

На пример, обука може да е потребна во: 
• ESS1:  Оцена и управување со ризици и влијанија врз 
животната средина и општествените аспекти 
• ESS2:  Работни услови 
• Откривање и вклучување на засегнатите страни 
• Делови од Акциониот план за заштита на животната 

средина и општествените аспекти 
•           Делови од Планот за вклучување на засегнатите страни 
 

 Безбедност и здравје при работа: 

 Лична заштитна опрема 

 Управување со ризикот на работно место 

 Спречување на незгоди на работно место 

 Правила за безбедност и здравје 

 Подготвеност при итни случаи 

За времетраење на Проектот МЗШВ 

 Механизам за поплаки, Одржување на обука која ќе ги 
опфати следните аспекти:  

 Процедура за регистрација и процесирање 

 Процедура за надомест на поплаки 

 Документирање и процесирање на поплаките 

 Употреба на процедурата од различни засегнати страни 

За времетраење на Проектот ТУП 

 


