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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ               

 
Проектот за модернизација на земјоделството (ПМЗ) има за цел да ја подобри конкурентноста 

на земјоделскиот сектор во Северна Македонија и да ги зајакне јавните институции во рамките 

на процесот на пристапување на земјата во ЕУ. Проектот е структуриран во три 

комплементарни компоненти на следниов начин: 

Предложената цел за развој на проектот е да се подобри конкурентноста во избрани под-

сектори и да се зајакнат јавните институции во земјоделскиот сектор со спроведување на 

следниве компоненти: 

 Компонента 1: Унапредување на конкурентноста на земјоделскиот сектор. Оваа 

компонента има за цел зајакнување на конкурентноста на ниво на фармите и 

поттикнување на агрегација на земјоделските производи и интеграција на пазарот. 

 Компонента 2: Зајакнување на институционалниот капацитет за поддршка на јавниот 

сектор. Оваа компонента има за цел подобрување на јавни услуги за поддршка, 

вклучувајќи го и капацитетот за дизајнирање и давање поддршка на земјоделскиот 

сектор.   

 Компонента 3: Управување со проекти. Оваа компонента ќе обезбеди целосна 

координација и спроведување на проектните активности. 

A) Платформа за земјоделска храна во Скопје 

B) Станица за собирање и климатизација во Ресен 

C) Станица за собирање и климатизација во Струмица 

D) Систем за преработка на животински нус производи (ЖНП) и нивно безбедно 

отстранување 

Документот РУЖСОА е инструмент за грижа за животната средина и социјалната политика, 

направен со цел да се обезбеди предложениот проект да се спроведе во согласност со 

оперативните упатства на Светската банка, стандардите ЕСС и локалното законодавство 

поврзано со заштитата на животната средина, како и практична алатка што треба да се користи 

за време на дизајнирањето, спроведување и следење на активностите на Проектот. Целта на 

овој РУЖСОА е да обезбеди на институцијата за спроведување (Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, МЗШВ, понатаму на Клиент) правила и процедури за реализација 

на интервенциите на Проектот на начин што е во согласност со рамката за животна средина и 

социјална рамка на Светската банка (СБ). РУЖСОА исто така ги дефинира имплементацијата и 

институционалните одговорности на различни заинтересирани страни вклучени во 

спроведувањето на проектот. Рамката ги анализира политиките за животна средина и правниот 

режим на Република Северна Македонија и ЕСС стандардите на СБ; ја презентира 

институционалната и проценката на капацитетите поврзани со управувањето со животната 

средина; и ги опишува принципите, целите и пристапот што треба да се следат при дизајнирање 

на под-проекти специфични за локацијата и мерки за ублажување на животната средина. 

Според категоризацијата на ризикот врз животната средина и општествените аспекти на СБ, 

проектните активности ќе припаѓаат на проекти со умерен ризик.  

Поглавјата на Рамката за управување со животната средина и општествените аспекти  се 

следниве: 
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ВОВЕД 
Ова поглавје содржи краток опис на проектните активности, тековната состојба во 

земјоделскиот сектор и главната причина за спроведување на ПМЗ. 

1.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ  
Поглавјето дава општа информација за природните карактеристики на Република Северна 
Македонија во однос на географските карактеристики, климата и водните ресурси, основните 
демографски и микроекономски податоци, биолошката разновидност и заштитените области. 
Опишани се и засегнатите општини во земјата.  
2.ОПИС НА АДМИНИСТРАТИВНАТА, ПОЛИТИЧКАТА И РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА  
Поглавје кое дава преглед на одговорностите поврзани со заштитата на животната средина на 
национално и локално ниво, ги опишува релевантните национални политики за животна 
средина и општествени аспекти, законодавство и стандарди релевантни за задачата.  
3.ПРЕГЛЕД НА РАМКАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА СВЕТСКА 
БАНКА И РЕЛЕВАНТНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИ АСПЕКТИ  
Поглавјето дава краток преглед на стандардите за животната средина и општествените аспекти 
на Светската Банка, кои треба да бидат земени во предвид за Проектот да  обезбеди 
превенција, ублажување и компензација во случај на неповолни влијанија од развојот на 
проектот врз животната средина и социјалните услови.  
4.ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ  
Ова поглавје вклучува опис на: потенцијални неповолни влијанија, влијанија врз животната 
средина, потенцијални негативни социјални влијанија, потенцијални кумулативни влијанија, 
процес на управување со животната средина и општествени аспекти: идентификација на 
соодветни мерки за ублажување, планови за набљудување и индикатори, следење на 
индикатори за животната средина и општествени аспекти, специфични проблеми со проектот, 
Рамка на политика за раселување и акциони планови за раселување, процедури за 
управување со трудот, мониторинг на улогите и одговорностите. 
5.ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТОТ, КООРДИНАЦИЈА И НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ  
Ова поглавје ја опишува процедурата за подготовка, имплементација и следење на мерките за 
ублажување пропишани во специфичните ПУЖСОА за секој под-проект и ги идентификува 
специфичните одговорности за мониторинг и аранжманите за известување.  
6. КАПАЦИТЕТ ЗА ОСТРУЧУВАЊЕ, ОБУКИ, ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

   Институционален капацитет за имплементација на ПУЖСОА, други значајни заинтересирани 

страни, идентификација на потребите за остручување, буџет за спроведување на ПУЖСОА. 

7. ЈАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБЈАВУВАЊЕ 
Опис на постапката за објавување на РУЖСОА, механизам за надомест на поплаки и процес на 
консултација со јавноста. 

 
 ПРИЛОЗИ 

1. ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ 
2. ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТНА СИЛА  
3. ПРЕГЛЕД ЗА НАЦРТ ОВЖС/ПУЖСОА  
4. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИ 

АСПЕКТИ (ПУЖСОА) (ТЕМПЛЕЈТ ЗА ПРОЕКТИ СО УМЕРЕН И НИЗОК 
РИЗИК) 

5. СКРИНИНГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ОПШТЕСТВЕНИ АСПЕКТИ 
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1. ВОВЕД 

Врз основа на анализата, состојбата на земјоделството во земјата може да се сумира како што 
следи:  
 

 Земјоделството е важен економски сектор и клучен работодавач во руралните области 
на Северна Македонија. 

 Сепак, развојот на земјоделството останува под потенцијалот заради неколку 
структурни ограничувања. 

 Малите производители главно учествуваат во ланци со кратки вредности што обично 
завршуваат на локалните пазари или маркети. 

 Националната стратегија 2012-2020 ја препознава консолидацијата на земјоделското 
земјиште како важен инструмент за решавање на фрагментацијата и подобрување на 
продуктивноста. 

 Управување со земјоделско земјиште во државна сопственост. Во моментов не постои 
единствена, унифицирана политика или закон за јавно земјиште, нејзино 
администрирање или управување. Одговорноста за заштита и најдобро користење 
државно земјиште е на различни организации во зависност од тоа дали земјата е 
обработлива, пасиште или шума. 

 Производство на житни култури доминира во земјоделското производство со 
просечно учество од 75 проценти во вкупна вредност. Останатите 25 проценти 
потекнуваат од сточарското производство, каде засилувањето на безбедноста на 
храната е особено загрижувачко.  

 Тековните мерки на Владата за поддршка на земјоделството не се ефикасни во 
надминување на ограничувањата во секторот и не стимулираат инвестиции.   

 Институционалниот пејзаж за земјоделство што и руралниот развој е комплексен. 

 Севкупниот институционален капацитет во секторот е слаб. 

Студијата за производство, купување и трговија со овошје и зеленчук во Северна Македонија 
што ја изработи Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје ја истакнува конкурентноста 
како клучен предизвик и предлага голем број препораки вклучително и поддршка за 
формирање на центри за собирање со капацитети за ладење и сортирање во главните 
производни области паралелно со поддршка за подобрување на квалитетот на производството 
и стандардите, промовирање на употреба на договорно земјоделство, формирање на 
организации на производители, вертикална интеграција на главните актери во ланецот на 
вредности и следливост на овошје и зеленчук во ланецот. Студијата исто така ја нагласува 
потребата од зајакнување на советодавната услуга за да им се овозможи на производителите и 
преработувачите пристап до знаење и информации. 

Врз основа на моменталната состојба во земјоделскиот сектор и заклучоците од Студијата, 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одлучува да започне Проект за 
Модернизација на Земјоделството. 

Основна цел на Проектот за модернизација на земјоделството е подобрување на 
конкурентноста во избрани земјоделски под-сектори и зајакнување на подготвеноста на јавниот 
сектор во рамките на процесот на пристапување на земјата во ЕУ. Постигнувањето на 
резултатите од проектот ќе се мери преку следниве индикатори на ниво на Целта за Развој на 
Проектот: Процент на земјоделско производство на пазарот во согласност со стандардите за 
квалитет, Процент на загуба по бербата по производот и зајакната подготвеност на јавниот 
сектор за пристап во ЕУ. 
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Според политиката и стандардите на животната средина на СБ, во рана фаза, има потреба од 
развој на Рамка за управување со животната средина и општествени аспекти со цел да се 
обезбедат општите политики, упатства, кодекси на практики и процедури за да бидат 
интегрирани во спроведувањето на сите под-проекти за финансирање. Во исто време, тоа ќе 
биде „патоказ“ за тимови кои подготвуваат планови за ублажување и мониторинг на животната 
средина со главна цел да обезбедат одржливост преку заштита на животната средина, здравјето 
на луѓето и развој на инфраструктурата на земјоделството за време на активности на под-
проектите. 

1.1 Цел на РУЖСОА   

Рамката за управување со животната средина и општествени аспекти (РУЖСОА) се смета за 
клучен инструмент за да се обезбеди првична усогласеност на проектот со релевантните 
еколошки и социјални стандарди (ЕСС). 

Целта на овој РУЖСОА е да обезбеди на институцијата за спроведување (Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство- МЗШВ, понатаму на Клиент) правила и процедури 
за реализација на интервенциите на Проектот на начин што е во согласност со Рамката за 
животна средина и општествени аспекити на Светската банка (РЖСОА).  

1.2 Пристап и методологија за подготовка на РУЖСОА  

РУЖСОА обезбедува насоки и критериуми за подготовка на локациски специфични ПУЖСОА, за 
идентификување на влијанијата врз животната средина и социјалните ризици од предложените 
активности (и позитивни и негативни) и да прецизира соодветни превентивни активности и 
мерки за ублажување (вклучително и соодветни планови за мониторинг) за да се спречат, 
елиминираат или минимизираат очекуваните неповолни влијанија врз животната средина и 
социјалните аспекти. 

РУЖСОА сам по себе има за цел да обезбеди дека институцијата што ја спроведува го користи 
за да обезбеди усогласеност со РЖСОА, како што е наведено во СБ’ ЕСС 1 - Проценка и 
управување со животната средина и социјалните ризици и влијанија. РУЖСОА се очекува да 
обезбеди дека, во рамките на Проектот, управувањето со животната средина и општествените 
аспекти е интегрирано во развојот и работењето на сите инвестиции и интервенции, како и да 
обезбеди ефективно ублажување на потенцијалните неповолни влијанија, истовремен 
зголемувајќи ги бенефиции.  

РУЖСОА и РПР, како посебни документи, се подготвени во согласност со релевантните ЕСС и 
понатаму ги земаат предвид соодветните национални политики, правната и институционалната 
рамка во врска со проценката на животната средина и општествените аспекти.  

РУЖСОА и РПР воспоставуваат процес на еколошки и општествен скрининг, кој ќе и овозможи 
на институцијата за спроведување да ги идентификува, процени и ублажи влијанијата на 
инвестициите врз животната средина и општествените аспекти. РУЖСОА и РПР исто така ги 
утврдуваат институционалните мерки што треба да се преземат за време на спроведувањето на 
програмата, вклучително и активности за градење на капацитети. 

1.3 Опис на проектот         

Предложената цел за развој на проектот е да се подобри конкурентноста во избраните под-
сектори и да се зајакнат јавните институции во земјоделскиот сектор. 

Компонента 1: Унапредување на конкурентноста на земјоделскиот сектор. Оваа компонента 
има за цел зајакнување на конкурентноста на ниво на фармите и поттикнување на агрегација на 
земјоделските производи и интеграција на пазарот. Оваа компонента ќе ги содржи следниве 
две под-компоненти:  



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

12 
 

1.1 Развој на советодавна едношалтерски центар кој ќе обезбедува насочени 
висококвалитетни советодавни услуги за земјоделските производители и агробизнис;  

1.2 Воспоставување на земјоделски центри за набавка и дистрибуција, вклучително и два 
пилот-сателитски центри за собирање, кои треба да се развиваат во главните производни 
области за овошје и зеленчук (Ресен и Струмица), и агро-прехранбена платформа составена 
од пазарот на големо и логистичка област за вкрстување на операции за докинг и складирање 
за извоз и / или главни трговци на мало во приградската област Скопје. 

Компонента 2: Зајакнување на институционалниот капацитет за поддршка на јавниот сектор. 
Оваа компонента има за цел подобрување на јавни услуги за поддршка, вклучувајќи го и 
капацитетот за дизајнирање и давање поддршка на земјоделскиот сектор. Оваа компонента ќе 
ги содржи следниве три под-компоненти:  

2.1 Промовирање на креирање политики засновани врз докази во земјоделството и 
руралниот развој преку: (i) воспоставување одржлив и ефикасен систем за набудување и 
евалуација за земјоделската и руралната развојна политика; и (ii) зајакнување на капацитетот 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за управување со 
државното земјиште погодно за земјоделство и пасиште.  

2.2 Зајакнување на капацитетот за имплементација на ИПАРД со обезбедување 
дополнителна потребна инфраструктура, како во поглед на канцелариска рехабилитација, 
така и за опрема, до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој (т.е. агенција за плаќање) за да се обезбеди нејзиниот капацитет за спроведување на 
мерката за рурална инфраструктура според барањата на ИПАРД;  

2.3 Развој на систем за безбедно отстранување на нуспроизводи од животинско потекло  
обезбедувајќи правилно собирање и обработка на сите категории на материјали од 
животинско потекло кои се предмет на отстранување, дефиниран во преговорите за ЕУ 
Поглавје 12 Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика. Ова е предвидено 
да се случи во општина Лозово. 

Компонента 3: Управување со проекти. Оваа компонента ќе обезбеди целосна координација и 
спроведување на проектните активности. 

Точните локации на конкретните интервенции, обемот и дизајнот на физичките инвестиции ќе 
бидат финализирани и договорени за време на спроведувањето на проектот  

Следат повеќе детали за интервенциите. 

A) Платформа за агро-храна во Скопје 

Платформата за агро-храна ( трговија на големо и област на логистика)  во Скопје ќе биде 
фокусна инфраструктура за организација на дистрибуција на свежа храна во Северна 
Македонија (особено за овошје и зеленчук) и потенцијално исто така во балканскиот регион и 
ќе биде поврзана со различни центри за собирање и климатизација. Тоа ќе им овозможи на 
малите сопственици во регионот да пристапат на пазарот (Ho.re.ca., пазари на отворено, трговци 
на мало) и главните оператори на секторот (веледрогерија, извозници, хипери и супермаркети) 
да ги организираат своите активности преку синергии и економија на скали. 

Платформата за агро-храна ќе има различни функционалности како: 

(a) Подобрување на снабдувањето со безбедни и стандардизирани производи од свежа 
храна за скопскиот потрошувачки слив (околу 600.000 жители); 

(b) Обезбедување пристап до пазарот на локалното производство ( Скопје произведува околу 
46.000 тони од главните 5 национални култури); и  
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(c) Обезбедување логистички услуги за земјоделско-прехранбениот сектор, како за 
домашниот така и за меѓународниот пазар. 

Платформата за агро-храна ќе вклучи: 

• Физички пазар (пазар на големо) чија цел е да се организира снабдувањето на проширено 
урбано подрачје околу Скопје со лесно расипливи прехрамбени продукти (и други), во 
корист на производителите и потрошувачите; 

• Логистичка област за создавање понуда на суви или ладни магацини кои во моментов не 
постојат на национално ниво. Тоа ќе овозможи синергија помеѓу различните сектори на 
трговија и преработка на храна; 

• Административна област за формирање канцеларии за управување со компаниите на 
локацијата и оператори од прехранбениот сектор и други компании што ќе бидат 
привлечени од активноста на платформата. Ова може да вклучува услуги за безбедност, 
здравствен центар, децентрализирани административни услуги, банки, осигурување, 
сметководители, ресторани итн; и 

• Техничка област посветена на прием на сите активности за техничка поддршка, како што 
е станица за чистење камиони, станици за поправка на камиони и опрема за ладење, 
помошна опрема за платформата како постројка за пречистување на отпадни води, 
постројка за рециклирање на отпад, итн.   

Врз основа на одредницата на различни агро-прехранбени платформи и обемот на прехранбени 
производи што транзитираат во Скопје, агро-прехранбената платформа треба да опфаќа 
површина од не помалку од 14 хектари (ha), со FAR2 од 0,3, со што ќе се вклучи и 50.000 
квадратни метри (m2) изградени и експанзионен простор од 10 ha. 

B) Станица за собирање и климатизација во Ресен (5.7 милиони евра) 

Јаболката изнесуваат околу 60% од вкупното производство на овошје во последната деценија 
во Северна Македонија. Просечното годишно производство за периодот 2008-2018 година 
изнесува 116.700 тони. Вкупната годишна потрошувачка на јаболка во земјата е 25 милиони кг 
или 12 кг / жител (SSO3, 2018), додека просечната берба во нормална година е 40 тони / ха. 
Производството на јаболка е главно концентрирано во Пелагонија, со очигледна доминација во 
општина Ресен, што претставува 95% од вкупното производство на јаболка во регионот и 84% од 
вкупното производство на јаболка во земјата. Во 2018 година вкупното производство на 
регионот изнесуваше 104.793 тони. Неговиот потенцијал е околу 150.000 тони. 

 Станицата за собирање и климатизација ќе придонесе за:  

• подобрување на безбедноста и квалитетот на храната (усогласеност со меѓународните 
стандарди); 

• подобрување на конкурентноста на синџирот на вредности на јаболка; 

• зајакнување на хоризонталната интеграција на мали носители; 

• придонесе во организација на национален систем на дистрибуција на храна; и  

• создаде можност за приватни инвестиции. 

Собирната станица ќе биде дел од националната стратегија за дистрибуција на храна, станувајќи 
еден од различните центри за сателити организирани околу центар за храна со пазар на големо 
и агро-логистичка платформа во Скопје. 

Проектот ќе подржи: 

- 10.000 m2 површина (FAR: 0.5) 

- 5.000 m2 изграден објект, флексибилен за да се дозволи можно зголемување на 
количините 

- 5.000 до  8.000 тони годишно 
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- Капацитет за складирање: 5 ќелии 500m2 

- Подредување и оценување модерна линија 

- 10 до 100 вработени (сезонски врв) 

Станица за собирање и климатизација во Струмица  (6.2 милиони евра) 

Главните области за производство на зеленчук се наоѓаат на Југоисточниот регион (долината 
Струмица-Радовиш, Гевгелиско-Валандовска долина). Вкупното производство на 5 главни 
национални култури во 2018 година претставува 58% од производството со вкупен волумен од 
околу 380.000 тони реализирано во Југоисточниот регион, од кои 370.000 тони се произведени 
во следните 7 општини Струмица, Василево, Гевгелија, Босилево, Ново село, Богданци и 
Валандово. 

Станицата за собирање и климатизација ќе придонесе за: 

• Даде пристап на локалното производство до пазарот; 

• Зголеми квалитетот и безбедноста на храната; 

• Во согласност со меѓународните стандарди за извоз; 

• Подобрување на конкуретноста на синџирите на вредности; 

• зајакнување на хоризонталната интеграција на мали носители; 

• Придонесе за организација на националниот систем за дистрибуција на храна; и 

• Создадете можност за приватни инвестиции. 

Собирната станица ќе биде дел од националната стратегија за дистрибуција на храна, станувајќи 
еден од различните центри за сателити организирани околу центар за храна со пазар на големо 
и агро-логистичка платформа во Скопје. Ќе биде посветен и на извоз заради позиционирање на 
земјоделското производство во регионот. 

Проектот ќе подржи: 

- 12,000 m2 површина (FAR: 0.5) 

- 6,000 m2 изграден објект, флексибилен за да се дозволи можно зголемување на 
количините 

- 20 до 25,000 тони годишно 

- Капацитет за складирање: 8 келии 250 m2 

- Мултифункционално сортирање и оценување на модерната линија 

- 13 до 100 вработени (сезонски врв) 

 

C) Систем за преработка на животински нуспроизводи (ЖНП) и нивно безбедно 
отстранување  

Целта на поткомпонентата е да ја поддржи Северна Македонија во воспоставувањето на систем 
за обработка на ЖНП и негово безбедно отстранување на тој начин исполнувајќи голем број на 
услови, вклучително и правилно собирање и обработка на сите категории на материјали од 
животинско потекло кои се предмет на отстранување, дефинирани во Преговори за ЕУ Глава 12 
Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика.  

Покрај воспоставувањето на потребниот објект за ЖНП, предвидените активности ќе вклучуваат 
и поддршка за постепена операционализација на службениот систем за контрола на ЖНП по 
целиот ланец (производство, раздвојување, складирање, транспорт и депонирање и / или 
преработка), обука на инспектори и деловни оператори, воспоставување документирани 
процедури и листи за проверка за одобрување на установи и нивна инспекција, комплетирање 
на усогласувањето, како што е потребно, на правната и регулаторната рамка во согласност со 
сегашното и релевантно законодавство на ЕУ и започнување кампања за информирање и 
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подигнување на јавната свест упатено до придружната индустрија за производство / преработка 
на храна. 

 

1.4 Секторски и институционален контекст        

Направена е студијата за производство, купување и трговија со овошје и зеленчук во Северна 

Македонија, нарачана од страна на МЗШВ и изработена од Факултетот за земјоделски науки и 

храна од Скопје за известување за подготовката на проектот. Студијата се фокусираше на 

главните култури во однос на производството и продажбата, имено домат, пиперка, зелка, 

лубеница и краставица за зеленчукови култури и јаболка, слива, праска и цреша во однос на 

овошните култури. Студијата ја истакнува конкурентноста како клучен предизвик и предлага 

голем број на препораки, вклучително и поддршка за формирање на центри за собирање со 

капацитети за ладење и сортирање во главните производни области, паралелно со поддршка за 

подобрување на квалитетот и стандардите на производството, промовирање на употреба на 

договорно земјоделство, формирање на организации на производители, вертикална 

интеграција на главните актери во синџирот на вредности и следливост на овошје и зеленчук во 

ланецот. Студијата исто така ја нагласува потребата од зајакнување на советодавната услуга за 

да им се овозможи на производителите и преработувачите пристап до знаење и информации. 

1.5 Институционални и спроведувачки договори на проектот       

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), Министерство за 
финансии (МФ), Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
(АФПЗРР), Агенција за храна и ветеринарство (АХВ), Агенција за катастар на недвижности (АКН), 
Јавно Претпријатие за управување со пасиштата (ЈПУП), засегнати страни и партнери за развој 
ќе бидат главните институции вклучени во спроведувањето на ПМЗ. 

МЗШВ е водечка агенција за спроведување на проектот и има целосна одговорност за 
управување и спроведување на проектот. Имплементацијата на Проектот ќе биде делумно 
вклучена во структурата на МЗШВ и ќе опфати и други институции вклучени во спроведувањето 
на активности финансирани од Проектот, Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) и Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).  

Ќе биде формиран тим за управување со проектот (ТУП) во МЗШВ и ќе биде составен од 
директорот на проектот, координаторот на проектот, водачите на компонентите, специјалистот 
за набавки, специјалист за финансиско управување, специјалист за животна средина и 
општествени аспекти/експерт и специјалист за техники.  

Ќе се формира технички комитет, предводен од директорот на проектот и вклучува координатор 
на проектот, водачи на компоненти, како и кој било дополнителен персонал по потреба, за да 
се обезбеди координација на оперативно ниво. Комитетот ќе вклучува технички персонал од 
случај до случај според теми што треба да се дискутираат и треба да се состане најмалку еднаш 
месечно за да се обезбеди добар напредок во планираните активности, или во случај да ги 
идентификува тесните грла и решенија за да се движи проектот напред. ТУП се планира да биде 
основан Април/Мај 2020. 

2. Основни податоци        

2.1 Локација и големина   

Република Северна Македонија е копнена земја, лоцирана во срцето на Балканскиот 
Полуостров. Се протега помеѓу 40° 50' и 42° 20' северна географска ширина, и помеѓу 20° 27’30” 
и 23° 05" источна географска должина. Низ земјата минуваат многу важни транспортни патишта, 
кои служат за поврзување на централна и источна Европа со јужните и југо-источните делови на 
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континентот, продолжувајќи кон земјите од Блискиот исток и пошироко. Граничи со две земји 
членки на ЕУ, Грција на југ и Бугарија на исток, како и со Србија и Косово на север и со Албанија 
на запад. 

Има вкупна површина од 25.713 km2 и население од околу 2 милиони. Просечната густина на 
населението е 78,5 жители на метар квадратен, од кои 60 проценти живеат во урбаните области. 

Главниот град на Скопје се наоѓа во северниот дел на земјата. Земјата е административно 
поделена на 84 општини, а градот Скопје, како посебен ентитет, го сочинуваат десет општини. 

 

 

Слика 1 Географска положба на Република Северна Македонија и локации на главни интервенции на 
проектите 

Град Скопје 

Градот Скопје се наоѓа во централниот дел на Скопската Котлина, со површина од 571 km2. 
Скопје има вкупно 578.144 жители. Густината е 319 лице / km2. Градот е опкружен со високи 
планини: Скопска Црна Гора на север; Зеден и Осој на запад; Јакупица на југ; и Катлановски Рид 
на исток. Основната ориентација на долината е од северозапад кон југоисток, обликувана од 
протокот на реката Вардар. 

Скопје е најважниот административен, економски, културен и едукативен центар во Република 
Северна Македонија. Градот Скопје е посебна единица за локална самоуправа, регулирана со 
Законот за Град Скопје и е составена од десет општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче 
Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари. 

Струмица 

Lozovo 
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Општина Струмица се наоѓа на северна ширина од 41 ° 22 'и 22 ° 35' и 23 ° 45 'источна должина. 
Го окупира крајниот југо-источен дел на Република Северна Македонија веднаш под границата 
помеѓу државните граници со Грција на југ и Бугарија на исток. Регионот што всушност ја покрива 
долината меѓу планините Беласица, Огражден и Еленица. Струмичкиот регион се наоѓа на југо-
исток на Република Северна Македонија со најголемиот град Струмица. Општина Струмица се 
наоѓа на југо-западниот дел на струмичкиот регион и зафаќа површина од 322 km2 со вкупно 
население од околу 55.000 жители 

Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, 
територијата на Општина Струмица го опфаќа градот Струмица и следниве 24 населени места: 
Баница, Банско, Белотино, Веjуса, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Дабjaа, Добрејци , 
Дормбомбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, Орманли, Попчево, 
Просениково, Раберци, Рич, Сачево, Свидовица, Три Води и Чепели. 

Ресен 

Општина Ресен се наоѓа во сливот на Преспа, во југозападниот дел од Република Северна 
Македонија, со површина од 739 km2. Од кои, 562 km2 се на копно, додека 177 km2 се на вода 
(Преспанско Езеро). Тоа е посебна географска област, која се наоѓа околу точката на географска 
ширина 41 ° N и должина 21 ° E. 

Општина Ресен граничи со македонските општини Охрид, Битола и Демир Хисар. Тука има 44 
топоними на населени места, од кои 43 се рурални (39 активни и 4 неактивни / напуштени) и 
една урбана населба - градот Ресен. 

Лозово 

Лозово е општина во источна Република Северна Македонија. Општина Лозово е дел од 
Вардарскиот статистички регион и се граничи со Општина Свети Николе на север, со Општина 
Штип на исток, Општина Велес на запад и Општина Градско на југ. 

2.2 Физичка околина    

Македонија претставува висорамнина на големи, тркалачки ридови и длабоки долини, целосно 
дисектирана и опкружена со планини. Динарските Алпи се протегаат во земјата, а највисоката 
точка е на планината Кораб, на 9.066 стапки (2.764 m). 

Северна Македонија е претежно планинска земја. Просечното издигнување на теренот е 850 
метри. Околу 80% од земјата се состои од ридови и планини. Планините се поделени во две 
основни групи: од една страна на северо-запад планинскиот венец Шар што продолжува кон 
планинскиот венец Западен Вардар / Пелагонија во Југо-Запад и Југ (во спротивност со 
Динарските опсези). Од друга страна, на југо-исток планинскиот ланец Осогово-Беласица 
(најзападниот дел од планините Рила-Родопа). Планините на Шара и планинскиот венец 
Западен Вардар / Пелагонија е продолжение помеѓу Динарските Алпи на север и планините 
Пиндс на југ, додека планинскиот ланец Осогово - Беласица е продолжение на планинскиот 
масив Рила-Родопас. 

Планински венец Шар: 

 Шар планина 

 Планина Кораб 

 Планина Бистра 

 Стогово 

 Дешат 

 Јабланица 

 Галичица 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Korab
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Bistra
https://en.wikipedia.org/wiki/Stogovo
https://en.wikipedia.org/wiki/De%C5%A1at
https://en.wikipedia.org/wiki/Jablanica,_Republic_of_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gali%C4%8Dica
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Западен Вардар/ планински венец пелагонија: 

 Баба Планина 

 Јакупица 

 Ниџе 

 Кожуф 

Планински опсег Осогово- Беласица: 

 Осогово 

 Беласица 

 Влахина 

 Малешево 

 Плачковица 

 Огражден 

Планините во групата Осогово-Беласица се постари планини. Тие се шират низ источниот дел на 
Северна Македонија. Планините во планинскиот венец Шар се помлади планини, сместени во 
западниот и централниот дел на земјата. Поделени се во 3 подгрупи: област околу реката 
Вардар, област околу долината на Пелагонија и областа во северозападниот дел на земјата. 

Постојат три национални паркови заштитени со закон во Северна Македонија: Пелистер, 
Маврово и Галичица.   

Скопје  

Поширокото подрачје на скопскиот слив се состои од неогени-плиоценски седименти и 
кватернерско-алувијални наоѓалишта. Поголемиот дел од почвата во Скопската Котлина е 
мешавина од глина и алувиум со голема содржина на органски материи. 

Ресен 

Карпестите маси припаѓаат на западно-македонската геотектонска единица (Клинчаров 1997) 
која е поделена на пет сегменти. Сливот на Преспанското Езеро припаѓа на сегментот Пелистер 
- Шар Планина (Арсовски 1997). Планините на исток се состојат од силикатни карпи (шиистички, 
магматски и вулкански карпи), додека планините на север, југ и запад се главно карбонски 
(комплексни варовнички). Поради порозните варовнички карпи на запад има подземен проток 
на вода од Преспанските езера до долниот дел на Охридското Езеро, каде водата се појавува 
како бројни под-лакустични и енергични извори на површината, како што се Дрилон во Албанија 
и Свети Наум во Република на Северна Македонија. 

Низинскиот дел на сливот е составен од класичен комплекс на седименти (глинени седименти, 
флуиоглацијални остатоци, алувијални седименти, езерски мочуришни седименти и 
пролувијални наоѓалишта). За време на неодамнешната еволуција на долината, се појавија 
чести флуктуации на нивото на езерото, доказ за кои се многу тераси и бреговни линии. 
Најниската идентификувана тераса е околу 5-6 m над 852 m a.s.l. нивото на езерото. Во овој 
момент, создаден е песочен истмус „Гладно Поле“, кој сега ги раздвојува двете езера 
(Клинчаров 1997 г., заснована на Думурзанов и Ивановски 1978 година и Карајовановиќ и 
Ивановски 1979). 

Струмица 

Целиот струмички регион е поделен на ридски планини, кои вклучуваат скалести и рамничарски 
почви, како и алувијални, карпести и карбонатни почви. Поголемиот дел од земјиштето (46%) е 
обработливо земјиште и припаѓа на обичниот релјефен дел кој се наоѓа на просечна надморска 
височина од 250–300m и е од примарно значење за агрокултурата во регионот. 

Лозово 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Mountain_(North_Macedonia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakupica
https://en.wikipedia.org/wiki/Nid%C5%BEe
https://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEuf
https://en.wikipedia.org/wiki/Osogovo
https://en.wikipedia.org/wiki/Belasica
https://en.wikipedia.org/wiki/Vlahina
https://en.wikipedia.org/wiki/Maleshevo_Mountain
https://en.wikipedia.org/wiki/Pla%C4%8Dkovica
https://en.wikipedia.org/wiki/Ograzhden_(mountain)
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Општина Лозово е дел од Вардарскиот плански регион, што зафаќа поголем дел од 
Повардарието, ниското дел од теченето во долината на реката Вардар во централниот дел на 
Република Северна Македонија. Оваа област потекнува од минатото со спуштање кон копното 
создавајќи попространи долини. На север од областа започнува од клисурата Дервенска или 
Еденска, која ја одделува долината Скопје и Велес. 

Потоа следи велешката клисура, каде се простира долината на Тиквеш и се протега до Клисурата 
Демир Капија. Од Демиркаписката клисура започнува топлата и плодна гевгелија - валандовска 
котлина, завршувајќи со Циганската клисура на територијата на Грција. Повардарието, со ниски 
до средни високи планини, е одвоено од Исток – Вардар група на планини и долини. Главната 
сообраќајна артерија на Република Северна Македонија поминува низ оваа област која е многу 
важна за целокупниот економски развој.    

2.2.1 Клима          

Поради специфичните природни и географски карактеристики, во Република Северна 
Македонија постојат два главни типа на клима: Медитеранска и Континентална клима. Така, се 
појавуваат две проминентни сезони: ладни, влажни зими и суви, топли лета. Покрај овие, во 
високите, планински области има и планинска клима која се карактеризира со кратки, студени 
лета и значително студени и умерено влажни зими, каде врнежите главно се во форма на снег. 
И покрај фактот дека Северна Македонија се наоѓа релативно близу до Егејското и Јадранското 
Море, влијанието на медитеранската клима не достигнува многу длабоко во земјата, освен во 
рамките на неколку долини. Ова е резултат на високите планини што се издигаат на запад и југ 
од земјата. Влијанието на Егејското Море може да се почувствува по долината на реката Вардар 
северно кон Демир Капија, а нешто помалку во долината Скопје. Некој благ ефект, исто така, 
достигнува до долините на реките Струмица и Брегалница, како и во близина на Дојранското 
Езеро. Влијанието на Јадранското Море врз делови од западна Северна Македонија се протега 
првенствено по долината на Црн Дрим. Континенталното влијание влегува од север и 
продолжува кон југ; затоа, карактеристиките на оваа клима се чувствуваат длабоко во земјата, 
особено во североисточните и источните региони. 

Просечната годишна температура е 11.3 ° C. Најжешките градови се Валандово и Гевгелија, со 
температура од 14,5 ° C и 14,3 ° C, соодветно. Во планинските климатски области просечните 
годишни температури се: на Попова Шапка, 4,7 ° C, во Лазарополе, 6,8 ° C и во Крушево, 8,2 ° C. 

Просечните врнежи од север во Македонија се 683,7 mm годишно. Областите со најголеми 
врнежи се јавуваат кај Маврови Анови и Ресен со 1.197 mm и 757,9 mm, соодветно, а најмалку 
во рамнината Овче Поле со само 490,3 mm. 

Ветровите дуваат главно од северниот квадрант, но, во специфични области, нивната насока 
може да се промени според структурата на релјефот. Иако најпознати ветрови се Вардарец и 
Југ, понекогаш на котлините или клисурите се појавуваат локални ветрови, како во Деник и 
Нокник. 

На годишно ниво, количината на сончева светлина присутна е околу 2.100 -2.450 часа, додека 
просечната годишна облачност е помеѓу 4,3 и 5,7 на скала од 10. Просечниот број на сончеви 
денови е 130 на југ и 73 дена во Скопје.  

Просечниот број на магливи денови се движи од 4-72, најмногу се случуваат во есенски и зимски 
месеци. Маглата е главно присутна во Долината Скопје (72 дена) и во Полог (33 дена), а се јавува 
најмалку поретко во Долината Струмица-Радовиш и во Малешевија, каде просечниот годишен 
број на магливи денови е 3-5. 

Скопје 

Климата во скопската котлина е под влијание на континенталната и медитеранската клима, како 
и планинската клима во областите на поголеми надморски височини. Долните делови на 
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долината имаат топли и суви летни периоди и просечно студени и влажни зими. Просечната 
годишна температура за периодот 1978-2015 година беше 12,9 °C. Највисоки просечни месечни 
температури се забележани во јули и август, додека најниски се забележани во јануари. 

Врнежите не се подеднакво распределени ниту временски ниту во област. Според централната 
метеоролошка станица Зајчев Рид во Скопје, просечната годишна количина на врнежи за 
периодот 1978-2015 година била 484,8 mm. Просечните месечни варијации на врнежите 
достигнуваат максимални вредности во мај и ноември / декември, додека најниски се во 
јануари/февруари и август. Сувиот период трае од јули до септември и се одржува континуирано 
повеќе од 60 дена. Појавата на интензивни врнежи од дожд е честа појава во долината, особено 
за време на потоплиот период од годината. Годината со највисоко ниво на врнежи беше 2014 
година, со 782,9 mm, додека најсушната година 2000 година, со 296,4 mm. Обемот на врнежи е 
помал за време на потоплиот период од годината (период на вегетација), кога потрошувачката 
на вода на секторите идентификувани како најголеми потрошувачи на вода е на највисоко ниво. 

Струмица 

Посебната географска и топографска положба на Струмица се карактеризира со две климатски 
зони. Суб-медитеранската клима со високи или ниски преклопувања со источната 
континентална клима, преплет кој му дава на регионот посебен белег - долги и топли лета со 
високи температури во текот на денот, намалена количина на дожд, со пониски зимски 
температури и ветрови кои дуваат од сите правци. Микро-регионот на Струмица се 
карактеризира со долг период на сончеви и интензивно светли денови, што позитивно влијаат 
на фруктификацијата. Има околу 230 дена сонце годишно, додека сончевата рефлексија трае во 
просек 2.377 часа годишно. Има магла најмногу 20 дена. Микро регионите Радовиш и Конче се 
карактеризираат со релативно континентална клима. Поради разликата во висината (400-707 
метри надморска височина) одредени климатски елементи варираат помеѓу медитеранската 
клима на нивите и планинската клима на планините. Микро-регионот на Гевгелија се 
карактеризира со медитеранска до континентална клима, обезбедувајќи топли денови во текот 
на целата година. Овој микро регион е најсончевиот дел од земјата, со над 240 сончеви денови 
годишно. 

Ресен 

Просечната годишна температура во Ресен е 9,5 °C. Најтопол месец е јули, со просечна месечна 
температура од 18,9 ° C, а најстуден е јануари со 0,1 ° C. 

Врнежите се под влијание на медитеранскиот плувометриски режим. Просечната годишна 
количина на врнежи од дожд е 715,2 mm, но во одредени години годишната количина варира 
од 380 mm до 1170 mm. Главниот врв е ноември, со просек од 102,6 mm, проследено со 
декември со 77,5 mm, а главниот минимум во јули и август е 24,9 и 26,8 mm, соодветно. 
Врнежите главно се од дожд и помалку од снег. 

Лозово 

Климата во општина Лозово се карактеризира со особено медитеранско влијание. Просечната 
годишна температура на воздухот е 13,8 ° C. Просечните годишни врнежи се 500  mm. 

2.3 Топографија и хидрографија    

2.3.1 Хидрологија       

Постојат различни типови на води на територијата на Република Северна Македонија, како што 
се подземни води, извори, проточни води, потоци и реки, како и природни и вештачки езера. 
Севкупните водни ресурси во Република Северна Македонија се проценуваат на околу 26 
милијарди m3. Според овие вредности, Северна Македонија би можела да се категоризира меѓу 
средно водно богати земји. 
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Водните ресурси се распределени нерамномерно на територијата на Република Северна 
Македонија, што е резултат на разновиден геолошки состав, релјефна структура и климатски 
карактеристики. Треба да се истакне дека 84% од водите во Република Северна Македонија се 
домицилни, додека само 16% потекнуваат надвор од земјата. Вкупната количина на подземни 
води се проценува на околу 0,52 милијарди m3. 

Најголеми количини има во Скопје, Струмица, Куманово и Гевгелија-Валандовскata долинa. 
Овие води се особено важни за снабдување со вода на луѓето, бидејќи се проценува дека околу 
60% од руралните населби и околу 50% од урбаните населби користат такви води за да ја 
задоволат побарувачката. Изворите се природен проток на води до површината на земјата. Се 
смета дека Северна Македонија не е богата со извори. Повеќето од нив (околу 80%) се наоѓаат 
во сливот на реката Вардар, додека малку се во сливот на Црн Дрим (околу 15%) и Струмица 
(5%). 

Во Северна Македонија се регистрирани околу 4400 извори од кои 1100 имаат капацитет 
поголем од 1 l/s. Меѓу нив, околу 90 извори имаат капацитет над 30 l/s, а 58 извори имаат 
капацитет поголем од 100 l/s. 

Најголемите реки во Северна Македонија потекнуваат од карстни извори, како што се Вардар, 
Треска, Бабуна, Црна Река и други реки. Најголемите карстни извори во Северна Македонија се 
Острово кај манастирот Свети Наум на јужниот брег на Охридското Езеро, со вкупен капацитет 
од 11 m3 /s, а Рашче (6 m3 /s) е втор по капацитет. Исто така, повеќе од 50 извори на минерални 
и термо-минерални води со вкупен капацитет од околу 1500 l/s се регистрирани во Северна 
Македонија. Најголеми извори вклучуваат бањите на Катланово, Куманово, Кочани, Штип, 
Дебар, Подлог и др. Во Северна Македонија има и бројни минерални извори ( долина на Скопје, 
Пелагонија, Полог, Кожуф, Велес и Радовиш). 

Реките во Северна Македонија припаѓаат на три сливни подрачја: Егејско, Јадранско и Црното 
Море. Подрачјето на Егејсиот слив е најголем во Северна Македонија со површина од 22.319 
km2 или 87% од вкупната национална територија. Составен е од сливот на реката Вардар (80% 
од територијата) и сливовите на реките Струмица и Циронска. 

Реката Вардар е најдолгата и најважната река во Северна Македонија. Вкупната должина на 
реката е 388 km, од кои Република Северна Македонија поседува 301 km. За време на протокот 
низ Република Северна Македонија, реката Вардар прима вкупно 37 притоки подолги од 10 km 
(Пена од планината Шар Планина, Треска, Маркова Река, Лепенец и Серава во скопската долина, 
Пчиња и Кадина Река во клисурата Таор, Тополка) и Бабуна на подрачјето на Велес, Брегалница 
во средниот тек, Црна Река и Бошава на подрачјето на Тиквеш). Во својот горен проток, реката е 
збогатена со дополнителни 8 m3 /s од резервоарот за вода во Маврово, пренасочени од сливот 
на реката Радика. 

Јадранскиот слив во Северна Македонија се состои од сливот на реката Црн Дрим (56 km). 
Западните и југозападните делови на Република Северна Македонија или 13% од територијата 
на земјата се исцедуваат низ неа. Црн Дрим истекува од Охридското Езеро, поминува низ 
Струшко Поле (полиња), а потоа влегува во резервоарот Глобочица, и продолжува понатаму 
надолу во следниот резервоар - Дебарското Езеро (Шпиjeе). Најзначајна притока е реката 
Радика (64,7 km). Дел од горниот слив на реката Радика е префрлен, вештачки, преку 
Мавровското Езеро (резервоар) во сливот на Вардар.  

Подрачјето на сливот на Црното Море опфаќа незначителен дел од територијата на Северна 
Македонија или 44 km2. Сместено е на северната падина на Скопска Црна Гора, каде што se 
изворите на реката Бинечка Морава; оваа река ги носи водите од оваа област до Црното Море 
преку реките Јужna Морава и Дунав. 

Исто така, постојат голем број реки кои го продолжуваат својот тек подземno, како што се реките 
Крапа, Лазарополска и Мала Река, кои тонат во варовнички делови; водата на реките Церска, 
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Патишка, Оча и Пеколничка се топи во речното седиште и неколку мали водотеци натопени во 
карстни полиња (Бегово Поле, Тони Вода). 

Република Северна Македонија има околу 160 езера со вкупна површина од околу 500 km2, или 
околу 2% од вкупната површина на Северна Македонија. Од нив, 50 се природни, а остатокот од 
111 се вештачки езера - резервоари. Постојат три тектонски езера во Северна Македонија, 
Охридско, Преспанското и Дојранското Езеро. Охридското Езеро се наоѓа во најоддалечениот 
југозападен дел на Северна Македонија и зафаќа површина од 348,8 km2 (30,35 х 14,5 km), од 
кои Република Северна Македонија поседува 229,9 km2, а другиот дел припаѓа на Република 
Албанија. Просечната длабочина е 144,8 m, а најголемата 287 m. При нормално ниво на езерото, 
овој езерски слив акумулира 50.683km3 вода. Езерото се храни со вода преку бројни крајречни 
и сублакустрични извори. Извори на јужниот брег (извори во близина на манастирот Свети Наум 
и извори во близина на селото Тушемиште во Албанија) се најзастапени и најбројни. Други 
големи извори се Билјанини Извори, извори во селото Калишта и извори Воденче кај селото Лин 
во Албанија. 

Преспанското Езеро се наоѓа во југозападниот дел на Северна Македонија. Езерото зафаќа 
површина од 274 km2 (28,6 х 16,9 km), од кои 176,8 km2 припаѓаат на Северна Македонија, а 
остатокот припаѓа на Грција и Албанија. Просечната длабочина на езерото е 18,8 m додека 
најголемата длабочина е 54 m. Целокупната вода складирана во Преспанско Езеро изнесува 3,6 
km3 (Албрехт и др. 2012). Постојат два острови во Големото Преспанско Езеро, еден се наоѓа во 
Северна Македонија - Голем Град. Преспанското Езеро се снабдува со вода од голем број мали 
притоки, како што се Голема Река, Кранска и Брајчинска, како и неколку сублакустрични извори. 
Езерото нема одлив на површина, но ја губи својата вода преку испарување и  Врагодувка во 
заливот на Завир. 

Дојранското Езеро се наоѓа во југоисточниот дел на Северна Македонија и зафаќа површина од 
43 km2. Најголемата нејзина длабочина од 10 m е во југоисточниот дел. Се храни со вода од 
неколку мали реки од неколку сублакултурни извори. Почнувајќи од 1988 година, нивото на 
водата драстично се намали, што резултираше во намалување на површината на езерото за 600 
ha и волуменот на водата за околу 110 милиони m3. Од 2002 година, реализиран е проект за 
обновување на езерото преку надополнување на водата од алувијалниот аквифер Ѓавато кај 
Богданци. 

Освен тектонските езера, Република Северна Македонија има и едно свлечиште езеро 
(Моклишко Езеро), едно крајбрежје-крајбрежје (Острово кај Свети Наум), шест мочурливи 
езера, неколку пештерски езера и 43 глацијални езера (од кои повеќето - 21 - се наоѓаат на 
планината Шар Планина, а остатокот на планините Кораб, Дешат, Јабланица, Стогово, Пелистер 
и Јакупица). Постојат повеќе од 110 вештачки езера - резервоари во Северна Македонија. Од 
нив, 22 резервоари имаат волумен поголем од 1 милион m3, а останатите се со помал волумен. 
Вакви поголеми езера вклучуваат Тиквеш на реката Црна Река, Козјак на реката Треска, Маврово 
Езеро на реката Маврово, Шпиjeе на реката Црна Дрим, Калиманци на реката Брегалница, 
Стрежево на реката Шемница и др. 

2.3.2 Почва и геологија        

Република Северна Македонија, иако е мала земја, изобилува со различни типови почви: 
Аутоморфоус (неразвиена - карпеста почва, серозем на лабава подлога, аолијански песок и 
колувијална почва; хумус-акумулативна - варовничко-доломитска мувла, ранзина, смирна 
почва, чернозем) , и смолница (вертизол); камбичко - еутрично кафеава почва, кисела кафеава 
почва, кафеава почва над варовник и доломит и црвена почва; елувијално-илувијална - лувична 
почва и кафеава подзолична почва; антропогена - реголитна почва, градинарска почва и 
депонија); Хидроморфна (неразвиена - алувијална почва; псевдоулгија - псевдоулгија; ливада - 
ливада; глеј - псевдоугли- гли, црна мочуришна почва, глинеста почва и тресет-глинеста почва; 
тресет - висок тресет, средно тресет и низок тресет; антропогени - реголитски тресет почви , 
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оризова почва и наводнета почва); Халоморфни (акутни солени почви - солончак; солонец - 
солонец); Субакуално (неразвиено - протопедон; развиено - „гита“, „дај“ и сапропел). 

Геолошката структура на територијата на Република Северна Македонија се карактеризира со 
многу посебности и феномени, кои со право можат да се третираат како реткости меѓу 
природното, научното и културното наследство во светот. На релативно мала површина, 
наидуваме на мноштво различни геолошки и геоморфолошки феномени, укажувајќи на фактот 
дека низ целата геолошка историја овој регион претрпе значителни и многу сложени промени, 
што резултираше со најразлични карпести маси кои се движат од геолошки најстариот до 
геолошки најновите формации. 

Акцент може да се даде на фактот дека некои од геолошките појави во регионот се сметаат за 
уникатни во светот. Антимоничкото место Алчар, на планината Кожуф, е откриено некои 
минерали талиум од еден вид, од кои најпознат е лориндет. Одредени минерални здруженија, 
на подрачјето на селото Нежилово, се познати по откривањето на нови минерали, признати од 
Меѓународната асоцијација за минерали (МАМ). 

Вреди да се спомене дека пештерата Слатински Извор, формирана во прекамбријски карпести 
маси, е една од најдолгите пештери во светот и е регистрирана на списокот за светско 
наследство на УНЕСКО од 2004 година. На списокот се наоѓа и друга локација: Маркови Кули со 
нивните карактеристични геоморфолошки форми, додека влезот на пештерата Пешна, со 
димензии 52m х 40m, е една од најголемите во Европа и во светот. 

На територијата на Северна Македонија разликуваме неколку одделни големи геотектонски 
единици, чии фази на создавање и развој се протерозоична, рифејско-камбријанска, 
каледонско-херцинска и алпска орогеност. 

Зона Кукали-Краса 

Во Северна Македонија, зоната Кукали-Краста зафаќа мал простор околу областа каде што 
реката Радика влева во Црн Дрим (околу Дебар) и е составена претежно од Upper Cretatious 
flysch престапен од конгломератите на Eocene . 

Западно-Македонска зона 

Западно-македонската зона се протега од Шар планинскиот масив и се шири низ целата 
територија на Западна Македонија, вклучително и на јужните планинските масиви на Баба 
планина со Пелистер. 

Пелагониски масив 

Пелагонискиот масив е остаток на Прекамбријската Земјина кора во овој дел на Динариди - 
Хеленидис. Познато е под името пелагониски коњски антиклиниум. Таа е одвоена од соседните 
тектонски единици по длабоки регионални грешки, додека алпската геолошка историја ја 
прикажува како релативно покачена. Составена е од метаморфни кристални карпи, гнајсеви, 
микашисти, мермери и други регионални метаморфни комплекси. Голема маса на гранити од 
различна возраст може да се најде и во оваа зона. 

Вардарска зона 

Вардарската зона се протега од Белград на север до Термискиот Залив на југ со ширина од околу 
60-80 км. На територијата на Северна Македонија, вклучува фрагменти од Прекамбријска 
Земјина кора, Палеозојски вулканско-седиментарен комплекс и кисел мезозојски магматизам. 
Оваа зона особено, со својата геолошка историја, внатрешната структура, распространети 
тектонски структури и нивните односи, се издвојува не само на територијата на Северна 
Македонија, туку и на целиот Балкан. 

Србско-македонски масив 
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Српско-македонскиот масив е фрагмент од Родопскиот масив што ги раздвојува орогените 
системи на Динаридите и Хеленидите на запад и Карпато-Балканот на исток. Делот од српско-
македонскиот масив кој се наоѓа на територијата на Северна Македонија се карактеризира со 
присуство на Прекамбријски и Рифеј-Камбриски комплекси. Генисите и мика-шистите се 
распространети, а во одредени сегменти - фигури на Гриншисти. Во маргиналните делови, 
постојат некои незначителни појави на графички шисти од старата палеозојска ера. 

Зона Краиште 

Зоната Краиште во Северна Македонија се шири по должината на границата со Бугарија 
(горниот тек на реката Брегалница), која вклучува терени на терцијарната грабаница Пијанец и 
околните планински масиви. Се карактеризира со присуство на Тријасични и други алпски 
формации, а исто така има и посебен вид развој на формирање на зеленичари. 

2.4 Користење на земјиштето          

Користењето на земјиштето во Република Северна Македонија е категоризирано врз основа на 
продуктивни цели (земјоделство и шумарство) и непродуктивни цели (вода и водотеци, 
инфраструктура, населби и не-обработливо земјиште), во согласност со податоците од 
Државниот преглед 2000 година Администрација. Земјоделското земјиште бележи благ пад во 
последните дваесет години. 

Шумско земјиште опфаќа 22.000 хектари непродуктивни области (карпест терен). Како резултат 
на преземените мерки за одржување на шумите и вештачко пошумување, денес се санирани 
шумите во Северна Македонија, при што голем дел од грмушките се претворија во ниски шуми 
(грмушки-шуми), а ниски шуми во високи шуми. За жал, садници од бел и црн бор се користеле 
во процесот на пошумување наместо природни видови. Посебен белег е фактот дека 250.000 
хектари шуми и шумски земјиште во моментов се скоро лишени од вегетативно покритие (и во 
и надвор од главната шумска крошна). Од нив, 0,4% се под редоко покритие. Овие се области 
погодни за пресадување или за да се овозможи природна реколонизација. 

Земјоделското земјиште вклучува пасишта, привремени базени, исцедени мочуришта кои сè 
уште содржат трска и обработливо земјиште. Висококвалитетни пасишта (192.000 ха) се наоѓаат 
во скоро сите високи планински области, но најдобрите се наоѓаат на западните планини (Шар 
Планина, Бистра, Стогово, Кораб, Дешат и други). Обработливо земјиште вклучува ораници и 
градини, ливади и мала количина на лозови насади и овоштарници. Во оваа област доминираат 
житарките (62%), што не одговара на поволната влажност на почвата и температурните услови. 

Генерално, приближно една третина од земјоделските полиња и градини остануваат 
необработени секоја година, т.е. лозови или неискористени (вкупно 193.000 ха). Тоа се главно 
области со ниска катастарска класа (VI, VII и VIII) лоцирани на ридско или планинско подрачје, 
со неповолни релјефни или климатски услови. 

Водните ресурси го сочинуваат најголемиот дел од вкупниот биланс на непродуктивно 
земјиште. Водните тела, природните езера и вештачките резервоари зафаќаат површина од 
87.493ha или 3,4% од вкупната површина на Македонија. Сепак, голем дел од непродуктивно 
земјиште е опфатено со населени места и инфраструктура (вкупно 69.207 ha), главно во 
рамнините и најплодните области. Од особено значење е проширувањето на градовите и 
обичните населби во долината Скопје, Полошката долина, Кичевско Поле, рамнината на Охрид, 
долината на Кумановско Поле, рамнината на Славишко Поле, рамнината на Струмичко Поле и 
сл. 

Категоријата „други неплодни земји“ вклучува карпести терени, високи карпести врвови на 
млади планински масиви, екстремно еродирани области, многу стрмни и некултурни области, 
страни на кањони и долини и слично. Напуштената обработлива земја од катастарската класа VII 
и VIII вклучена во оваа категорија страда од екстремна ерозија. 
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Скопје 

Постојат огромни области на неискористено земјоделско земјиште што се на располагање во 
градот. Земјоделското земјиште зафаќа 48,4% од руралната територија, од кои 25,86% се 
обработливи. Тековната состојба е таква што само мал дел од ова земјиште се користи / 
култивира, а остатокот останува залуден. 

Пелагонија 

Во Пелагонискиот плански регион се наоѓаат 17,7% од вкупните 650.000 хектари обработливо 
земјоделско земјиште во Република Северна Македонија. Земјоделството е еден од 
приоритетните сектори во пелагонискиот регион. Учествува со 4% од вкупното производство во 
регионот и 5% во вкупното вработување во регионот. Одличните земјоделски структури и 
климатските услови се главните фактори кои придонесуваат за успешен развој на 
земјоделството во регионот. Во Табела 59 е претставена застапеноста на земјоделското 
земјиште по категорија. Од табелата бр. 59 може да се забележи дека обработливо земјиште 
(53%) и пасишта (47%) се најзастапени. Во пелагонискиот регион земјоделството е економска 
активност на целото семејство. Најчесто, како носител на индивидуално земјоделско 
стопанство, мажи (90% од случаите, исто како и на национално ниво) со просечна возраст од 57 
години, додека домаќинствата што се занимаваат со индивидуални земјоделски стопанства се 
64% жени со просечна возраст од 45 години и 36% од мажите со просечна возраст од 33 години 
(Табела 61). 

Важно е да се спомене дека 30% од членовите на домаќинствата што се занимаваат со 
индивидуални земјоделски стопанства се под 35 години, што е за 25% на национално ниво. Ова 
покажува тренд на вклучување на младите во земјоделските активности. 

Струмица  

Шумските еко-системи во струмичкиот микрорегион ја покриваат територијата на планините 
Беласица и Огражден, а доминираат листопадни шуми претежно составени од дабови, црно-
бели рогови, костени и букови дрва. Зимзелени шуми се поретки и најчесто се наоѓаат во 
повисоките делови на планините, во кои доминираат бор, ела и смрека. Мешави шуми се 
наоѓаат на помали површини и не се многу застапени во овој регион. 

Во струмичкиот микрорегион, рудникот за експлоатација на фелдспад „Хамзали“ е со натриум, 
и е единствениот пронајден на територијата на Северна Македонија и Балканот. Рудникот за 
извоз на CaCO3 „Мемешли“ е место што претставува мермерен варовник, едно од ретките места 
во Република Северна Македонија. Се спроведува истрага на планината Огражден во 
непосредна близина на населеното место Иловица, каде има индикации за потенцијални 
продавници (бакар и злато). 

Јачината на агробизнисот на Струмица е резултат на поволните климатски услови, голема 
површина на плодно земјиште, науката и технолошкиот развој во модернизацијата на 
земјоделството и соодветните земјоделски машини и опрема. Од вкупно 54.676 жители, 19.216 
жители живеат во руралните средини во кои земјоделството е примарна деловна гранка и со 
што овој сектор е ставен во групата сектори со најбројни ангажирани работна сила во Општина 
Струмица. Вкупната земјоделска површина е 8.130 хектари, од кои 7.156 хектари или 88,02% се 
плодно земјиште, каде доминираат плугови и градини. Овоштарници 120 хектари (1,48%), лозја 
137 хектари (1,69%), ливади 272 хекатари (3,35%), пасишта 93 хектари (1,14%), трска 93 хектари 
(1,14%) и 259 хектари или 3,18% од другите. Од вкупното производство на овошје и зеленчук, 
над 90% припаѓа на производство на зеленчук, додека 10% овошје. 

Плодната земја, поволната микроклима и поволната хидрографија, овозможуваат одгледување 
и зреење на квалитетни култури раноградинарски. Поради човечките ресурси, земјоделската 
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површина, структурата и конфигурацијата на земјиштето, како и поволната клима, инвестициите 
во земјоделството имаат неограничени можности и огромен потенцијал. 

Од малиот процент на обработливо земјиште, кое се користи за производство на ниви и 
градинарски култури, доминира во производството на пченка (26,6 проценти удел во 
производството на пченка во Република Северна Македонија), потоа компирите и кромидот. 
Останатите култури се произведуваат во многу мали количини и со тоа имаат минимално 
учество во вкупното производство во Република Северна Македонија. 

Производството на овошје исто така е минимално развиено со многу мал удел во вкупното 
производство во земјата. Во 2014 година најголемо производство со 13,7 проценти учество е 
забележано во производството на ореви, 10,7% цреши и 10,3% круши. Производството на грозје 
има најмало учество од 0,3 проценти во вкупното производство на грозје во Република Северна 
Македонија. 

Лозово 

Главните култури на Лозово првенствено вклучуваат грозје, тутун и малку пченица. Црвеното и 
белото грозје се берат за производство на вино и за јадење. Тутунот се бере преку есенските 
месеци, се набодува / зашијува, суши и се продава во март. Голем дел од локалното население 
ги замени лозјата со тутунски полиња затоа што тутунот стана попрофитабилен од грозјето 

Домашно, локалното население одгледува зеленчук и овошје во нивните домашни градини. 
Зеленчукот може да вклучува пиперки, зелка, праз, домати, грав, моркови и тиква. Овошјето 
може да вклучува јаболка, круши, сливи, смокви, дуња и лимони. Многу локални жители имаат 
кокошки, кози и свињи. Неколку локални жители живеат како пастири. Локалните прошетки со 
кози се случуваат секој ден низ главната улица. 

2.5 Биолошка животна средина- екосистеми 

2.6 Пасишта         

Тревни површини се појавуваат во низинските и високи земјишни појаси од 60-1.200 ммл. 
Почвите на кои тие се развиваат се геолошки разновидни (силикатни, варовнички, доломит и 
сл.). Екосистемите на суво земјиште / тревни површини зафаќаат голем дел од Република 
Северна Македонија. Тие се случуваат во низинскиот и планинскиот појас (во планинските 
пасишта), а често и во секундарните живеалишта пред се заради трајната деградација на 
шумските фитоценози (главно даб), но исто така и заради реколонизација на напуштеното 
обработливо земјиште по видови на тревни трева. Почвите на кои тие се развиваат се геолошки 
разновидни низ целата територија (силикат, варовник, доломит, серпентина, арсен, палеогени 
и неогени мермери и солени почви) и самите екосистеми се присутни на надморска височина 
од 60 m до приближно 1.200м аsl. 

Оваа група на живеалишта е комплексна група која опфаќа шест помали групи во Северна 
Македонија, имено: суви монтажни пасишта (Е1), месички пасишта - ливади (Е2), сезонски 
влажни и влажни пасишта (Е3), алпски и субалпински пасишта (Е4), Временски раб и 
расчистувачи и високи забранети штандови (Е5) и степски коприва сол (Е6). Дистрибуцијата на 
суви монтажни пасишта (Е1) е наменета за дабова шума. Тие се појавуваат во надморска 
височина од 60 до 1200 m, на различни геолошки основи, претежно на секундарни живеалишта 

  

Групите на месички тревни стабили / живеалишта (Е2) и сезонски влажни и влажни пасишта (Е3) 
се однесуваат на повеќе или помалку влажни пасишта и ливади од низини и долни планински 
појаси во рамките на бореал, аморална, умерено топла влажна и медитеранска зона. Наспроти 
живеалиштата во групата Е2, кои се изложени на поголема антропогена интервенција (редовно 
пасење, косење, земјоделско подобрување, употреба за спорт и друго), живеалиштата во Е3 
вклучуваат пасишта и ливади без значително човечко влијание. Двете групи на живеалишта се 
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карактеризираат со заедници од класата Molinio-Arrhenatheretea. Живеалишта на алпски и 
субалпински пасишта (Е4) најчесто се случуваат над горната шумска граница. Тие вклучуваат 
примарни и секундарни пасишта во тревни, аморални, умерено топла влажна и медитеранска 
зона, во кои доминираат видови од семејствата Poaceae или Cyperaceae. 
 
Споредено со претходните групи, климата овде се карактеризира со поголема влажност и 
пониски температури во текот на годината. Три главни подгрупи на оваа група на живеалишта 
можат да се разликуваат во Северна Македонија: Кисели алпинистички и субалпински пасишта 
(Е4.3), Калкурозни алпски и субалпински пасишта (Е4.4) и алпинистички и субалпински збогатени 
тревари (Е4.5). Групација на живеалишта Е5 - Ворлендските раб и клисури и високи забранети 
стабили е еколошки една од најхетерогени групи на живеалишта. Вклучува штандови со висока 
трева или папрати кои растат на напуштените градски и земјоделски површини, долж водотеци, 
на шумски раб или на пасишта населени со видови од соседните живеалишта. Покрај родните 
заедници специфични за шумските рабници (Е5.2) и субалпините влажни високи тревки и 
папрати (Е5.5), таа исто така вклучува и разни плевели заедници на напуштени градски, 
приградски и рурални структури, индустриски места, обработливи површини и др. (Е5.1). 
Живеалиштата на степси од внатрешна сол (Е6) се однесуваат на солени почви на кои 
преовладуваат тревни растенија отпорни на високи концентрации на соли. Солените степи од 
Северна Македонија, под класификација на EUNIS, припаѓаат на Е6.215: степски соли на Пелаго-
Вардар, кои опфаќаат халофилни заедници од југозападниот дел на Балканскиот Полуостров, во 
областа опкружена со Пелагониди и месо-македонски планини, во ариот зона на реките Вардар 
и Горна Морава. Неколку видови на живеалишта од шесто ниво се споменуваат за Северна 
Македонија. 
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Легенда: 

(Црвено) Урбани екосистеми  (Вештачки живеалишта) 

(Жолто) Земјоделски екосистеми 

(Светло зелено) Пасишта  

(Зелена) Шуми и  пошумена земја 

(Розева) Грмушки 

(Сива) Природно диви или ретко вегетациони области,  

(Тиркизно) Мочуришни екосистеми 

(Сино) Реки и езера 

 

Слика 2  Видови на екосистеми во Република Северна Македонија 

2.7 Шуми  

Шумските екосистеми покриваат голем дел од копнената површина на Република Северна 
Македонија на надморска височина од 150-2.200 m. Доминираат широколисни шуми (Hornbeam 
[Carpinus betulus], Костен [Castanea sativa], бука [Fagus sylvatica], хоп-рог [Ostrya carpinifolia] и 
даб [Quercus sp.], Додека зимзелени шуми (ела [Abies sp.], Смрека) [Picea sp.] и бор [Pinus sp.]), 
како и мешаните шуми (бука-ела) ги има  во мали области. Поради преголемата сеча, тие се 
деградирани во низинските предели и во некои места целосно уништени. Како и да е, 
претставени се со над 80 чисти шумски предели и вклучуваат видови од седум класи.  
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2.8 Суви и полу суви земјишта (ASALS)      

Северна Македонија е сеизмичко подрачје, меѓутоа, голем дел од нејзината територија е сува и 
полу сува и има чести свлечишта, лавини и др. 

2.9 Планинска вегетација  

Планинските екосистеми се наоѓаат во голем дел од Република Северна Македонија, особено 
на планини над 2.000 m во надморска височина - Беласица, Бистра, Дешат, Дудица, Галичица, 
Јабланица, Јакупица, Кораб, Кожуф, Ниџе, Осогово, Пелистер, Шар Планина, Стогово итн. - каде 
има оптимални услови за нивниот развој. Планинската и висока планинска вегетација која се 
развива над горната граница на шумите (над 1.800 m) е многу богата и разновидна. Современите 
фитоценолошки истражувања на овие екосистеми се направени на планините Бистра и Осогово, 
додека податоците за останатите планини (Беласица, Галичица, Јабланица, Јакупица, Кораб, 
Ниџе, Пелистер, Шар Планина и др) се постари, и веројатно ќе треба да се ревидира. Податоци 
за некои од планините недостасуваат (Дудица, Кожуф и сл.). 

Заедниците во планинските пасишта кои се наоѓаат на силикатни (класа Caricetea curvulae) и 
карбонатни почви (класа Елино-Сеслеријета) се претставени со околу 15 здруженија. 
Заедниците кои се развиваат на варовнички и силикатни карпи (класа Asplenietea rupestris), 
варовнички шура (класа Drypetea spinosae), под снежни брегови (класа Salicetea herbaceae), во 
близина на планински потоци (високи тревни растенија од класата Betulo-Adenostyletea), во 
високи тука се наоѓаат и планински мочуришта (класи Montio-Cardaminetea и Scheuchzerio-
Caricetea fuscae) итн.         

2.10 Слатки води и мочуришта       

Реките на Северна Македонија се поделени на три сливни подрачја: Јадранското Море, 
Егејското Море и, во многу мала мерка, Црното Море. Реката Вардар е најголемата река која 
содржи 80% од протокот на вода што ја напушта Република Северна Македонија. Од останатите 
20%, 13% тече низ реката Црни Дрим, со само 7% преку реката Струмица. Од природните езера 
во Република Северна Македонија, најатрактивни се тектонските езера: Охрид, Преспа и Дојран 

Езерските екосистеми во Република Северна Македонија се присутни во различни форми 
(реликвиски езера, глацијални езера, резервоари, реки, потоци, извори и привремени води). 
Групата клучни водни системи ги вклучува трите природни езера и развиената речна мрежа, 
особено сливот на реката Вардар. 

Охридското Езеро, со своите реликтни и ендемични организми, претставува најзначајниот 
езерски екосистем во Европа (под заштита на Организацијата за образование, научна и култура 
на Обединетите нации [УНЕСКО]). Тоа е најголемото езеро во Република Северна Македонија и 
се наоѓа во тектонска долина на југозападниот дел од земјата. Тоа е типично олиготрозно езеро 
со извонредна транспарентност, мала содржина на хранливи материи и мало производство. 

Преспанското Езеро е второто најголемо природно езеро, кое се наоѓа на крстосницата на трите 
земји, Северна Македонија, Грција и Албанија. Богатите опкружени слоеви на зелени и сини 
алги и диатоми може да се најдат на карпестата подводна подлога во јужниот дел на езерото. 

Дојранското Езеро е најмалото тектонско езеро во Република Северна Македонија. Сместено е 
во југо-источната област на земјата и е типично еутрофско езеро на групата Егејско езеро. Се 
карактеризира со висока флористичка и фауна разновидност и низок ендемизам.  

Трите природни езера овозможуваат поволни услови за развој на водната макрофитска 
(лебдечка и потопена) вегетација, како и развој на бреговите мочуришни видови. Во минатото, 
растителни заедници од овие вегетациони типови се развивале во бројните мочуришта и 
мочуриштата присутни во повеќето долини на Северна Македонија (Катлановско мочуриште, 
Преспанско мочуриште, Охридско мочуриште, Струшко мочуриште, Пелагониско мочуриште, 
мочуриште кај бањата Негорти, итн. мочуриште кај селото Банско, Моноспитово Марш, 
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мочуриштето во Горниот Полог [кај Гостивар] и др.), од кои денес остануваат само фрагменти. 
Република Северна Македонија има многу богата мрежа на реки поделена помеѓу три сливни 
подрачја: Вардар, Црни Дрим и Струмица. Сливот на реката Вардар е најголем. 

2.11 Заштитени области во рамките на избраните локации  

Скопје 

Заштитено подрачје Водно (ID 202) 

Локалитетот ги опфаќа северните падини на планината Водно (Крдовар 1.066 м), почнувајќи 
од Кисела Вода на исток, долж сртот на планината до Долна Матка на запад. 

Просторот каде деградираните шуми во минатото се обновени со интензивно пошумување 
(над 400 ха) со зимзелени и широколисни дрвја (црн бор, липа, бреза). Горните делови на 
Водно делумно зачувуваат автохтонски состав на костен, даб, чист и рог. Северо-источно од 
селото Нерези е палеонтолошко место на Мали Мост. 

Предложен за заштита како природна реткост Кале - Скопска Тврадина (ID 333) 

Локалитетот се наоѓа на старите делови на југозападниот дел на тврдината, на површина од 
0,67 хектари. 

Таа е направена од плиоценски седименти кои содржат бројни многу добро сочувани 
остатоци од флора, но и фауна од езерска фауна. 

Нерепрезентативно заштитено подрачје и предложена област за заштита Арборетум  
(ID 281) 

Локалитетот се наоѓа на околу 5 км југоисточно од градот Скопје, јужно од населбата Маџари, 
на левиот брег на реката Вардар. 

Околу 600 видови дрвја и грмушки доаѓаат од сите континенти, пред се од Европа, Азија и 
Северна Америка се присутни во Арборетум. Објектот служи на различни набудувања на био-
животната средина. 
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Слика 3 Репрезентативни области во земјата 

Нерепрезентативно заштитено подрачје и предложено подрачје за заштита Острово 
Трубарево (ID 366) 

Локалитетот се наоѓа на левата страна на реката Вардар кај населбата Трубарево, спроти 
брегот на вливот на реката Маркова во Вардар. 

По сушењето на мочуриштето Катланово во 1965 година со амелиоративни операции во 
скопската котлина, како единствено „одморалиште“ на преселни птици близу Скопје остана 
областа „Острово“ кај Трубарево. Повеќето птици се наоѓаат тука. 

Ресен 

Заштитена област Национален парк Галичица (ID 186) 

Националниот парк Галичица се наоѓа помеѓу Охридското и Преспанското Езеро во 
екстремниот југозападен дел на Република Северна Македонија, на планинскиот венец 
Галичица, вклучувајќи делови од неговите гранки Исток и Планина Преча и островот Голем 
Град во Преспанското Езеро. Зафаќа вкупна површина од 22.750 хектари што претставува 
најголем дел од територијата на планината Галичица. 

Заштитена област Езерани (ID 184) 

Заштитеното подрачје Езерани ги опфаќа крајбрежните северни делови на Преспанското 
Езеро. Сместено е меѓу селата Сер Хан и Асамати. 

Најважно е присуството на многу видови птици, претставени во голем број. Присуството на 
растителни видови и живеалишта од национално и меѓународно значење е важна 

Скопје 

Струмица 

Ресен 

Лозово 
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карактеристика на оваа област. На сливот на Голема Река, единствената позната локација на 
инсективорниот Алдрованда везикулоса која формирала посебна заедница. 

Природните екосистеми во областа се под влијание на антропогени фактори, во поголема 
или помала мерка. Овие фактори вклучуваат различни земјоделски практики и 
инфраструктурни објекти. 

Заштитено подрачје Преспанско Езеро (ID 422) 

Преспанското Езеро се наоѓа во екстремниот југозападен дел од територијата на Република 
Северна Македонија, на триаголниците меѓу Македонија, Албанија и Грција, на надморска 
височина од 853 метри. 

Преспанското езеро и околината се карактеризираат со значителна флора и фауна. Хлоро-
вегетативната разновидност на Преспанското Езеро е претставена со растителни живеалишта 
(мочуришна вегетација, водна / флотантна, водна / подморница, ливада, хигрофилна, 
шумска и крајбрежна вегетација). Преспанското езеро има регистрирано 23 видови риби, 9 
видови водоземци, 14 видови влекачи, 216 видови птици и 29 видови цицачи. 

Преспанското Езеро во 1995 година беше ставено на Светскиот список Рамсар, како прво 
расистичко место во Македонија, а во 2000 година е вклучено во Corine biotopes на 
Македонија, додека во 2002 година е вклучено во Каталогот на мочуриштата на Македонија. 
Преспанското Езеро е вклучено во Националната смарагдна мрежа на области со интерес за 
зачувување на ЕУ и македонскиот зелен појас, иницијатива на Светската унија на Европската 
комисија за заштита на природата. Преспанското езеро е евидентирано како значајно 
вегетативно подрачје во Република Северна Македонија во 2007 година и 2010 година е 
предложено како важен орнитолошки локалитет во Република Северна Македонија 
критериуми на BirdLife International 

Струмица 

Заштитена област Чам Чифлик (ID 276) 

Локалитетот се наоѓа јужно од градот Струмица во поширокиот простор на ридот Чам Чифлик 
(553 m). 

Падините се стрмни и обраснати со борова шума (Pinus nigra - Pinus pallsiana) и дабо прерија 
(Quercus coccifera). Заедно со рисот има бројни медитерански и субмедитерански видови: 
Clematis flammula, Osyris alba, Cistus villosus, Cistus incanus subsp. инканус, Карикс дистахија, 
Аспарагус акутифолиус и други.Representativе area proposed for protection Моноспитовско 
блато (ID 357) 

Локалитетот се наоѓа во рамнината на Струмичката Котлина помеѓу селата Моноспитово на 
север, Банско на југ и Колешино на исток. 

Млатопитовското опато е најголемата мочуриште во Македонија што се карактеризира со 
присуство на ретки и реликтни видови и растителни заедници, како и меѓународно значајни 
живеалишта. 

Во монопитовско блато има шест типа на живеалишта претставени од повеќе растителни 
заедници: мочуриште (Oenantheto-Roripetum и Scirpeto-Alopecuretum cretici), блато 
(Sparganieto-Glycerietum resuitans, Dichostyleto-Fimbrotyletum carpio) -balanseteo Carumoo 
Carumo, Carumo, Carumo, Carumo Thelipteridetum), шуми (Periploco-Alnetum glutinosae и 
Salicetum albae-fragilis), фрагменти од лажички од тресет од сфагнум и земјоделски области. 

Постојат многу важни растителни видови : Osmunda regalis (реликтни видови), Marsilea 
quadrifolia, Thelipteris palustris, Tamarix smyrensis, Sisyrinchium bermudiana, Isoetes phrygia, 
Amaranthus spinosus, Cladium mariscus и други 
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Познати се 112 видови птици, од кои 61 вид се вклучени во Анекс 2 на Конвенцијата во Бон, 
107 во Анекс Берн, 46 имаат неповолен статус на зачувување во Европа, 62 видови се 
вклучени во Анексите на Директивата за птици на ЕУ и 46 видовите имаат статус на загрозен 
европски статус во една од загрозените категории. 

Од цицачи, од особена важност е присуството на видрата (Лутра лутра), како и седумте 
видови на лилјаци вклучени во списоците на Конвенцијата во Берн, Директивата за 
живеалишта на ЕУ и Црвената листа на загрозени видови на IUCN. 

Предложено подрачје за заштита на реката Воденишница (ID 450) 

Локалитетот го опфаќа оригиналниот дел од сливот на реката Воденишница во западниот 
дел на планината Беласица. 

Балканските ендемии Myas chalybaeus и Pterostichus brucki се наоѓаат тука, како и субдемити 
Carabus violaceus rilvensis, Molops rufipes belasicensis и Tapinopterus balcanicus belasicensis. 

Лозово 

Во општината Лозово нема заштитени или други признати области од биолошка и природата. 

2.12 Социо-економска позадина         

2.13 Општи информации за административна поделба 

Административната поделба на Република Северна Република вклучува општини, но и 

статистички региони, како и Градот Скопје како посебна административна единица. 

Општините ги покриваат населбите што влегуваат на нивната територија, утврдени со закон. 

Седиштето на општината е во најнаселената населба во општината. Тековната поделба во 

општините е формирана во 2004 година, кога беше донесен новиот Закон за територијална 

организација и локалната самоуправа во Република Македонија. Општините во Македонија се 

административна поделба на прво ниво. Општинската поделба брои 80 општини, од кои 10 се 

општини под територијалното подрачје на Град Скопје, кое исто така се смета за посебна 

единица на локалната самоуправа. 

Земјата е исто така поделена на 8 статистички региони за планирање, кои се сметаат за 

административна поделба на одредено ниво, но како региони погодни за планирање на 

нивниот развој. 

Регионите на Северна Македонија беа усвоени од Собранието во 2009 година. Најголем регион 

во областа е Пелагонија, кој се карактеризира со мала густина на население од 50 жители на 

квадратен километар, додека најмалиот регион, Скопскиот регион, има густо населено 

население од 319 жители на квадратен километар и апсорбира повеќе од една четвртина од 

вкупното население во земјата. Руралните општини се широко застапени во скоро сите региони, 

но поголемиот дел од населението живее во поголеми урбани центри, што укажува на нерамна 

концентрација на населението во регионите. 

Во Полошкиот и југозападниот регион има голем удел на населението што живее во руралните 

области, додека во другите региони руралните населби се поретко населени. 

2.14 Население 

Демографските показатели на регионално ниво покажуваат важни разлики што укажува на 

постоење на диспропорција во територијалната распределба на населението. Скопскиот регион 

е најгусто населен регион, додека регионот Вардар е најмалку густо населен. 
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Видливи се разлики во популацијата во структурата на возраст на населението. Најголем удел 

кај младата популација (0-14 години) е регистриран во Скопскиот регион (18,4%), додека најмал 

е во Источниот регион (14%). Највисок процент на старо население (65+) е забележан во 

Пелагонискиот регион (16,2%), додека најнизок во Полошкиот регион (9,3%). Индикаторите за 

просечна возраст на населението ја потврдуваат и оваа состојба. 

Различни проблеми се видливи и по бројот на раѓања и смртни случаи. Во пет региони (Вардар, 

Југозапад, Југоисток, Исток и Пелагонија), како резултат на неповолната старосна структура и 

ниската плодност, бројот на смртни случаи го надминува бројот на раѓања. Најкритична е 

состојбата во Пелагонискиот регион со разлика од 4 ‰ (луѓе / 1000 жители): живородени раѓања 

наспроти смртни случаи = 9,3 ‰ наспроти 13,3‰. 

Табела 1 Популација и миграција во последната декада во РСМ 

 2008 2013 2018 

Население на крајот од годината 2.048.619 2.065.769 2.077.132 

Жени 1.021.815 1.030.928 1.036.932 

Имигрирани граѓани на РСМ 219 490 369 

Имигрирани странци 557 1.941 2.557 

Емигрирани граѓани на РСМ 740 945 144 

Емигрирани странци 11 96 233 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија,, 2019) 

Во 2018 година има пораст на населението во земјата за 0,55%, во однос на податоците од 2013 

година и 1,39% во однос на податоците од 2008 година. Во однос на половата структура на 

населението во 2018 година, скоро е идеален баланс каде жените претставуваат 49,92% од 

населението. 

Табела 2 Статистика на родени, умрени, бракови и разводи 

‰ (на 1000 жители)  2008  2013 2018 

Живо родени 11.2 11.2 10.3 

Мртви 9.3 9.3 9.5 

Бракови 7.2 6.8 6.5 

Разводи 0.6 1.0 0.8 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија,, 2019) 

Во периодот 2008/18 година, бројот на живородени деца се намали за 7,0% и стапката на 

наталитет за 0,9. Во истиот период (2008-2018 година), бројот на смртни случаи предизвика 

зголемување на стапката на морталитет на 9,5% и бројот на бракови е намален за 8,2% 

проследено со бројот на разводи (зголемен за 34%). 

Следната слика ја прикажува структурата на населението во земјата, според петгодишни групи. 
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(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија,2019) 

Слика 4 Пирамида на населениото, 2018 

Сите овие податоци индицираат дека популацијата во земјата расте и дека во одреден 

временски период ќе има зголемена потреба за подобрување на социјалните услуги 

испорачани на локално и национално ниво. 

Следниот графикон ја покажува тенденцијата на природно зголемување на населението во 

земјата за периодот 2008/18 година.  

 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Слика 5 Природен прираст на населението 

  

2.15 Економски раст и поставување     

Економијата на Северна Македонија е тесно поврзана со Европа како клиент за извоз и извор 

на инвестиции. Македонија ја одржуваше макроекономската стабилност преку глобалната 

финансиска криза 2008 година преку спроведување на прудентна монетарна политика, која ја 

одржува домашната валута врзана за еврото и инфлацијата на ниско ниво. 

Основните податоци за бруто домашните производи се прикажани на следната табела.  
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Табела 3 Основни податоци за бруто домашниот производ 

Основни податоци за бруто домашниот производ 2016 2017 

Бруто домашен производ по пазарни цени по тековни 
цени (во милиони денари) 

594.795 616.600 

- реална стапка на пораст (во %) 2.8 0.2 

- во милиони евра ( по тековен курс) 9.657 10.014 

- по глава на жител во евра ( по тековен курс)  4.659 4.827 

БДП  во милиони  PPS 22.578 22.606 

БДП по глава на жител во PPS 10.900 10.900 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија,, 2019) 

Во 2016 година, според структурата на БДП, скопскиот регион има најголемо учество од 43,1% 

од вкупниот национален БДП, по што следат Пелагонија (10,9%), Југоисток (10%), Југозапад 

(8,2%), Исток (7,9% ), Вардар (7,8%), Полог (7,1%) и североисточен (5%) регион. 

Во 2016 година, во Република Н.М., бруто-формирање на основен капитал се искачи на 145 040 

милиони денари, што е за 8,8% повеќе во однос на претходната година. Скопскиот регион има 

најголемо учество во вкупното формирање на фиксен капитал (51,9%), додека најмалото учество 

има Североисточниот регион (1,7%). 

Вредностите за бројот на вработените, просечната плата, како и бројот на активен бизнис по 

секторот индустрија се прикажани на следната табела. 

Табела 4  Активни деловни субјекти по сектори на активност, по вкупен број на вработени и 

Просечна исплатена нето-плата по вработен, состојба на 31 декември 2018 година 
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(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Најголем удел на вработени лица по сектори има во Преработувачката индустрија со 143.253 

вработени во 2017 година (137.615 вработени во 2016 година, 150.820 во 2018 година). Втор 

најголем сектор со најголем број вработени е Земјоделство, шумарство и риболов, со 120.311 

вработени во 2017 година (во 2018 година имало 119.337 вработени). 

На регионално ниво, највисоката просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен во 2017 

година, во однос на вкупниот просек во РС Македонија, е забележана во Скопскиот регион 

(17,0%), додека најниската просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен во 2017 година 

, споредено со вкупниот просек во земјата, е забележан во Источниот регион (23,3%) 

Во 2018 година, бројот на активни деловни субјекти е 72 315, што претставува пораст во однос 

на 2017 година за 1,3%. Најголем број субјекти се од трговија на големо и мало; поправка на 

моторни возила и мотоцикли со 22 950 субјекти или 31,7% и Производство со 8033 субјекти или 

11, 1%. 

Заклучно со 31 Декември 2018 (плата во денари) 
Број на 
активни 
бизниси 

Број на 
вработени 

Исплатена 
просечна 

нето 
плата 

Вкупно  72.315   759.054   25.784  

Земјоделство, шумарство и рибарство  2.546   119.337   19.101  

Рударство и вадење на камен  205   6.509   36.143  

Производство  8.033   150.820   21.427  

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација 

 186   10.324   38.701  

Активности за водоснабдување, канализација, 
управување со отпад и санација 

 250   14.120   20.939  

Градба  4.938   56.263   22.633  

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли 

 22.950   108.726   26.260  

Превоз и складирање  5.667   39.134   23.536  

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна  4.597   30.964   17.850  

Информации и комуникации  1.856   12.995   53.729  

Финансиски и осигурителни активности  448   8.095   42.953  

Активности со недвижнини  575   1.330   28.574  

Стручни, научни и технички дејности  7.261   17.332   31.936  

Административни и помошни услужни дејности  1.752   14.612   18.881  

Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална 
заштита 

 264   52.900   27.870  

Образование  1.222   44.696   24.152  

Активности на човековото здравје и социјална работа  3.357   42.760   27.640  

Уметност, забава и рекреација  1.404   12.334   27.018  

Други услужни активности 4.427 12.604 27.227 

Активности на домаќинствата како работодавци 0 864 0 

Активности на вонредни организации и тела 0 814 0 
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(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Слика 6 Број на приватни деловни претпријатија, по број на вработени, 2018 

Податоците за структурата на активните деловни субјекти (2017 година) според бројот на 

вработени лица покажуваат дека најголемо учество од 79,1% имаат деловните субјекти со 1-9 

вработени лица, а потоа следат деловни субјекти без вработени лица или субјекти со неизвесно 

број на вработени лица (нема податоци за вработени лица) со 11,4% и субјекти со 10-19 лица 

вработени со 4,3%. Учеството на субјектите со вработени 20-49 лица е 2,9%, оние со вработени 

50-249 лица учествуваа со 1,9%, додека субјектите со 250 или повеќе вработени лица учествуваа 

со само 0,3%. 

На самиот крај на 2018 година, Агенцијата за вработување регистрирала околу 94721 

невработени лица кои редовно бараат работа, од кои 34% се луѓе кои живеат во рурални 

области. 

Земјоделство 

Според ДЗС, во 2018 година имало 1.264.139 ха површина на располагање земјоделско 

земјиште, од кои 41% е целосно обработливо земјиште. Ова обработливо земјиште се состои од 

обработливо земјиште и градини (80,6%), овоштарници (3,24%), лозови насади (4,64%) и ливади 

(11,5%). Пасиштата вклучуваат 58,9% од расположливото земјоделско земјиште. 

Житото е главната култура што може да се најде на нивите во земјава, иако површината што е 

посеана во 2008 година, опадна за 16,9% во 2018 година. Овошјето (Јаболка и грозје) се во 

континуирана експанзија, со што се регистрираат зголемување на нивните присуство во 2018 

година на 11,3% (грозје) површина, во однос на 2008 година. 

Табела 5 Површина под главните култури (во хектар) 

Површина под главните култури (во хектар) 2008 2013 2018 

Жито 85.454 80.980 70.987 

Јачмен 47.351 41.944 42.331 

Тутун 17.064 19.178 16.582 

Домати 5.319 5.457 5.569 

Јаболка  4.154 4.385 4.724 

Грозје  77.789 82.354 86.591 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 
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Следната табела дава преглед на производството на житарки, индустриски култури, зеленчук, 

овошје и грозје, во тони, за изминатата деценија. Трендовите на секоја од предметите 

презентирани на сликата подолу, покажуваат зголемување на производството на кромид, 

праски, бибер, домати, додека одреден пад е регистриран при производство на компир и 

јаболка. 

Слика 7 Производство на житарици, индустриски култури, зеленчук и овошје, во тони (2009-2018) 

 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Производството на месо во земјава, во изминатата деценија, бележи пад на овци (овци и 

јагнешко месо), говедско и месо од живина, но производството на свинско месо бележи 

зголемување од 56%, во споредба со 2009 година со 2018 година. Следната слика претставува 

состојба на производство на месо во земјава за периодот 2009-2018 година. 

 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Слика 8 Производство на месо во Р. Македонија, по години (во тони). 2009-2018 година 
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Туризам 

Туризмот, во текот на изминатата деценија бележи значителен пораст во сите сегменти. Се чини 

дека туризмот станува важна индустрија во земјата. Бројот на странски туристи бележи пораст 

од неверојатни 177% во 2018 година, во однос на 2008 година. Растот на бројот на домашните 

туристи не е толку спектакуларен, но не и толку незначителен, со пораст на ca. 20%. 

Табела 6 Број на туристи и број на поминати ноќи 

Број на туристи 2008 2013 2018 

Вкупно 605.320 701.794 1.126.935 
* Домашна 350.363 302.114 419.590 
* Странски 254.957 399.680 707.345 

Број на поминати ноќи 2008 2013 2018 
Вкупно 2.235.520 2.157.175 3.176.808 
* Домашна 1.648.073 1.275.800 1.685.273 
* Странски 587.447 881.375 1.491.535 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Исто така, спектакуларен раст е рекордер во ноќевањата на странските туристи, со раст од 154%, 

за периодот 2008/18 година.   

2.16 Патна инфраструктура и транспорт     

Статистичките бројки за превозот на луѓе и стоки со разновидни превозни средства се 

прикажани на следната табела, каде што статистиката во 2008 година се споредува со оние во 

годините 2013 и 2018 година. 

Табела 7 Транспорт 

Патници според начинот на транспорт 2008 2013 2018 

Патен транспорт 10.147  16.052 8.516 

Урбан транспорт 64.378 69.063  71.410 

Железница 1.448 853 541 

Воздушен транспорт 694 1.067 2.335 

Стоки кои се превезуват според начинот на 
транспорт 

2008  2013 2018 

Патен транспорт,илјада 20.075 31.346 69.139 

Урбан транспорт,илјада 4.206 2.283 1.668 

Воздушен транспорт 2.159 2.515 2.982 

             (Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Како што е очигледно, патниот транспорт бележи значителни позитивни промени во 

набудуваниот период. Онаму каде железничкиот транспорт е слаб, патниот превоз бележи 

височини. Ова се однесува и на транспортот на луѓе и за стоки. Воздушниот транспорт исто така 

бележи значителен пораст во дадениот период, како кај стоките така и кај патниците. 

Ова е очигледен доказ дека патниот превоз на патници и стока е најпосакувана опција, отколку 

за железничкиот. 

Патната мрежа во земјава постојано расте, а за период од 10 години се искачува за скоро 7%, со 

значителен пораст на патиштата што се асфалтирани или калдрма улици (27,6%). Следната слика 

дава преглед на состојбата на патиштата во земјата. 
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(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Слика 9 Локална патна мрежа по години и километри 

Во однос на бројот на повредени или загинати во сообраќајни незгоди, регистриран е пад за 

дадениот период од 2016 до 2018 година. Целокупниот тренд беше во опаѓање, со инцидентен 

врв во 2013 година. Во периодот од 2014 до 2016 година, бројот на убиените исто така се 

зголемија, но следните години рекордите се намалуваат. Во 2018 година, бројот на загинати во 

сообраќајни несреќи е помалку од 140 лица. Бројот на повредени во сообраќајни незгоди во 

2018 година, во однос на 2009 година регистрира околу 1000 лица помалку повредени во 

сообраќајни незгоди (види ја следната слика). 

 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Слика 10 Убиени и повредени лица во сообраќајни незгоди 

2.17 Социјална и здравствена заштита     

Република Н. Македонија се грижи за социјалната заштита на граѓаните во согласност со 

принципот на социјална правда. Земјата го воспоставува системот за социјална заштита и го 

овозможува неговото функционирање, обезбедува услови и мерки за вршење на социјално-

заштитна активност и развива форми на самопомош. Според Законот за социјална заштита, 

социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување 

на основните социјални ризици што граѓанинот ги изложил во текот на животот, за намалување 

на сиромаштијата и социјалната исклученост и за зајакнување на сопствениот капацитет за 

заштита. Социјален ризик во смисла на овој закон значи: здравствени ризици, ризици од старост 
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и стареење, ризици од едно семејство-родители, ризици од невработеност, загуба на приход за 

одржување засновано врз работа и др., Ризици од сиромаштија и ризици од друг вид социјално 

исклучување. 

Системот за социјална заштита е суштински и важен за обезбедување на социјална сигурност и 

благосостојба на граѓаните во секоја земја што се грижи за нивното население. 

Следната табела дава преглед на бројот на домаќинства по региони, кои се приматели на 

социјална парична помош. 

Табела 8 Приматели на социјална парична помош, по региони (2017 

Површина 
Раководител на 

домаќинства (бр на 
домаќинства) 

процент 

РС Македонија 29215 100,0% 

Вардарскиот 
регион 1821 6,2% 

Исток 1793 6,1% 

Југозапад 2795 9,6% 

Југоисток 1623 5,6% 

Пелагонија 3664 12,5% 

Полошки регион 6273 21,5% 

Северо-исток 5023 17,2% 

Скопски регион 6223 21,3% 

(Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Здравствениот систем се состои од три сегменти: примарна, секундарна и терцијарна 
здравствена заштита. Примарната здравствена заштита во Македонија се заснова на мрежа на 
приватни и јавни здравствени установи: клиники и здравствени центри. Системот за примарна 
заштита вклучува превентивни, промотивни и лековити услуги преку различни профили на 
здравствени работници и придружни професионалци: лекари, специјалист по општа медицина, 
стоматолози, педијатри, специјалисти за училишна медицина, гинеколози и специјалисти за 
труд медицина. Секундарната здравствена заштита се практикува низ систем на 
специјализирани совети, општи и специјални болници и институти. Терциерната здравствена 
заштита се практикува во клиничките болници и Универзитетскиот клинички центар во Скопје. 

Јавното здравство постојано се следи од Институтот за јавно здравје, а најновите податоци и 
анализи за здравствената заштита се вклучени во извештајот за здравство за населението на 
Република Македонија 2017 година. 

Извадок од состојбата со покривање на медицинскиот персонал во земјата е прикажан на 
следната табела. 

Табела 9 Број на доктори во здравствените региони на РСМ 

Број на докторите во Здравствените региони на РМ 2017 

Број на жители на 1 доктор 333,6 

Вкупен број на доктори 6219 

Општа пракса 1770 

Општа пракса (% од вкупниот број доктори 28,5% 

На специјализација 699 

На специјализација (% од вкупниот број лекари) 11,2% 
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Специјалисти 3750 

Специјалисти (% од вкупниот број доктори) 60,3% 

Број на стоматолози 1811 

Број на жители на 1 стоматолог 1145,5 

Број на фармацевти 1070 

Број на жители на 1 фармацевт 1938,8 
(Извор: ИЈЗ. Здравствена карта на Република Македонија, 2017 година) 

Во медицинските единици во руралните области во земјава има 321 постојани лекари и 5 

периодични лекари. Постојат 354 здравствени работници со средно и стручно училиште кои 

работат на 231 рурални жаришта. 

Следната слика ја претставува главната причина за смртните случаи во земјата.. 

 

((Извор: ДЗС. Р. Северна Македонија, 2019) 

Слика 11 Информации за причина за смрт, 2017 

3. Опис на административната, политичката и регулаторна рамка  

3.1 Национална правна, регулаторна и политичка рамка          

3.1.1 Закони и регулативи што се применуваат   

Следи листата од релевантното национално законодавство за  животна средина 

 Уставот на Република Северна Македонија (Службен весник на РМ. бр. 52/91, 01/92, 
31/98, 91/01, 84/03 и 107/05) и Уставниот Закон на Р. Северна Македонија (Службен 
весник на РМ. бр. 52/91 и 4/92); 

 Закон за животна средина (Службен весник на РМ. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 39/16) и Закон за квалитет на 
амбиенталниот воздух (Службен весник на РМ. бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 51/11, 
100/12, 163/13) и поврзаните подзаконски акти,  

 Закон за квалитетот на воздухот (Службен весник на РМ. бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 
51/11, 100/12,163/13), 

 Закон за води (Службен весник на РМ. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 51/11, 44/12, 163/13, 
180/14, 52/16) и поврзаните подзаконски акти, 

 Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ. бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 
134/08, 09/11, 51/11, 123/12, 163/13, 39/16) и поврзаните подзаконски акти, 

 Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ. бр. 79/2007, 
124/10, 47/11, 163/13) и поврзаните подзаконски акти, 

 Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ. бр. 67/04, 14/06, 84/07, 47/11, 
148/11, 163/13, 39/16, 63/16),  
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 Закон за управување со отпад од пакување и пакување (Службен весник на РМ. бр. 
161/09, 17/11, 47/11, 6/12, 163/13, 197/2014, 39/16) и поврзаните подзаконски акти, 

 

Релевантното законодавство од социјалниот домен е поделено на четири под-домени: Здравје 
и безбедност, труд и работна сила, сопственост и егзистенција и културно наследство. 

 

A) Здравје и безбедност 

Законите за здравје и безбедност коишто се релевантни за овој проект се: 

 Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата (Службен весник на РМ. бр. 169/15, 
226/15, 55/16, 11/18, 83/18). Со овој закон се утврдени правилата за сообраќај на патот, 
системот за сообраќајни знаци, давачките во случај на несреќа, услови за стекнување 
право на управување со возило, обука на кандидатите да станат возачи и полагање на 
возачки тест , опрема и инструменти што мора да бидат во возилото, услови што мора 
да бидат исполнети за возилото да биде во сообраќај, посебни мерки на претпазливост.  

 Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ. бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15, 
37/16) го регулира спроведувањето на основните функции и задачи на јавното 
здравство, јавниот здравствен систем, итни случаи во јавното здравство и финансирање 
на јавното здравство. Целта на овој закон е: зачувување и унапредување на здравјето на 
населението; да се овозможи спроведување на основните функции и задачи на јавното 
здравство преку организирани мерки и активности преземени од државните органи, 
институции, единици на локалната самоуправа и други правни и физички лица во 
соработка со здравствените установи; да ја промовира и зајакне меѓу секторската 
соработка во спроведувањето на основните функции на јавното здравство; 
промовирање и зајакнување на соработката помеѓу надлежните министерства и 
единиците на локалната самоуправа и јавниот и приватниот сектор и граѓаните во 
зачувувањето и унапредувањето на здравјето на населението; да обезбеди соодветен 
одговор во случај на јавна здравствена потреба на јавен здравствен итен случај; да се 
обезбеди примена на меѓународните здравствени правила и регулирање на 
специфични здравствени проблеми што не се регулирани со друг закон 

 Закон за социјална заштита (Службен весник на РМ. бр. 79/09, 148/13,164/13, 187/13, 
38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/18, 30/16, 163/17, 
51/18). Социјалната заштита и заштитата во Македонија се состојат од услуги и 
придобивки од системот за социјална заштита финансиран од данок (социјална 
превенција - што според Законот за социјална заштита вклучува - едукативно и 
советодавно работење, развој на формулари за самопомош, волонтерска работа итн.) 
институционална грижа, вонинституционална грижа и парична помош) и систем за 
социјално осигурување засновано врз придонеси (пензии и инвалидитет, здравствено и 
осигурување на невработени). 

 Закон за здравствена заштита (Службен весник на РМ. бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 132/15, 154/15, 192/15, 37/16). За Со 
законот за здравствена заштита се уредуваат работите што се однесуваат на системот и 
организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената заштита, 
загарантираните права и утврдените потреби и интереси на земјата во обезбедувањето 
на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, правата и 
должности, одговорност, проценка, престанок на работниот однос, заштита и 
одлучување по правата и обврските на здравствените работници и соработниците на 
здравството, квалитетот и безбедноста на здравствената дејност, коморите и 
професионалните здруженија, маркетингот и рекламирањето на здравствената заштита 
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активност, вршење здравствена дејност во случај на вонредни состојби и надзор над 
вршењето на здравствената дејност. 

Други закони коишто го опфаќаат доменот за здравје и безбедност се: 

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

- Закон за јавни работи (95/212, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16) 

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

- и други подзаконски акти. 
 
 

B) Труд и работна сила 

 Прашањата за трудот и работните услови се опфатени со следното законодавство: 

 Законот за работни односи на Република Македонија   (Службен весник на РМ. бр. 62/05; 
106/08; 161/08; 114/09; 130/09; 149/09; 50/10; 52/10; 124/10; 47/2011; 11/12; 39/12; 
13/13; 25/2013; 170/2013; 187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 129/15, 27/16), управува 
со односите меѓу страните вклучени во процесот на вработување. Заштитува и важи за 
секое физичко лице што склучило договор за вработување со работодавец.   

 Законот за пензиско и инвалидско осигурување (Службен весник на РМ. бр. 53/13, 
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 
154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16) ги дефинира задолжителното пензиско 
осигурување на работниците од работниот договор и физичките лица кои вршат дејност, 
основите на капитално финансирано пензиско осигурување, како и посебните услови 
како одредени категории на осигуреници добиваат право на пензија и уживаат 
инвалидско осигурување. Правата кои произлегуваат од пензиското и инвалидското 
осигурување се следниве: право на пензија поврзано со возраста, право на инвалидска 
пензија, право на пренаменување на други соодветни, работни места, право на 
соодветно вработување, право на преквалификација или поголема квалификација и 
право на соодветни финансиски надоместоци, право на семејна пензија, право на 
месечна компензација за физичко оштетување и право на минимална пензија. 

 Законот за безбедност при работа (Службен весник на РМ. бр. 92/07, 30/16) е клучен 
закон со кој се дефинираат мерки и обврски од областа на здравјето БЗР (здравје и 
безбедност при работа)  

Други закони поврзани со трудот и работната сила се:   

 Закон за вработување и осигурување од невработеност; 

 Закон за трудова инспекција;  

 Закон  за евиденција од областа на трудот; 

 Закон  за вработување на лица со инвалидитет;  

 Закон за празниците на Република Македонија;  

 Закон за агенции за привремени вработувања;  

 Закон за волонтирање;  

 Закон за мирно решавање на трудови спорови;  

 Закон за вработување и работа на странци; 

 Закон за минимална плата;  

 Закон за заштита од вознемирување на работното место; 

 Закон за еднакви можности на жените и мажите. 

Други релевантни подзаконски акти се: 

- Правилникот за подготовка на изјавата за здравје и безбедност дефинира задолжителни 
извештаи за здравје и безбедност за секое работно место; ангажирање на овластен 
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службеник за Здравствена заштита и официјална медицинска установа; усвојување на 
противпожарна заштита, мерки за прва помош и евакуација; обезбедување обука за 
прва помош, заштита од пожари, спасување и евакуација; обезбедување периодични 
медицински прегледи за персоналот. 

- А Регулативата за ЛЗО ја дефинира задолжителната употреба на ЛЗО за работниците 
(Службен весник на РМ. бр. 116/07). 

- Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје на вработените при 
работа (Службен весник на РМ. бр. 154/08) - ги дефинира следниве обврски на 
работодавците: обезбедување празни патишта за излез во итни случаи; извршување на 
техничко одржување на работното место, опрема и уреди; чување на работното место, 
опрема и уреди со задоволителна  хигиена; обезбедување на простории за прва помош 
опремени со основни инсталации и опрема за прва помош; водејќи сметка за потребите 
на хендикепираните работници; 

- Правилник за опрема за лична заштита што ја користат работниците на работа (Службен 
весник на РМ. бр. 116/07) - дефинира задолжителна одредба на ЛЗО за работниците;  

- Правилник за безбедност и здравје при работа со опрема за работа (Службен весник на 
РМ. бр. 116 / 07) - дефинира дека соодветна и безбедна опрема за работа мора да биде 
достапна за работниците, работодавците мора да преземат мерки за да ги 
минимизираат ризиците, вклучително и да обезбедат соодветни известувања и писмени 
упатства за работници, како и обезбедување обука за ризици;   

- Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од 
бучава (Службен весник на РМ. бр. 21/08) - дефинира задолжително мерење на нивото 
на бучава на работните места, забранува работа на локално признаените денови за 
одмор, надвор од нормалното работно време или во екстремни временските услови.  

- Регулативата за употреба на работната опрема дефинира задолжително периодично 
тестирање на опрема за работа.  

- Регулативата за БЗР при употреба на опрема за работа дефинира дека соодветна и 
безбедна опрема за работа мора да им биде достапна на работниците; работодавците 
мора да преземат мерки за да ги минимизираат ризиците, вклучително и да даваат 
соодветни известувања и писмени упатства за работниците, како и да обезбедат обука 
за ризици.  

- Регулативата за минимални барања за БЗР на привремени мобилни локации ја 
дефинира обврската на изведувачите да развијат план за БЗР.   

- Регулативата за минимални барања за БЗР на работните места ги дефинира следниве 
обврски на работодавците: обезбедување празни патишта за излез во итни случаи за 
извршување на техничко одржување на работното место, опрема и уреди; чување на 
работното место, опрема и уреди со задоволителна  хигиена; обезбедување на 
простории за прва помош опремени со основни инсталации и опрема за прва помош; 
притоа водејќи сметка за потребите на работниците со посебни потреби. 

- Регулативата за формата и содржината на извештајот за почеток на работните 
активности дефинира дека од изведувачот се бара да го известат Државниот 
инспекторат за труд за градилиштето,  

- Регулативата за здравје и безбедност на работниците изложени на зголемено ниво на 
бучава дефинира задолжително мерење на нивото на бучава на работните места, 
забранува работа на локално признати денови за одмор, надвор од нормалното работно 
време или во екстремни временски услови.    

- Регулативата за знаците на OHS дефинира задолжителни здравствени и безбедносни 
знаци за какви било опасни работни активности и дава соодветни упатства за 
работниците.  
 

C) Сопственост и егзистенција  
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Главната национална легислатива релевантна за проекти, во однос на земјиштето и имотот, 
одредбата за егзистенција е опишана во следново  

 Закон за експропријација (Службен весник на РМ. бр. 5/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 
192/15, 23/16, 178/16). Македонското законодавство се занимава со присилно 
раселување и обновување на егзистенција во рамките на нејзината правна рамка за 
експропријација, со основна забелешка дека на сопствениците на имоти треба да им се 
надоместат нивните загуби, најчесто во монетарна смисла. Со законот се уредува 
постапката за експропријација на имот за проекти што се од јавен интерес и поврзаните 
права за недвижнини (недвижни имоти).  

 Закон за имот и други права на недвижен имот (Службен весник на РМ. бр. 18/01, 92/08, 
139/09, 35/10) Утврдува основни одредби на имотни односи, вклучително 
материјалните права на сопственост, субјекти на права на сопственост, сосопственост и 
права на заедничка сопственост, стекнување на право на сопственост, право на приноси 
што произлегуваат од сопственост, права на сопственост, права за олеснување, 
сопственост стекната со неповолно поседување, сопственички односи кои 
произлегуваат во ситуации кога се граделе структури на туѓа земја, заштита на 
сопственички права, заштита на сопственост, престанок на правата на сопственост и сл.  

 Закон за градежништво. (Службен весник на РМ. бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18). А Со него се 
уредува градењето, основните барања за изградба на згради, потребната проектна 
документација за добивање градежна дозвола, правата и обврските на учесниците во 
градежништвото, начинот на користење и одржување на изградбата, како и други 
прашања од важност за градежништво и сл. 

Други закони коишто го покриваат доменот на имотот и егзистенција се: 

- Закон за катастар на недвижнини (Службен весник на Република Македонија. бр. 55/13, 
41/14, 115/14,116/15,153/15, 192/15, 61/16); 

- Закон за јавни патишта (Службен весник на Република Македонија. бр. 84/08, 52/09, 
114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 
116/15, 150/15, 31/16, 71/16); 

- Закон за проценка (Службен весник на Република Македонија. бр. 115/10, 158/11, 
185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, 30/16); 

- Закон за пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република 
Македонија. бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); 

- Методологија за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот (Службен весник 
на Република Македонија. бр.  54/12); 

- Правилник за методот на катастарска класификација и утврдување и регистрација на 
промената на катастарската култура и земјишната класа  (Службен весник на Република 
Македонија. бр. 144/13, 95/15); 

- Закон за постапување во однос на бесправно изградени објекти  (Службен весник на 
Република Македонија. бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16); 

- Закон за постапување по претставки и предлози (Службен весник на Република 
Македонија. бр. 82/2008, 13/13, 156/15, 193/15). 
 

D) Културно наследство 

 Закон за култура (Службен весник на РМ бр. OG of RM no. 31/98, 49/2003, 82/2005, 
24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16) ги 
утврдува основите на културата како основна вредност на Република Македонија, 
формите на културата, начинот и условите на нејзиното финансирање, како и други 
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прашања од интерес на културата. Културата, во смисла на овој закон, опфаќа: 
создавање, објавување на уметничко творештво и заштита и употреба на креацијата.  

 Закон за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ бр.20/04, 71/04, 
115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 
192/15, 39/16) ги специфицира видовите, категориите, идентификацијата, начините на 
сместување под заштита и други инструменти на заштитата на културното наследство, 
режимот на заштита и употреба на културното наследство, правата и обврските на 
носителите и ограничувањата на правото на сопственост врз културното наследство од 
јавен интерес, организација, координација и надзор, стручни титули и други прашања 
значајни за единството и функционирањето на системот за заштита на културното 
наследство во Република Македонија.  

 Закон за спомени и споменици (Службен весник на РМ бр. 66/04, 89/08, 152/15)  ги 
уредува прашањата поврзани со одбележување на важни настани и истакнати лица со 
спомен споменици и спомен обележја, условите и постапката за подигнување спомен-
споменици и спомен-симболите, субјектите одговорни за нивно поставување, заштита, 
чување, регистар на нивните записи, како и надзорот и контролата врз спроведувањето 
на одредбите од овој закон.   

 Закон за музеи (Службен весник на РМ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15, 
39/16) 

 Правилник за национален регистар за културно наследство (Службен весник на РМ 
бр.25/05)  

 И придружни и други подзаконски акти. 

Во областа на земјоделството, следува список на релевантното национално законодавство.  

- Закон за квалитет на земјоделски производи (Службен весник на РМ бр. 140/10, 53/11, 

55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15)  

- Закон за безбедност на храната (Службен весник на РМ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 

187/13, 43/14, 72/15, 84/15, 123/15, 129/15, 213/15, 39/16, 64/18)  

- Закон за ветеринарно здравје (Службен весник на РМ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 

154/15, 53/16) 

- Закон за животински нус-производи (Службен весник на РМ бр. 113/07, 144/14, 149/15, 

53/16)  

- Закон за ветеринарна медицинска подготовка (Службен весник на РМ бр. 42/10, 

136/11, 149/15, 53/16, 241/18) 

- Закон за шуми (Службен весник на РМ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 

43/14). 

- Закон за здравје на растенијата (Службен весник на РМ бр. 29/05; 81/08; 20/09; 57/10; 

17/11, 148/11). 

ЕУ регулативи: 

- Регулатива (EC) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 28 јануари 
2002 г. за утврдување на општите принципи и барања на законот за храна, 
формирање на Европски орган за безбедност на храна и утврдување на постапки 
во однос на безбедноста на храната. 

- Регулатива (EC) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 21 
октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила во однос на 
животински нуспроизводи и производи што не се наменети за човечка 
потрошувачка и укинување на Регулативата (EC) бр. 1774/2002 ( Регулатива за 
нуспроизводи од животинско потекло). 
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- Директива на Советот 92/65 / EEC од 13 јули 1992 година за утврдување на 
здравствени услови за животни со кои се регулира трговијата и увозот во 
Заедницата на животни, семе, јајце и ембриони кои не подлежат на здравствени 
барања на животните утврдени со специфични правила на Заедницата, наведени 
во Анекс А (I) на Директивата 90/425 / EEC.  

- Директива на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување на принципите со кои 
се уредува организацијата на ветеринарни проверки на животни кои влегуваат во 
Заедницата од трети земји и за изменување и дополнување на Директивите 89/662 
/ EEC, 90/425 / EEC и 90/675 / EEC.  

- Директива на Советот 92/65 / EEC од 13 јули 1992 година за утврдување на 
здравствените права на животните со кои се регулира трговијата и увозот во 
Заедницата на животни, семе, јајце и ембриони кои не подлежат на здравствени 
барања на животните утврдени со специфични правила на Заедницата, наведени 
во Анекс А (I) на Директивата 90/425 / EEC.  

- Директива на Советот 92/118 / EEC од 17 декември 1992 година за утврдување на 
барањата  за здравјето на животните и јавното здравје со кои се регулира 
трговијата во рамките и увозот во Заедницата на производи што не подлежат на 
споменатите барања утврдени во посебните правила на Заедницата, наведени во 
Анекс А (I) кон Директивата 89/662 / EEC и, во однос на патогени, на Директивата 
90/425 / EEC.  

- Директива на Советот 97/78 / EC од 18 декември 1997 г. за утврдување на 
принципите за организација на ветеринарни проверки на производи што влегуваат 
во Заедницата од трети земји.  
Одлука на Комисијата од 19 август 2003 година за развој на интегриран 
компјутеризиран ветеринарен систем познат како Траги (промовиран под 
документот број Ц (2003) 2983). 

3.2 Релевантни секторски политики и реформи (доколку ги има)       

3.3 Релевантни     институции     

Во суштина постојат две институции релевантни за процедурите за проценка на влијанието врз 
животната средина, спроведени на национална основа. Министерството за животна средина и 
просторно планирање е надлежно тело за спроведување и процедури за ОВЖС за одредени 
типови на проекти1 каде што е задолжително да се спроведе целосна ОВЖС.   

Законот за животна средина исто така пропишува обврска за пократка постапка за проценка на 
влијанието врз животната средина за проекти што не спаѓаат под целосен опсег на ОВЖС и 
утврдени со претходно споменатата уредба. Одговорноста за спроведување на оваа постапка се 
дели меѓу две различни институции, МЖСПП и општините и градот Скопје. Проектите што 
спаѓаат под овој режим се дефинирани со две различни Уредби2.  

 

3.3.1 Оценување на животната средина Административна / институционална рамка      

Проценката на влијанието врз животната средина за одредени проекти се бара во Република 
Македонија да се спроведе во согласност со членовите 76-94 од Законот за животна средина. 

                                                           
1 Уредба за утврдување на проекти за кои и критериуми врз основа на кои ќе се изврши скрининг за проценка на влијанието врз животната средина 

(Службен весник на РМ 74/05, 109/09, 164/12) 
2 Уредба за активности за кои е задолжителен елаборат одобрен од градоначалник на општина, градоначалникот на град Скопје и градоначалниот 

на општините на град Скопје (Сл. Весник 80/09, 32/12) и Уредба за активности за кои е задолжителен Елаборат, за чие одобрување е надлежен 

органот за вршење стручни активности од областа на животната средина (Сл. Весник 80/09, 36/12)   
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Ова е целосна процедура за ОВЖС, врз основа на Директивата за ОВЖС на ЕУ 85/337/EEC, 
изменета со 97/11 / ЕЕЗ и 2003/35 / EC), пренесена во Законот за животна средина. 

Според Законот за животна средина, надлежна институција за спроведување на постапката за 
проценка на влијанието врз животната средина на проектите е Министерството за животна 
средина и просторно планирање, односно Одделот за животна средина под Министерството.  

  

Слика 12 Институционално уредување на МЖСПП (лево) и структура на одделот за животна 
средина (десно) 

Секторот за животна средина е надлежен за следниве одговорности: 

- Управување со отпад, воздух, хемиски супстанци, бучава и други области од животната 
средина;   

- Стручни задачи за заштита на природата, водите и почвата од загадување; 

- Обезбедува стручна помош и ја спроведува постапката за оценка на влијанието врз 
животната средина и постапката за издавање интегрирани дозволи за животна средина; 

- Управува со катастарот за животна средина и Регистарот на загадувачки материјали и 
материи и нивните карактеристики; 

- Спроведува мониторинг на животната средина, и 

- Обезбедува други задачи дефинирани со прописите од областа на животната средина.  
 
Постапка за ОВЖС (целосен опсег, ниво на студии) 

Според одредбите на националното законодавство, постапката за ОВЖС се спроведува според 
обемот на проектот.  

Постапката започнува кога предлагачот на под-проектот доставува писмо за известување до 
Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). Писмото за 
известување треба да се подготви според барањата на националното законодавство што 
содржи информации за залагачот на под-проектот, обемот на проектот и главните активности 
на проектот, идентификација на потенцијалните влијанија врз животната средина и проценка 
на влијанијата. 
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По приемот на писмото за известување поднесено од предлагачот на под-проектот, врз основа 
на локацијата на проектот, чувствителните / заштитените подрачја, планираните проектни 
активности и потенцијалните влијанија, МЖСПП одлучува дали од предлагачот се бара да ја 
спроведе целата постапка за ОВЖС. 

За малите проекти кои можат да имаат умерено влијание врз животната средина, МЖСПП ќе 
побара од предлагачот на под-проектот да го изготви Елаборат за животна средина. Елаборат за 
животна средина подготвен од предлагачот треба да се достави до МЖСПП / Општина / Град 
Скопје (во зависност од видот на проектот) за одобрување и донесување на Одлуката. 
Издадената одлука треба да се достави заедно со Елаборат за животна средина и предлог на 
под-проект до ТУП на МЗШВ.  

Според националната процедура за ОВЖС, проектите се класифицирани во две групи: проекти 
наведени во Анекс I, кои подлежат на задолжителна ОВЖС, додека за проектите од Анекс II, 
оценката содржи и елемент на дискреционо право, истакнувајќи дека постапката за ОВЖС, во 
секој случај, се бара за проекти со потенцијално значајни влијанија врз животната средина, како 
што е дефинирано со Уредбата за утврдување на проекти и критериуми врз основа на кои се 
врши скрининг за оценка на влијанието врз животната средина, Службен весник на РМ 74/05, 
109/09, 164/12). 

ОВЖС процесот се состои од три специфични постапки: 

- Скрининг: фаза на утврдување дали е потребна ОВЖС, 

- Опфат: фаза на утврдување на опфатот или обемот на оценката на влијанието врз 
животната средина вклучувајќи и кумулативни влијанија,  

- Преглед: фаза на прегледување на студијата за ОВЖС за да се утврди дали е се 
преземено според прифатлив стандард и во согласност со законските услови за да може 
да се донесе одлука дали треба да се даде одобрение или не.  

Следниве се прописите коишто се во сила, а коишто го регулираат ОВЖС во национален 
контекст:  

• А Уредба за утврдување на проекти за кои и критериуми врз основа на кои ќе се изврши 
скрининг за проценка на влијанието врз животната средина (Службен весник на РСМ 
74/05, 109/09, 164/12),  

• Наредба за содржината на барањата што треба да ги исполни студијата за проценка на 
влијанието врз животната средина (Службен весник на РСМ 33/06),  

• Наредба за дополнителни критериуми, начинот, постапката и надоместокот на трошоците 
за запишување и повлекување од списокот на експерти (Службен весник на РСМ 33/06), 

• Наредба за информациите содржани во известувањето за намера да се спроведе проект 
и постапката за утврдување потреба од проценка на влијанието врз животната средина на 
проектот (Службен весник на РСМ 33/06), 

• Наредба за содржината на објавата за нотификацијата за намера да се спроведе проект, 
за одлуката за неопходност од проценка на влијанието врз животната средина, за 
студијата за проценка на влијанието врз животната средина на проектот, за извештајот за 
соодветноста на студијата за проценка на влијанието врз животната средина на проектот 
и решението за одобрување или одбивање на реализацијата на проектот и начинот на 
јавна консултација (Службен весник на РСМ 33/20), 

• Наредба за формата, содржината, постапката и начинот на доставување извештај за 
соодветноста на студијата за проценка на влијанието врз животната средина на проектот 
и постапката за овластување на лица од Список на експерти за проценка на влијанието врз 
животната средина, одговорни за подготовка на извештајот. (Службен весник на РСМ 
33/06), 
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• А Наредба за висината на трошоците што ги покрива Инвеститорот за спроведување на 
постапката за проценка на влијанието врз животната средина (Службен весник на РСМ 
33/06). 

Елаборат за животна средина (помал опфат)  

Како што беше претходно споменато, Законот за животна средина утврдува друга постапка за 
оценка на влијанието врз животната средина, со помал обем, дефинирана со член 24. Оваа 
постапка се однесува на проект кој не спаѓа во барањата од целокупниот опсег на ОВЖС и се 
дефинирани со две различни Уредби, во зависност од надлежниот орган:  

- МЖСПП е одговорен и надлежен орган за сите проекти дефинирани со Уредбата за 
активности и активности за кои е задолжителен елаборатот, за чие одобрување е 
надлежен органот за вршење стручни активности од областа на животната средина 
(Службен весник 80/09, 36/12),  

- А Општините и градот Скопје се одговорни и надлежни органи за проекти утврдени со 
Уредба за активности и активности за кои е задолжителен елаборат, одобрен од 
градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на 
општините на Град Скопје (Службен весник 80/09, 32/12). 

Формата и содржината на Елаборатот е дефинирана со специфична наредба: 

- Правилник за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина 
според видовите активности за кои се подготвува елаборатот, како и според вршителите 
на дејноста и обемот на активности извршени со закон субјекти и физички лица, 
постапката за нивно одобрување за изработка, како и начинот на водење на регистарот 
на одобрени извештаи (Службен весник на РМ бр. 44/13, 111/14). 

 

3.3.2 Социјална и административна/институционална рамка за раселување    

Со законот за експропријација се уредува постапката за експропријација на имот кој се наоѓа на 

место на предвиден проект што се од јавен интерес и права за недвижнини (недвижни имоти) 

коишто се во врска со нив.  

Изградбата на линеарна и друга комунална инфраструктура, во корист на градот Скопје или 

локалната самоуправа, спаѓа во проект од национален / јавен интерес. Правната оправданост 

зошто се верува дека проектот е во јавен интерес, се доставува заедно со барањето за 

експропријација (како дел од истиот процес), до Органот за експропријација, корисникот на 

експропријацијата.  

Органот за експропријација, во случајов Секторот за имотно правни работи при Министерството 

за финансии, по предлогот за експропријација, закажува расправа каде што се поканети 

сопственикот на имотот или носителите на други права на сопственост на имотот што е предмет 

на експропријација и предлагач на експропријацијата. На сослушувањето се утврдува постоење 

јавен интерес, потоа се утврдува правото на сопственост и други права на сопственост, како и 

видот и висината на надоместокот и други факти и околности релевантни за процесот на 

експропријација.  

Органот мора, по доставувањето на предлогот за експропријација, на сопственикот на имотот 

или на сопствениците на други права на сопственост на имотот, да закаже и одржи расправа по 

предлогот во рок од 15 дена од доставувањето на предлогот до сопственикот на имот или 

иматели на други права на сопственост на имотот. 
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Рочиштето може да заврши со договор за надомест на штета (плаќање во пари или 

обезбедување на друг погоден имот) и за висината на надоместокот доколку е одредено во 

пари, како и временски рамки за плаќање. Овој договор како извршен документ и со самото 

негово потпишување се смета како завршен и конечен за процесот на експропријација и 

постапката за утврдување на надоместокот.  

Доколку не се постигне договор органот за експропријација, врз база на фактите утврдени во 

постапката ќе се донесе решение за експропријација. На одлуката за експропријација може да 

се поднесе жалба до Управниот суд во рок од 15 дена од приемот на решението.   

Следниве институции, секоја со различни улоги и одговорности, се главните играчи во процесот 

на експропријација. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е тоа коешто треба да 

го развие проектот. Врши трансформација на земјоделското земјиште во градежно 

земјиште и може да биде консултирано во текот на процесот на создавање пакети за 

компензација. Исто така, може да биде консултирано во процесот на проценка на 

компензацијата за изгубените култури.  

Државното правобранителство на Република Северна Македонија е државна 

институција која презема мерки и правни средства за правна заштита на имотните 

права и интереси на Република С. Македонија и врши други работи утврдени со закон.  

Министерството за транспорт и врски е владино тело одговорно за издавање на 

дозволи за градба и следење на процесот на експропријација со цел комплетирање на 

процесот на експропријација.  

Агенцијата за катастар на недвижнини ги чува и ги регистрира информациите за 

правата на сопственост на земјиштето во Република Македонија. Може да биде 

консултирана за време на процесот на добивање значајни и валидни информации за 

сопственоста и тековната употреба / закуп на земјиштето. 

Следниве институции нудат широк спектар на помош којашто може да овозможи, даде 

поддршка и да го олесни процесот на консултации за имплементација на АПР. 

Народниот правобранител може да се консултира за разни правни совети поврзани со 

парница на засегнати лица од проектот со владините тела. 

Локално ниво: 

Меѓу-општинскиот центар за социјална работа формиран од Владата којшто може да 

биде консултиран за време на процесот на реализација на АПР. Центарот може да даде 

вреден придонес во врска со идентификацијата, комуникацијата и посочувањето на 

ранливите социјални групи, така што ќе даде соодветни насоки поставување на 

компензирачки мерки /пакети за ваквите групи.  

Ниво на локални заедници: Официјалните претставници од општините би можеле да 

бидат консултирани за и активно да бидат вклучени во подготовката и реализацијата 

на процесот на раселување во областите над кои тие имаат јурисдикција. Тие би 

можеле да бидат консултирани и вклучени како посредници во процесот на 

преобликување на жалбите/поплаките, уште пред тие да бидат депонирани кај 

Комитетот за жалби и поплаки. 
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3.4 Владини агенции релевантни на проектот 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) е 

основана во 2007 година од страна на националното собрание со цел успешно спроведување на 

мерките за земјоделска политика и политика за рурален развој во РСМ. Обезбедува ефикасно 

управување со средствата во рамките на националниот буџет и претпристапната помош на ЕУ 

за рурален развој.  

Надлежностите на Агенцијата вклучуваат: спроведување на мерките за директно плаќање во 

земјоделството, интервенции на пазарот на земјоделски производи, спроведување на квоти за 

производство, спроведување на мерки за рурален развој, примена на фондовите на ЕУ од 

претпристапната помош за обезбедување мерки за развој на руралните области и 

спроведување на мерките за земјоделство финансирани од владината помош.  

 Активностите на Агенцијата вклучуваат: примање, снимање и обработка на апликации за 

финансиска поддршка; овластување за одобрување и плаќање на средства; организирање на 

финансиски и сметководствени активности; внатрешна ревизија; организирање, спроведување 

и координација на административните и техничките контроли и контроли на самото место; 

прибирање и обработка на податоци; водење бази на податоци и регистри и подготовка на 

извештаи и анализи.  

Агенцијата објавува повици и критериуми за распределување на финансиска поддршка, 

одобрува финансиска поддршка во согласност со критериумите, склучува договори со 

корисниците на финансиска поддршка, спроведува контрола на лице место пред и по 

одобрувањето на апликацијата, овластува подобни трошоци на барателите пред плаќање на 

средства, следење на спроведувањето на проектот и спроведува постапка против корисници 

кои ги користеле средствата поинаку од предвиденото во договорот. 

Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) е независна владина институција надлежна за 

спроведување на активности од областа на безбедноста на храната и добиточната храна, 

спроведувањето, контролата, надзорот и следењето на ветеринарните активности од областа 

на заштитата на здравјето на животните, нивната благосостојба , ветеринарно јавно здравство, 

како и контрола на национални референтни и овластени лаборатории кои обезбедуваат 

соодветна поддршка за потребите на Агенцијата.  

Агенцијата за катастар на недвижности (АКН) е основана заради вршење на работите за 

воспоставување и одржување на катастарот на недвижнини, управување со геодетско-

катастарскиот информативен систем, како и за воспоставување, одржување и јавен пристап до 

Националната Инфраструктура на просторни податоци. Агенцијата за катастар на недвижности 

делува во својство на правно лице со своите права, должности и одговорности утврдени со 

Законот за катастар на недвижнини и за своето работење прави  и испраќа извештаи до GRNM.  

Одговорностите на АКН вклучуваат: воспоставување и управување со геодетски-катастарски 

информативен систем, изведување на основни геодетски работи, истражување на недвижнини, 

регистрација на права на недвижнини, воспоставување и одржување на катастар на 

недвижнини, геодетски работи за специјални намени од значење за земјата како што е 

дефинирано од страна на Владата, изработка на државни топографски карти, администрирање 

Регистар на просторни единици, воспоставување, одржување и јавен пристап до Националната 

инфраструктура на просторни податоци и надзор над работата на единствените трговци-

овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи.  
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Јавното претпријатие за управување со пасиштата (ЈПУП) е основано од Владата со цел 

управување со пасиштата во државна сопственост. Според законот за пасиште, ЈП за пасишта 

секоја година создава програма за управување со пасиштата. Оваа програма ги утврдува 

природните услови на пасиштата, нејзиното обновување, развој, мерки за одгледување, 

заштита, промоција и проширување на пасиштата. 

3.5 Меѓународни барања за животна средина и социјално управување  

Постојат голем број важни трендови што ги карактеризираат владиниот и приватниот сектор за 
безбедност на храна, животна средина и здравствени барања (детално разгледано во UNCTAD, 
2006a). Тие се однесуваат на: 

 Посилен акцент на јавното здравство и благосостојбата на потрошувачите во одлуките 
на регулаторните агенции, што доведува до фокус на целиот синџир за снабдување со 
храна и идентификување каде опасностите можат да се контролираат најефикасно. Овој 
пристап се нарекува анализа „фарма до маса“ или „фарма до вилушка“;  

 Зголемување на строгоста, сложеноста и мултидимензионалноста (на последното, 
видете ја рамката 1);  

 Растечка важност на барањата пренесени на производителите и извозниците во земјите 
во развој преку синџирот на снабдување;  

 Растечка важност на стандардите за приватниот сектор и кодовите на пазарот;  

 Подобрен однос помеѓу задолжителните и волонтерските барања;  

 Поголемо потпирање на следливоста и со него поврзаната сертификација; и   

 Поголема регулаторна одговорност за земјите коишто извезуваат. 

А Со цел да се снабдат стоки за развиените трговците на мало во земјата, производителите и 
извозниците сега треба да се придржуваат кон низа приватни протоколи засновани на 
комбинација од меѓународни и национални регулативи (на пр. за пестициди), стандарди за 
безбедност на храна, логистички барања и процесна документација. Овие протоколи се 
применуваат за сите добавувачи, без оглед на нивното потекло или потеклото на нивниот 
производ. 

Приватните стандарди можат да се поделат во две категории: колективни стандарди (на пр. 
EurepGAP) и специфични стандарди на трговците на мало (на пр. природниот избор на Теско).  

 

Следниве се некои од најважните стандарди коишто се однесуваат на хортикултурните 
извозници во ЕУ и САД:  

• EurepGAP е стандард пред-фарма што го опфаќа процесот на земјоделско производство 
на овластениот производ, од пресадување до жетва. Шемата за сертификација на 
EurepGAP се смета за партнерство со снабдување со синџири на малопродажба, 
производители добавувачи / лозари и придружни членови од секторот земјоделски 
услуги и услуги (за повеќе информации, видете: www.eurep.org).  

• BRC (Британски трговски конзорциум): BRC разви Технички стандарди за храна, кои ќе се 
користат за проценка на производителите на сопствени брендирани производи за 
исхрана на трговците на мало. Тоа е стандард по-фарма.  

• Природниот избор на Теско (Обединетото Кралство): Основан од ланецот на 
супермаркети, „Теско“, ги идентификува клучните принципи и практики за 
производителите и добавувачите на „Теско“ на Свежо овошје и зеленчук, со цел да се 
обезбеди дека производството и системите за ракување со производството се одржливи 
и одговорни за животната средина.  

• Шема за осигурување на производство (Обединетото Кралство): Основано од 
Националната унија на земјоделци во земјата во соработка со седумкратни трговци на 

http://www.eurep.org/
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мало, оваа иницијатива има за цел да ги увери потрошувачите дека свежите производи 
се одгледуваат на еколошки чувствителен начин, особено со користење на намалени 
количини на пестициди. Во моментов, шемата опфаќа 45 култури, за кои има развиено 
специфични протоколи.  

• Безбедна квалитетна храна 2000 (SQF 2000): управувана од Институтот за маркетинг на 
храна (Соединетите држави), таа е призната од Глобалната иницијатива за безбедност 
на храна, иницијатива управувана од малопродажни трговци, основана од Форумот за 
бизнис со храна. Со него се предвидува Кодекс кој ги дефинира безбедноста на храната 
и барањата на системот за квалитет што треба да се користат за сите сектори на 
прехранбената индустрија. Целта е да се обезбеди храна што е безбедна и ги исполнува 
барањата за квалитет и законодавството. Стандардот ги применува концептите и 
принципите на HACCP, добра производна пракса (ДПП), добра хигиенска пракса (ДХП) и 
Добра земјоделска практика. Се користи главно од САД и австралиската малопродажба. 
SQF 1000 е стандард за пред-фарма и SQF 3000 за ниво на малопродажба. 

 

4. Еколошката И Социјална Рамка На Светска Банка И Релевантни Еколошки И Социјални 
Стандарди   

4.1 Еколошка и социјална рамка 

Еколошката и социјалната рамка на Светската Банка ја утврдува заложбата на Светската Банка 

за  одржлив развој , преку политиката на Банката и збир од еколошки и социјални стандарди 

кои се дизајнирани заради поддршка на проектите на заемобарателите, со цел да се стави крај 

на екстремната сиромаштија и да се промовира заеднички просперитет. 

РЖСОА се состои од (1) Визија за Одржлив Развој, со којшто се поставени аспирациите на 

Банката во однос на животната средина и социјалната одржливост; (2) Политиката за Животна 

Средина и Социјалната аспекти на Светската Банка за Финансирање на Инвестициски Проекти, 

во којашто се утврдени задолжителните барања коишто се однесуваат на банката; и (3) 

Еколошки и Социјални Стандарди, заедно со нивните анекси, со кои се утврдуваат 

задолжителните барања коишто треба да ги исполнат Заемобарателот и проектот. 

РУЖСОА е инструмент којшто ги испитува ризиците и влијанијата кога проектот се состои од 

програма и/или низа од под-проекти, а ризиците и влијанијата не можат да бидат одредени се 

додека не се идентификуваат деталите од програмата и под-проектот. РУЖСОА ги утврдува 

принципите, правилата, упатствата и процедурите за да се проценат еколошките и социјалните 

аспекти и влијанија. Тој содржи мерки и планови за да се намалат, ублажат и/ или 

неутрализираат штетните ризици и влијанија, проценки за предвидување и пресметка на 

трошоците на таквите мерки, како и информации за агенцијата или агенциите одговорни за 

справување со проектните ризици и влијанија, вклучително и нивните капацитет за управување 

со животната средина и социјалните ризици и влијанија. Тука се вклучени соодветни 

информации за областа во којашто се очекува да бидат сместени подпроектите, вклучувајќи 

какви било потенцијални еколошки и социјални слабости од областа; како и на потенцијалните 

влијанија коишто би можеле да се појават, како и олеснителните мерки коишто би се очекувало 

да се применат. 

Социјална политика и политиката за Животна средина на Светската Банка за Финансирање на 

Инвестициски Проекти ги утврдува барањата коишто Банката мора да ги следи во однос на 

проектите коишто таа ги поддржува преку финансирањето на Инвестициски Проекти. 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

57 
 

Стандардите за Животна средина и Социјални Стандарди ги утврдуваат барањата за 

Заемобарателите поврзани со идентификација и процена на социјалните и ризици и влијанија 

врз животната средина, а се однесуваат на проектите поддржани од Банката преку 

Финансирањето на Инвестициски Проекти. 

Стандардите за животна средина и општествени аспекти се очекува да: (а) ги поддржат 

Заемобарателите  во стекнување на добро интернационално искуство во врска со животната 

средина и социјалната одржливост, (б) им помогнат на Заемобарателите во исполнувањето на 

нивните национални и интернационални еколошки и социјални  обврски; (в) ја засилат 

недискриминираноста , транспарентноста, партиципацијата, одговорноста и управувањето; и (г) 

ги подобрат резултатите од одржливиот развој на проектите преку постојан ангажман на 

засегнатите страни. 

Постојат десет Еколошки и Социјални Стандарди (ЕСС) коишто Заемобарателот3 и проектот 
треба да ги исполнат низ животниот циклус на проектот: 

• ЕСС 1: Проценка и Управување со Животната Средина и Социјалните Ризици и Влијанија; 
• ЕСС 2: Работа и Работни Услови; 
• ЕСС 3: Ресурси и ефикасност, Превенција од загадување и Управување; 
• ЕСС 4: Здравје и безбедност на заедницата; 
• ЕСС 4: Откуп на земјиштето, ограничувања при користење на земјиштето и присилното 

преселување; 
• ЕСС 6: Зачувување на биодиверзитетот и одржливо управување со живи природни 

ресурси; 
• ЕСС 7: Автохтони народи / Африкански субсахарски историски незаштитени 

традиционални локални заедници; 
• ЕСС 8: Културно наследство; 
• ЕСС 9: Финансиски посредници; и 
• ЕСС 10: Ангажирање на засегнатите страни и откривање на информации 

Еколошкиот и Социјален Стандард ЕСС1 се применува на сите проекти за коишто е согледано 
дека е потребно финансирање на Банкарски Инвестициски Проект. ЕСС1 ја утврдува важноста 
од: (а) постоечката еколошка и социјална рамка на Заемобарателот во решавањето на ризиците 
и влијанијата од проектот; (б) интегрирана еколошка и социјална проценка за идентификување 
на ризиците и влијанијата на еден проект; (в) ефективно ангажирање на заедницата преку 
откривање објсвување на информации поврзани со проектот, консултации и ефективни 
повратни информации; и (г) управување со еколошките и социјалните ризици од страна на 
Батрателот во текот на животниот циклус на проектот. Банката бара сите еколошки и социјални 
ризици и влијанијата на проектот да бидат разгледани како дел од еколошката и социјална 
проценка спроведена во согласност со EСС1. ЕСС2 – 10 ги одредува обврските на 
Заемобарателот  при идентификувањето и посочувањето на еколошките и социјални ризици и 
влијанија на коишто можеби би требало да се обрне особено внимание. 

Пристап до информациите за Светската банка, што ја одразува посветеноста на Банката за 
транспарентност, отчетност и добро управување, се однесува на целата рамка и ги вклучува 
обврските за објавување кои се однесуваат на финансирањето од страна на Банката на 
инвестицискиот проект. 

Заемопримачите и проектите исто така се бара да ги применат релевантните барања од 
Упатството за животна средина, здравје и безбедност на Групацијата Светска банка. Овие се 

                                                           
3 Република Северна Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
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технички референтни документи, со општи и индустриски специфични примери за Добра 
Меѓународна Индустриска Практика (ДМИП) 

Табела со преглед за релевантни ЕСС 

ЕСС Релевантност  

ЕСС 1: Проценка и Управување со Животната Средина и Социјалните Ризици и 

Влијанија 
√ 

ЕСС 2: Труд и Работни Услови √ 

ЕСС 3: Ресурси и ефикасност, Превенција од загадување и Управување √ 

ЕСС 4: Здравје и безбедност на заедницата √ 

ЕСС 5: Откуп на земјиштето, ограничувања при користење на земјиштето и 

присилното преселување 
√ 

ЕСС 6: Зачувување на биодиверзитетот и одржливо управување со живи природни 

ресурси 
√ 

ЕСС 7: Автохтони народи / Африкански субсахарски историски незаштитени 

традиционални локални заедници 
X 

ЕСС 8: Културно Наследство √ 

ЕСС 9: Финансиски посредници X 

ЕСС 10: 10 Ангажирање на засегнатите страни и откривање на информации √ 

 

4.2 ЕСС 1 – Проценка и управување со животна средина и социјалните ризици и 
влијанија     

ЕСС1 ги утврдува одговорностите на Заемопримателот за проценка, управување и следење на 

еколошките и социјалните ризици и влијанијата поврзани со секоја фаза на проект поддржан од 

Банката преку Финансирање на Инвестициски Проект, со цел да се постигнат еколошки и 

социјални резултати во согласност со еколошките и социјалните стандарди (ЕСС-а). 

ЕСС-ата се дизајнирани да му помогната на Заемопримателот да управува со ризиците и 

влијанијата на проектот и да ја подобри нивната еколошка и социјална изведба, преку пристап 

којшто се базира на ризикот и резултатот. Посакуваните резултати од проектот се опишани во 

целите на секое ЕСС, проследени со специфични барања за да му помогнат на Заемопримателот 

да ги постигне овие цели преку средства коишто се соодветни за природата и обемот на 

проектот како и пропорционални на нивото еколочките и социјални ризици и влијанија. 

Заемопримателите ќе спроведат еколошка и социјална проценка на проектите кои се 

предложени за финансирање од страна на Банката, за да се осигури дека проектите се еколошки 

и социјално одржливи. Еколошките и социјалните проценки ќе бидат пропорционални на 

ризиците и влијанијата на проектот. Тоа ќе биде информација за дизајнот на проектот и ќе се 

користи за идентификување на мерки и активности за ублажување и за подобрување на 

процесот за донесувањето одлуки. 

Заемопримателите ќе управуваат со еколошките и социјалните ризици и влијанија на проектот 

преку животниот циклус на проектот на систематски начин, пропорционални на природата и 

обемот на проектот и потенцијалните ризици и влијанија. 

Целите на ЕСС се: 
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• Да се идентификуваат, оценуваат и управуваат со животната средина и социјалните 
ризици и влијанија на проектот на начин што е во согласност со ЕСС.  

Да се усвои  ублажен хиерархиски пристап кон:  

(б) предвидување и избегнување на ризици и влијанија;  

(в) Кога избегнувањето не е можно, минимизирајте ги или намалете ги ризиците и 
влијанијата на прифатливо ниво.  

(г) Штом ризиците и влијанијата се минимизираат или намалат, олеснувајте; и 

(д) Онаму каде што остануваат значителни други влијанија, компензирајте ги или 
надоместете ги, кога тоа е технички и финансиски изводливо. 

• Да се донесат диференцирани мерки, така што негативните влијанија не паѓаат 
непропорционално на загрозените или ранливите и тие не се во неповолна положба за 
споделување на придобивките од развојот и можностите што произлегуваат од 
проектот.  

• Да се искористат националните институции за животна средина и општествени аспекти, 
системите, законите, регулативите и процедурите за проценка, развој и спроведување 
на проекти, кога е соодветно. 

• Да се промовираат подобри перформанси за животната средина и општествените 
аспекти, на начини на кои се препознава и се зајакнува капацитетот на 
Заемопримателот.  

ЕСС1 се однесува на сите проекти поддржани од Банката преку Проект за Инвестициско 
Финансирање. 

4.3 ЕСС 2 – Труд и работни услови       

ЕСС2 ја препознава важноста на создавање на работни места и генерирање приходи во потрага 

по намалување на сиромаштијата и инклузивен економски раст. Заемопримателите можат да 

промовираат добри односи во управувањето со работниците и да ги зајакнат развојните 

придобивки од еден проект со нивни фер третман во самиот проект и да обезбедат безбедни и 

здрави услови за работа. ЕСС2 се однесува на работниците коишто учествуваат во проектот како 

оние со полно работно време, така и оние со скратено работно време, привремени, сезонски и 

работници од редот на мигрантите.  

Заемопримателот ќе развие и примени писмени процедури за управување со трудот кои се 

применливи за проектот. Овие процедури ќе го утврдат начинот на управување со работниците 

коишто учествуваат во проектот, во согласност со барањата од националното законодавство и 

ова ЕСС. Процедурите ќе се однесуваат на начинот на којшто ова ЕСС ќе се применува на 

различни категории на работници коишто учествуваат во проекти, вклучувајќи ги тука и 

директни работници и начинот на кој Заемопримателот ќе бара од третите страни да управуваат 

со своите работници во согласност со ЕСС2. Стандардот ќе се применува за директните 

работници во проектот и договорните работници. Директните работници на проектот ќе бидат 

оние што се ангажирани со проектот, додека пак договорните работници ќе бидат оние што ги 

ангажираат компаниите за да ги извршуваат работите на објектите што ќе бидат финансирани 

од проектот: агро-прехранбена платформа, два центри за собирање и еден објект за третман на 

ЖНП. Приближната бројка на вработени по објект би била помеѓу 30 до 50. Најверојатно 

работниците ќе бидат од регионот во којшто се наоѓа локацијата. Не се очекува да има проблеми 

со приливот на трудот. 
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4.4 ЕСС 3 – Ресурси и ефикасност, Превенција од загадување и управување  

Ова ЕСС ги утврдува барањата за решавање на ефикасноста на ресурсите како и спречувањето 

загадувањето и управувањето со него низ целиот животен циклус на проектот во согласност со 

ДМИП. 

Целите на овие стандарди се: 

• Да се промовира одржливо користење на ресурсите, вклучувајќи ги тука енергијата, 
водата и суровините.  

• Да се избегнат или минимизираат негативните влијанија врз здравјето на луѓето и 
животната средина со избегнување или минимизирање на загадувањето од 
активностите предвидени во проектните.  

• Да се избегнат или минимизираат емисиите коишто се поврзани со проектот 
произведени од краткотрајни  и долготрајни загадувачи на климата 3.  

• Да се избегне или минимизира генерирање на опасен и отпад којшто не е опасен.  
• Да се минимизираат и управуваат ризиците и влијанијата поврзани со употребата на 

разни пестициди.  

Применливоста на ова ЕСС е утврдена во текот на социјалната проценка и проценката на 

животната средина опишана во ЕСС1. 

Ефикасност на ресурсите 

Заемопримателот ќе спроведе технички и финансиски изводливи мерки со цел подобрување на 

ефикасноста на потрошувачката на енергија, вода и суровини, како и на други ресурси. Ваквите 

мерки ќе ги интегрираат принципите на почисто производство во дизајнирањето на производот 

и производствените процеси  за зачувување на суровини, енергија и вода, како и други ресурси. 

Во случај кога се достапни референтни податоци, Заемопримателот ќе направи споредба за да 

го утврди релативното ниво на ефикасност. 

Превенција и управување со загадување 

Заемопримателот ќе избегне ослободување на загадувачи или, кога избегнувањето не е 
изводливо, тој ќе ја минимизира и ќе ја контролира концентрацијата и масовниот проток на 
нивно ослободување со помош на нивоата на изведба и мерките наведени во националното 
законодавство или EHSG, според она кое што е најстрого. Ова се однесува на испуштањето на 
загадувачи во воздух, вода и земја заради рутински, не-рутински и случајни околности, а коишто 
имаат потенцијал за локални, регионални и прекугранични влијанија.  

4.4.1 Прилагодување на климата 

Инспириранa од визијата за одржлив развој, Групацијата на Светска банка е глобално посветена 

на одржливоста на животната средина, вклучително и посилно колективно дејствување за 

поддршка на ублажувањеto и прилагодувањеto на климатските промени, препознавајќи го ова 

како суштинско во светот на ограничени природни ресурси. 

Таа препознава дека климатските промени влијаат врз природата и локацијата на проектите и 

дека проектите коишто се финансирани од Светска банка треба да го намалат нивното влијание 

врз климата со избирање на алтернативи со пониски емисии на јаглерод. Светската банка 

работи на климатските промени бидејќи таа е фундаментална закана за развојот во текот на 

целиот живот. 

На ниво на проект, Светска Банка се обидува да ги реши влијанијата на ниво на проекти врз 
климатските промени и да ги земе предвид влијанијата на климатските промени врз 
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селекцијата, поставувањето, планирањето, дизајнирањето и спроведувањето и распуштањето 
на проектите. Овој проблем се разгледува како дел од животната средина и социјалните ризици 
и проценка на влијанието. Овој поглед главно се разгледува во рамките на ЕСС1 и ЕСС3. 

4.5 ЕСС 4 – Здравје и безбедност на заедницата       

ЕСС4 признава дека активностите коишто се спроведуваат во рамките на проектот, опремата и 

инфраструктурата можат да ја зголемат изложеноста на заедницата на ризици и влијанија. 

Покрај тоа, заедниците кои веќе се подложени на влијанија од климатските промени, исто така, 

може да доживеат забрзување или засилување на влијанијата како резултат на проектните 

активности. 

ЕСС4 се осврнува на здравствените, безбедносните и сигурносните ризици и влијанијата врз 

заедниците коишто трпат влијание од проектот, како и соодветната одговорност на 

Заемопримателите да ги избегнат или минимизираат ваквите ризици и влијанија, со особено 

внимание на луѓето кои, заради нивните посебни околности, можат да бидат ранливи. Во 

рамките на ПУЖСОА ќе се осврнеме на влијанијата од активностите поврзани со проектот врз 

здравјето, безбедноста на заедниците кои се засегнати од проектот може да биде сообраќајот 

поврзан со проектот. Не се очекува да има ризици поврзани со безбедноста за заедниците. 

4.6 ЕСС 5 – Откуп на земјиштето, ограничување при користење на земјиштето и 
присилното преселување  

ЕСС5 препознава дека откупот на земјиште поврзано со проектот и ограничувањата за 

користењето на земјиштето може да имаат негативно влијание врз заедниците и луѓето. Откупот 

на земјиште или ограничувањата на користењето на земјиштето поврзани со проектот може да 

предизвика физичко раселување (преместување, губење на земјиште на коешто се живее или 

губење на засолниште), економско раселување (губење на земјиште, средства или пристап до 

средства, доведува до губење на изворите на приход или други средства за егзистенција), или и 

обете. Терминот „принудно раселување“ се однесува на овие влијанија. Преселувањето се 

смета за присилно кога засегнатите луѓе или заедниците немаат право да го одбијат откупот на 

земјиштето или ограничувањата за употреба на земјиште што резултира во раселување. 

Искуството и истражувањето укажуваат на тоа дека физичкото и економското раселување, 

доколку не се контролираат, може да предизвикаат зголемување на сериозни економски, 

социјални и еколошки ризици: системи за производство може да бидат демонтирани; луѓето се 

соочуваат со осиромашување ако се изгубат нивните продуктивни ресурси или други извори на 

приход; луѓето можат да бидат преместени на други локации во околини каде нивните 

продуктивни вештини се помалку применливи, а конкуренцијата во потрага по ресурси 

поголема; институциите во заедницата и социјалните мрежи може да бидат ослабени; групи 

составени од роднини може да бидат дисперзирани; па културниот идентитет, 

традиционалниот авторитет и потенцијалот за взаемна помош можеби се намалени или 

потполно изгубени. Поради овие причини, присилно преселување треба да се избегнува. Онаму 

каде што принудното преселување е неизбежно, тоа треба да се минимизира и да бидат 

испланирани соодветни мерки за да се намалат негативните влијанија врз раселените лица ( 

како и врз заедниците домаќини кои примаат раселени лица). Министерството за земјоделство 

поседува големи количини земјоделско земјиште кое не се користи и затоа се очекува откупот 

на земјиштето да се избегне. 
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4.7 ЕСС 6 Зачувување на биодиверзитетот и одржливо управување со живи природни 
ресурси       

ЕСС6 препознава дека заштитата и зачувувањето на биодиверзитетот и одржливото управување 

со живите природни ресурси се основа за одржливиот развој. Биодиверзитетот е дефиниран 

како променливост меѓу живите организми од сите извори, вклучително, меѓу другото, копнени, 

морски и други водни екосистеми и еколошките комплекси од кои тие се дел; ова вклучува 

разновидност внатре во самите видови, помеѓу видовите и екосистемите. Биодиверзитетот 

често ги поддржува услугите на екосистемот, коишто се од голема вредност за луѓето. Затоа, 

влијанијата врз биодиверзитетот честопати можат негативно да влијаат врз испораката на 

услугите кои се обезбедувани од екосистемите. 

ЕСС6 ја препознава важноста за одржување на основните еколошки функции на живеалиштата, 

вклучително и шумите како и биодиверзитетот којшто го поддржуваат. Живеалиштето е 

дефинирано како копнена, слатководна или морска географска единица или воздушен пат што 

поддржува збирки на живи организми и нивни интеракции со неживата околина. Сите 

живеалишта поддржуваат сложености на живите организми и варираат во однос на различноста 

на видовите, изобилството и важноста. 

Целите на овој ЕСС се: 

• Заштита и зачувување на биодиверзитетот и живеалиштата.  
• Да се примени хиерархиско ублажување и пристапот на претпазливост при дизајнирање 

и спроведување на проекти што можат да влијаат на биодиверзитетот.  
• Да се промовира одржливо управување со живите природни ресурси.  
• Поддршка за егзистенција на локалните заедници, вклучително и домородните народи 

и инклузивен економски развој, преку усвојување на искуства кои ги интегрираат 
потребите за зачувување и приоритетите за развој.  

Применливоста на ова ЕСС е утврдена во текот на социјалната проценка и проценката на  

животната средина опишана во ЕСС1. Врз основа на проценката на животната средина и 

социјалната проценка, барањата пропишани во ова ЕСС се применуваат за сите проекти што 

можат да влијаат на биодиверзитетот или живеалиштата, позитивно или негативно, директно 

или индиректно, или пак нивниот успех зависи  од биодиверзитетот. 

Еколошката и социјалната проценка, како што е утврдено во ЕСС1, ќе ги разгледа директните, 
индиректните и кумулативни влијанија поврзани со проектот врз живеалиштата и 
биодиверзитетот што тие го поддржуваат. Оваа проценка ќе ги земе во превид заканите за 
биодиверзитетот. Тоа ќе го утврди значењето на биодиверзитетот или живеалиштата врз основа 
на нивната ранливост и незаменливост на глобално, регионално или национално ниво и ќе ги 
земе предвид различните вредности коишто му се припишуваат на биодиверзитетот и 
живеалиштата од страните погодени од проектот и другите заинтересирани страни.  

 

4.7.1 Шуми и мочуришта 

Шумите и мочуриштата се сметаат за живеалишта, што е дефинирано како копнена, слатка вода 

или морска географска единица или воздушен пат што поддржува збирки на живи организми и 

нивни интеракции со неживата околина. Живеалиштата имаат различно значење за зачувување 

на глобалната, регионалната и националната важност на биодиверзитетот, нивната 

чувствителност на влијанија и во значењето коешто различните заинтересирани страни им го 

припишуваат. Бидејќи, во повеќето случаи, загубата на живеалиштата, деградацијата или 

фрагментацијата претставува најголема закана за биодиверзитетот, најголемиот дел од фокусот 
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на акциите за зачувување на биолошката разновидност е на одржување или обновување на 

соодветни живеалишта. 

Ова ЕСС бара различен пристап во управувањето со ризикот кон живеалиштата, врз основа на 

нивната чувствителност и вредности. 

Природните живеалишта се области составени од одржливи збирки на растителни и/или 

животински видови со претежно природно потекло, и/или каде што човековата активност не ги 

изменила основните еколошки функции на областа и составот на видовите. 

Ако природните живеалишта се идентификуваат како дел од проценката, Заемопримателот ќе 
бара начин да ги избегне негативните влијанија врз нив во согласност со хиерархијата за 
ублажување. Кога има некаков потенцијал природните живеалишта да бидат неповолно 
погодени од проектот, Заемоприматело нема да спроведе никакви активности поврзани со 
проектот, освен ако:  

(а) нема технички и финансиски изводливи алтернативи; и 

(б) Воведени се соодветни мерки за ублажување, во согласност со ублажувачката хиерархија, за 
да се избегне нето губиток и, ако е тоа изводливо, нето добивка на биодиверзитетот на долг 
рок. Кога преостанатите влијанија остануваат и покрај најголемите напори да се избегнат, 
минимизираат и ублажат влијанијата, и кога се соодветно и поддржани од релевантни засегнати 
страни, мерките за ублажување може да вклучуваат неуспеси за биодиверзитетот кои се 
придржуваат кон принципот „слично на слично или подобро“ 

Онаму каде што проектот вклучува комерцијално земјоделство и шумски насади (особено 
проекти кои вклучуваат расчистување на земјиште или пошумување), Заемопримателот ќе ги 
лоцира ваквите проекти на земјиште кое е веќе конвертирано или високо деградирано (со 
исклучок на која било земја што е конвертирана во исчекување да се случи проектот). Со оглед 
на потенцијалот на плантажните проекти да воведат инвазивни туѓи видови и да се закануваат 
на биолошката разновидност, ваквите проекти ќе бидат дизајнирани да ги спречат и ублажат 
овие потенцијални закани за природните живеалишта. Кога Заемопримателот инвестира во 
производствено шумарство во природни шуми, овие шуми ќе се управуваат одржливо.  

 

4.7.2 Заштитени области 

Кога проектот се појавува во рамките на или пак има потенцијал негативно да влијае на област 
која е законски заштитена4 назначена за заштита, или регионално или меѓународно призната5, 
Заемопримателот треба да гарантира дека преземените активности се во согласност со статусот 
на правната заштита на областа и целите на управувањето. Заемопримателот, исто така, ќе ги 
идентификува и процени потенцијалните негативни влијанија поврзани со проектот и ќе ја 
примени хиерархијата за ублажување, со цел да ги спречи или ублажи негативните влијанија од 
проекти што можат да го загрозат интегритетот, целите на зачувување или важноста на 
биодиверзитетот на таквата област.  

                                                           
4 Јасно означен географски простор, препознаен, одреден и управуван, преку легални или други 
ефективни средства, за да се постигне долготрајна конзервација на природата со сервисите и културните 
вредности на екосистемот. 
5 Меѓународно признати области со висока вредност на биодиверзитетот вклучува Природни Богатства 
од Светско Наследство. Биосферни резерви, Рамсар мочуришта од Меѓународно значење , Клучни 
Биодиверзитетни области, Важни области каде престојуваат птици и Места на Нулто Истребување, 
покрај многу други 
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4.8 ЕСС 8 Културно наследство        

ЕСС8 препознава дека културното наследство обезбедува континуитет во материјални и 

нематеријални форми помеѓу минатото, сегашноста и иднината. Луѓето се идентификуваат со 

културното наследство како одраз и израз на нивните постојано вредности коишто постојано се 

развиваат, верувања, знаења и традиции. Културното наследство, во своите многубројни 

манифестации, е важно како извор на вредни научни и историски информации, како економско 

и социјално средство за развој и како составен дел од културниот идентитет и практика на 

луѓето. ЕСС8 утврдува мерки наменети за заштита на културното наследство во текот на целиот 

животен циклус на проектот. 

Барањата на ЕСС8 се применуваат на културното наследство без оглед на тоа дали е тоа законски 

заштитено или не, претходно идентификувано или нарушено. Барањата на ЕСС8 се применуваат 

на нематеријалното културно наследство само ако физичката компонента на проектот би имала 

материјално влијание врз таквото културно наследство или ако еден проект има намера да го 

користи таквото културно наследство за комерцијални цели. 

Заемопримателот ќе имплементира глобално признати искуства за теренски студии, 

документација и заштита на културното наследство во врска со проектот, вклучително и од 

изведувачи и други трети страни. 

Постапка за случајно пронаоѓање е процедура специфична за проектот што ќе се следи доколку 

претходно непознато културно наследство ќе биде откриено при активности на проектот. Тоа ќе 

биде вклучено во сите договори што се однесуваат на изградба на проектот, вклучително 

ископувања, уривање, движење на земјата, поплавување или други промени во физичкото 

опкружување. Постапката за случајно пронаоѓање ќе утврди како ќе се управува со случајните 

наоди поврзани со проектот. 

Постапката ќе вклучува барање за да се известат надлежните органи за пронајдените предмети 

или места од страна на експерти за културно наследство; да се огради областа на наоди или 

места за да се избегне понатамошно нарушување; да спроведе проценка на пронајдени објекти 

или локации од експерти од областа на културното наследство; да се идентификуваат и 

имплементираат активностите во согласност со барањата на ова ЕСС и националното 

законодавство; и да се обучи персоналот на проектот и работниците во проектот за процедурите 

за случајни пронајдоци 

4.9 ЕСС 10 Ангажирање на засегнатите страни и откривање на информации  

Ова ЕСС ја препознава важноста на отворено и транспарентно ангажирање помеѓу 

Заемопримателот и засегнатите страни од проектот како суштински елемент на добрата 

меѓународна практика. Ефективното вклучување на засегнатите страни може да ја подобри 

еколошката и социјалната одржливост на проектите, да го подобри прифаќањето на проектите 

и да даде значаен придонес за успешно дизајнирање и имплементација на проектот. 

Клиентот треба да биде во контакт со засегнатите страни во текот на целиот животен циклус на 

проектот, започнувајќи со таков ангажман што е можно порано во процесот на развој на 

проектот и во временска рамка што овозможува значајни консултации со засегнатите страни за 

дизајнирање на проектот. Природата, обемот и зачестеноста на ангажманот на засегнатите 

страни ќе бидат сразмерни со природата и обемот на проектот и неговите потенцијални ризици 

и влијанија. 
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Ангажманот на засегнатите страни е инклузивен процес спроведен во текот на животниот 

циклус на проектот. Онаму каде што е правилно дизајниран и спроведен, тој поддржува развој 

на силни, конструктивни и одговорни односи кои се важни за успешно управување со животната 

средина и социјалните ризици на проектот. Ангажманот на засегнатите страни е најефикасен 

кога се иницира во рана фаза на процесот на развој на проектот и е составен дел од раните 

одлуки на проектот и проценката, управувањето и следењето на животната средина и 

социјалните ризици и влијанија на проектот. 

Во консултација со Банката, Заемопримателот ќе развие и примени план за вклучување на 

засегнатите страни (ПВЗС) сразмерен со природата и обемот на проектот и нејзините 

потенцијални ризици и влијанија.  

5. Утврдување На Потенцијални Еколошки И Социјални Влијанија 

Целта на ова поглавје е да се идентификуваат влијанијата врз животната средина и општеството 

што може да се појават при спроведувањето на Проектот. Сеопфатното разгледување на 

влијанијата и мерките за ублажување ќе бидат преземени за време на спроведувањето на 

проектот, откако ќе бидат достапни деталите за секој предвиден под-проект, како што е 

локацијата и инженерскиот дизајн. Видовите под-проекти што треба да бидат поддржани од 

Проектот, за кои ќе се утврдат конкретни влијанија врз животната средина и социјалните 

влијанија и мерки за ублажување, се следниве: 

- Формирање и работење на центри за собирање и складирање на овошје и зеленчук во 

Ресен и Струмица; 

- Формирање и работење на Агро-прехранбена платформа во Скопје, вклучително и пазар 

на големо и логистичко подрачје за вкрстување и складирање (суви магацини со 

работници, канцеларии за управување со компанијата, техничко подрачје во кое ќе има, 

меѓу другото, станица за чистење камиони, станица за поправка и сл. постројка за 

третман на отпадни води, постројка за рециклирање на отпад); 

- Поправка на канцеларии и обезбедување опрема за Агенцијата за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој; 

- Изградба и работење на објекти за преработка на нуспроизводи од животинско потекло 

(ЖНП) и безбедно отстранување во Општина Лозово, со што ќе се опфати целиот циклус 

на производство, одвојување, складирање, транспорт, преработка и депонирање. 

Техничката помош (ТП) ќе биде обезбедена под Компонентата 1, за да се поврзат 
производителите и преработувачите и да им се помогне на агро-бизнисите за зголемување на 
продуктивноста и ефикасноста, а според Компонентата 2, да се подобри капацитетот на МЗШВ 
за управување со државните земјоделска земја и пасишта, соодветно да се осврнат на аспектите 
на одржливо управување со животната средина и социјалното управување, да воведат 
принципи на Интегрирано Управување со Штетници (ИУШ) и да бидат во согласност со 
Упатствата на Светската банка за животна средина, безбедност и здравје и Упатствата за 
секторот за индустрија (агробизнис и производство на храна). 

5.1 Позитивни влијанија 

Проектот ќе обезбеди висококвалитетни советодавни услуги за земјоделските производители и 

агробизниси во Северна Македонија и ќе го поддржи основањето на едношалтерскиот совет, 

имајќи предвид дека идната одржливост може да биде поврзана со центрите за откуп и 

дистрибуција. 
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Изградбата и работењето на центарот за собирање ќе обезбеди поддршка за развој на 

национална стратегија за дистрибуција на храна која ќе им користи на производителите, 

дистрибутерите и крајните потрошувачи. Со тоа значително ќе се подобри земјоделската 

конкурентност, опфаќајќи го целиот ланец од производство до дистрибуција. 

Формирањето на платформа за Агро-храна, вклучувајќи пазар на големо, логистичко подрачје и 

техничката област, ќе им обезбеди на земјоделците и дистрибутерите објекти кои овозможуваат 

подобра следливост и стандардизација на производството на храна. Тоа ќе го стимулира 

развојот на синергии помеѓу различни оператори и ќе обезбеди логистички услуги и може да 

стане регионален центар за дистрибуција на агро-храна со оглед на недостаток на таква 

инфраструктура во Западен Балкан. 

Што е уште поважно, со цел да се одговори на националните цели за зголемување на 

потенцијалот на земјоделскиот сектор, проектот ќе воведе мерки што ќе им овозможат на 

националните производи да ги исполнуваат меѓународните стандарди, и ќе поддржува 

регулаторно и техничко подобрување што ќе се воспостави за да се искористи целосната 

предност на подобрената физичка инфраструктура и создаде овозможување на услови за 

приватни инвестиции. 

Воспоставувањето на систем за безбедно отстранување на ЖНП ќе опфати соодветно собирање 

и обработка на сите категории на материјали од животинско потекло кои се предмет на 

отстранување, што ќе помогне да се подобри усогласеноста со Безбедноста на Храната во ЕУ, 

ветеринарната и фитосанитарната политика. Проектот исто така ќе обезбеди поддршка за 

постепена операционализација на службениот систем за контрола на ЖНП по целиот синџир 

(производство, раздвојување, складирање, транспорт и депонирање и / или преработка), ќе 

обезбеди помош за зајакнување на институционалниот капацитет и завршување на 

усогласувањето на правната и регулаторната рамка со релевантно законодавство на ЕУ. 

Накратко речено, главните интервенции во проектот се очекува да резултираат во следниве 
придобивки од засегнатите страни. 

Платформа за Агро-храна (пазар на големо и логистика): 

• Пристап до храна: пазарите обезбедуваат потрошувачите да имаат пристап до здрава, 
достапна и квалитетна храна; 

• Безбедност на храната: како центри за храна, пазарите на големо нудат добро место 
каде надлежните органи за инспекција на храна можат да проверат квалитет и да земаат 
редовни примероци; 

• Вработување и еластичност на малите и средни претпријатија: пазарите се „инкубатори 
на основните компании“ кои овозможуваат лесен пристап и ниски цени на 
претприемачите за започнување со нивните бизниси; 

• Внатрешен пазар и конкуренција: комбинираната инфраструктура го олеснува 
движењето на стоките; 

• Намалување на загубите на храна и правилно управување со отпадот; и 
• Подобрување на хигиената на храната. 

Собирање и услови за чување:  

• Му овозможува пристап до пазарот на локалното производство;  
• Подобрување на безбедноста и квалитетот на храната (усогласеност со меѓународните 

стандарди);  
• Зајакнување на конкурентноста во синџирот на вредности на јаболка;  
• Зајакнување на хоризонтална интеграција на малите акционери;  
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• Придонесува за организација на национален систем за дистрибуција на храна; и 
• Создавање и овозможување на опкружување за приватни инвестиции.  

Се очекува проектот да создаде значително позитивно социо-економско влијание во доменот 

на земјоделското производство, со што ќе се обезбеди малите земјоделци да имаат пристап до 

функционална агро-пазарна инфраструктура за да го одржат и прошират земјоделското 

производство. 

Исто така, се очекува на национално ниво да се зголеми квалитетната конкурентност на 

производите од земјоделството. Малите трговци на мало (хотел / ресторан / кафе) ќе добијат 

подобра цена за најдобар квалитет, што може да ги намали нивните оперативни трошоци и ќе 

го направи побезбеден нивниот синџир на снабдување кога има инцидентни поголеми 

побарувања за одреден производ што се користи во малопродажба. 

Исто така се очекува мало намалување на руралната сиромаштија, како и забавување на 

темпото на рурално-урбана миграција, особено кај младата генерација, во областите каде што 

се лоцирани собирните центри. 

Формирање и работење на центри за собирање и складирање на овошје и зеленчук во Ресен и 
Струмица. 

Фаза Можни влијанија: Веројатност (очекувано 
ниво на потенцијално 
влијание врз животната 
средина) 

Фаза на 
изградба 

 

Одземање на земјиште Сигурно/ Високо 

Емисии во воздухот Можно / високо 

Генерирање на отпад Сигурно/ Високо 

Деградација на живеалиштата и 
биодиверзитетот  

Можно/Ниско 

Емисии на бучава Можно/Средно 

Оперативна 
фаза 

Генерирање на отпадни води Сигурно/ Средно 

Користење на енергија Сигурно/ Високо 

Генерирање на отпад Сигурно/ Високо 

Високи трошоци за електрична енергија за 
складирање на овошје и зеленчук 

Сигурно/ Високо 

Загадување на животната средина 
предизвикано од транспорт на овошје и 
зеленчук 

Сигурно/ Средно 

Користење материјали што ќе создадат отпад 
од пакување. 

Сигурно/ Високо 

Брз датум на истекување што може да 
предизвика загуба на храна и намалување на 
квалитетот на производот предизвикано од 
создавање на мувла и отпад. 

Можно/ Средно 

Губење на вода за време на ладно складирање 
на овошје и зеленчук 

Можно/ Средно 

Развој на микроорганизми и мувла за време на 
продолжено складирање. 

Сигурно/ Средно 

Емисии на бучава од фрижидери Можно / високо 

Усогласеност Сигурно/ Ниско 
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Воспоставување и започнување со работа на Агро-храна платформа во Скопје, вклучувајќи 
пазар на големо и логистичко подрачје за вкрстување и складирање. 

Овој под-проект вклучува изградба и работа на суви и ладни магацини, канцеларии за 
управување со компанијата, техничко подрачје кое опфаќа, станица за чистење камиони, 
станица за поправка, постројка за пречистување на отпадни води и постројка за рециклирање 
на отпад, така што треба да се посвети посебно внимание и да се третираат како посебни под- 
проекти за кои се потребни посебни ПУЖСОА. 

Фаза Можни влијанија: Веројатност (очекувано 
ниво на потенцијално 

влијание врз 
животната средина) 

Фаза на изградба 
 

Одземање на земјиште Сигурно/Високо 

Генерирање на отпад Можно / високо 

Емисии во воздухот Сигурно/Високо 

Емисии на бучава Можно / високо 

Деградација на живеалиштата и 
биодиверзитетот  

Можно / високо 

Оперативна фаза Генерирање на отпадни води Можно / високо 

Користење на енергија Сигурно/Високо 

Генерирање на отпад Сигурно/Високо 

Високи трошоци за електрична енергија за 
складирање на овошје и зеленчук 

Сигурно/Високо 

Загадување на животната средина 
предизвикано од транспорт на овошје и 
зеленчук 

Сигурно/Средно 

Користење материјали што ќе создадат отпад 
од пакување. 

Сигурно/Високо 

Брз датум на истекување што може да 
предизвика загуба на храна и намалување на 
квалитетот на производот предизвикано од 
создавање на мувла и отпад. 

Сигурно/Средно 

Губење на вода за време на ладно складирање 
на овошје и зеленчук 

Сигурно/Средно 

Развој на микроорганизми и мувла за време на 
продолжено складирање. 

Можно/Средно 

Емисии на бучава од фрижидери Можно / високо 

Усогласеност Сигурно/Ниско 

 

Санирање на канцеларии и обезбедување опрема на Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој:  
 

 Стратегијата за обезбедување на проекти за развој (СОПР) треба да биде подготвена 
пред или со Проценка на проектот. СОПР е основа за аранжманите за набавки според 
проектот. СОПР ќе обезбеди информации за специфичните ризици за набавка на 
опрема и предложените мерки за ублажување 

 
Изградба и работење на објекти за фабрика за преработка на ЖНП (нуспроизводи од 
животинско потекло) во Општина Лозово и објект за отстранување. 
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Фаза Можни влијанија: Веројатност 
(очекувано ниво на 

потенцијално 
влијание врз 

животната 
средина) 

Фаза на изградба 
 

Одземање на земјиште Сигурно/Високо 

Деградација на живеалиштата и биодиверзитетот  Можно/Средно 

Емисии во воздухот Сигурно/Високо 

Оперативна фаза Генерирање на отпадни води Средно 

Генерирање на отпад Сигурно/Високо 

Користење на енергија Сигурно/Средно 

Загадување на животната средина предизвикано 
од транспорт на животински  нуспроизводи. 

Можно/Средно 

Користење материјали што ќе создадат отпад од 
пакување 

Можно/Високо 

Несоодветно управување со зеленчуци Можно/Средно 

Ризик од заразни заболувања доколку не се 
транспортираат навреме во објектот за 
отстранување. 

Можно/Високо 

Ризици кои произлегуваат од здравјето на луѓето 
и животните 

Можно/Високо 

Помали количини на животински отпад што не 
можат соодветно да се третираат ако не се 
обработат. 

Сигурно/Средно 

Емисии на бучава од погоните за преработка Можно/Средно 

Загадување на воздухот и емисија на прашина од 
фабриката за преработка. 
Испуштање на испарливи органски соединенија 
(VOC) може да се случи во постројките за 
преработка кога се користат средства за чистење. 

Сигурно/Високо 

Влијанија на мириси Сигурно/Високо 

Усогласеност со националното законодавство во 
однос на потребните дозволи и лиценци 

Сигурно/Високо 

 

5.2 Потенцијални негативни влијанија 

5.2.1 Еколошки влијанија  

Подолу во текстот е прегледот на потенцијалните неповолни влијанија врз животната средина 
и општите мерки за ублажување утврдени за секој вид под-проекти, како што е наведено погоре 
во Поглавје 5. по интервенција и соодветни мерки за ублажување. Специфичните влијанија не 
можат да бидат претходно утврдени бидејќи ќе бидат идентификувани како дел од развојот на 
плановите за управување со животна средина и општествени аспекти (ПУЖСОА) за секоја 
специфична локација каде ќе се спроведат градежни работи. 

 

5.2.2 Потенцијални негативни социјални влијанија          

Ограничувања за пристап. Во текот на фазата на спроведување ќе има извесно социјално 

влијание предизвикано од  градежништвото. Градежните активности на предложените 

инфраструктурни под-проекти можат да предизвикаат привремени ограничувања на пристапот 
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до домови, парцели или друг приватен или јавен имот. Во случаите кога привремениот пристап 

ќе биде многу потежок, социјалниот дел на ПУЖСОА ќе го предвиди и ќе се најде решение за 

обезбедување на привремен пристап. Во ситуации кога е потребно преземање на земјиште, 

процесот на откуп на земјиштето ќе го води РПР. 

И покрај тоа што повеќето вакви градби на локално ниво во рамките на проектот ќе поминат низ 

институционални организации и агенции на централно ниво, ќе бидат преземени соодветна 

грижа и мерки за да се избегне каква било злоупотреба на работна сила, несреќи или спорови 

со локалните заедници заради употреба на работна сила што се користи за изградбата, но не е 

од локалното население. Изведувачите ќе бидат охрабрени да користат што е можно повеќе 

локално ангажирана работна сила. Ова лесно може да се овозможи бидејќи има доволен број 

локални градежни компании кои работат во рамките на еден регион. Регионалните градежни 

компании би соработувале со изведувачи што ќе ги добијат договорите за проект. 

Специфичните ПУЖСОА на локацијата подготвени во рамките на проектот ќе вклучуваат, 

доколку е потребно, мерки за ублажување за да се намалат потенцијалните неповолни 

влијанија и ризици, јавните подготовки ќе се спроведат до секое од градилиштата пред да 

започнат самите градежните работи. 

Откуп на земјиште. Во рамките на проектот не се очекува физичко раселување или 

преместување на лица од големи размери. Покрај РУЖСОА (ПУЖСОА), подготвена е и рамка за 

политиката за раселување (РПР) за проектот за да се намалат социјалните влијанија, како што се 

откупот на земјиштето, ограничувања на пристапот заради социјалните и економските 

инфраструктурни под-проекти на ниво на заедницата. Кога се достапни детали за локациите на 

проектот и инвестициите / под-проектите се достапни, ќе се процени потребата од 

дополнителни акциони планови за преселување (АПР), во согласност со РПР. 

И социјалните и влијанијата на животната средина се сообраќајот и БЗР поврзани со проектот.  

Сообраќај. Сообраќајот на натоварени и празни возила ќе биде зголемен и во обете фази, 

изградбата и откако ќе се започне со работа на сите четири предложени локации. Сите локации 

ќе имаат потреба од вложување на значителни напори за да се организира протокот на 

сообраќајот до и од под-компонентите. 

Трудови ризици поврзани со договорните работници на ниво на под-проекти. Под-проектите 

ќе бидат изведувани од локални изведувачи и најголемиот дел од договорните работници ќе 

бидат од локалното население. Од сите изведувачи се бара да имаат писмени договори со 

своите работници материјално поткрепени во согласност со целите на ЕСС2, особено во однос 

на децата и присилна работа. 

Ризиците за здравје и безбедност при работа (БЗР) се ниски до умерени и ќе зависат од видот 

на работите што треба да се спроведат. Од сите изведувачи ќе се бара да развијат и спроведат 

писмени процедури за управување со трудот, вклучително и процедури за воспоставување и 

одржување на безбедно работно опкружување, според барањата на ЕСС2.  

5.3 Потенцијални кумулативни влијанија     

Кумулативно влијание од проектот е влијание коешто се зголемува а поврзано со проектот кога 

ќе се соберат влијанијата од друго релевантно минато, сегашност и разумно предвидливи 

развитоци како и непланирани но предвидливи активности овозможени од проектот коишто би 

можеле да се појават подоцна или пак на некоја друга локација. Кумулативните влијанија можат 

да бидат резултат и од индивидуални минорни активности, но кога тоа ќе се земе колективно и 
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на подолг временски период да станат значителни. Еколошката и социјалната проценка ќе ги 

разгледа кумулативните влијанија што се препознаваат како важни врз основа на научни 

разгледувања и / или ќе ги рефлектираат загриженоста на страните погодени од проектот. 

Потенцијалните кумулативни влијанија треба да бидат одредени колку што е можно порано, а 

идеално би било уште во предвидувањето на опсегот на проектот. 

Сега за сега, нема никакви показатели за какво било кумулативно влијание коешто би можело 
да се предвиди. Секако дека би требало да се смета на нешто кога ќе бидат познати и достапни 
повеќе детали за проектот, неговата инфраструктура, техника и технологија како и за локацијата. 

5.4 Еколошки и социјален процес на управување: идентификација на соодветни 
мерки за ублажување 

Еколошкиот и социјалниот процес на управување генерално се состои од четири главни фази:  

Истражување / 
определување на 

опсегот 

Определете кои се најверојатните потенцијалните проблеми, 
вклучувајќи ги и активираните политики, одлучете каков вид и ниво 
на проценка е потребно  

  

  

Проценка  Спроведете истражување за под-проектите за да ги идентификувате 
ризиците и влијанијата, како и да ја оцените и потврдите значајноста 
на проблемите 
Спроведете основни проценки специфични за локацијата оценете ги 
и потврдете (ценети еколошки компоненти)  
Идентификувајте можни влијанија 
Одредете прифатливи промени во однос на основните  

  

Олеснувања – 
 

Идентификувајте мерки за да се избегнат/редуцираат/компензираат 
негативни влијанија вклучувајќи ги очекуваните резултати (пр. 
Стандарди коишто треба да се задоволат); Идентификувајте кој е 
одговорниот и потврдете дека тој има капацитет и ресурси. 

  

Следење Верификувајте дека мерките за олеснување се применети и дека со 
нивна помош се постигнуваат очекуваните резултати (ако не е така, 
потребно е да бидат модифицирани)  

 

Класификација на ризиците 

Ова РУЖСОА предвидува почетна проценка и класификација на ризиците заснована врз 

достапната документација и податоци. Ризиците за животната средина и социјалните ризици 

се оценуваат како умерени. За нивно решавање, подготвени се следниве инструменти: 

(i) Рамка за животна средина и социјално управување (РУЖСОА) 

(ii) План за вклучување на заинтересирани страни (ПВЗС) 

(iii) Рамка за политика на Раселување (РПР); и  

(iv) Процедури за управување со работна сила (ПУРС). 

РУЖСОА е базирана на применливи РЖСОА стандарди и насоките за Животна средина, здравје 

и Безбедност на Групацијата на Светска Банка. РУЖСОА има листа за проверка за да се одреди 

каде и кога ќе бидат неопходни специфични оценки на животната средина и социјалното 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

72 
 

влијание (ОВЖС) / Планови за управување (ПУЖСОА) и акциони планови за преселување (АПР) 

(критериумите за преселување се исто така во РПР). 

МЗШВ треба да го преоцени испитувањето и класификацијата на ризикот во подоцнежна фаза, 

откако ќе бидат достапни повеќе податоци за проектот. Промената на класификацијата треба да 

се направи каде што е неопходно, за да се обезбеди дека таа продолжува да биде соодветна. 

Секоја промена во класификацијата е потребно да се одрази на изборот на соодветни алатки за 

проценка на животната средина и на мерки за олеснување, се разбира доколку е неопходно. 

Следниве инструменти и специфични мерки или акции за управување со ризик се планирани да 

превенираат, избегнат, минимизираат, редуцираат или ублажат еколошки и социјални ризици 

и влијанија од проектите во текот на целиот циклус на проектот. 

ЕСС 1 – Проценка и Управување со Животната Средина и Социјалните Ризици и Влијанија 

Социјалните ризици и ризиците за животната средина се оценуваат како умерени, респективно. 

Ризиците се должат на кревките социјални и еколошки услови и неискуството на клиентот што 

доставува РЖСОА. За нивно решавање, подготвени се следниве инструменти: (i) Рамка за 

животна средина и социјално управување (РУЖСОА); (ii) План за вклучување на заинтересирани 

страни (ПВЗС); (iii) Рамка за политика на Раселување (РПР); и (iv) Процедури за управување со 

работна сила (ПУРС). РУЖСОА е базирана на применливи РЖСОА стандарди и насоките за 

Животна средина, здравје и Безбедност на Групацијата на Светска Банка. 

РУЖСОА има листа за проверка (анекс 4 и 5) за да се одреди каде и кога ќе бидат неопходни 
специфични проценки на животната средина и социјалното влијание (ОВЖС) / Планови за 
управување (ПУЖСОА) и планови за преселување (АПР) (критериумите за преселување се исто 
така во РПР).  

ЕСС2  – Работа и Работни Услови 

Директно ангажирани работници. МЗШВ, агенцијата за имплементација, се придржува до 

националната легислатива и практика кога вработува персонал за проектот. Правните одредби 

од Законот за работни односи важат за сите инволвирани страни. МЗШВ вработува државни 

јавни службеници и најголемиот дел од нив се постојани работниците со договори на 

неодредено време, а сето тоа во согласност законодавството поврзано со трудот. 

Работното време четириесет часа седмично, така се практикува и тоа е запишано на хартија. 

Плата (месечно), платено отсуство заради болест и годишен одмор се исто така запишани на 

хартија, а секако и во електронска форма. Трудовата инспекција од Министерството за труд и 

социјална политика спроведува повремени ревизии на трудовата документација на 

институцијата. 

Договорни работници: Дел од проектните активности е изградба и операционализација на 

центри за собирање и складирање во Струмица и Ресен, платформа за Агро-храна во Скопје и 

објекти за преработка на животински нуспроизводи (ЖНП) и нивно безбедно отстранување во 

Општина Лозово за што ќе се бара ангажман  на градежни работници. Изведувачите и нивните 

под-изведувачи се обврзани да се придржуваат кон локалната трудова легислатива и регулатива 

за време на имплементацијата на под-проектите. 

МЗШВ подготвува процедура за управување со работна сила (ПУРС) во којашто се дефинирани 

деталите за подготовка на плановите за управување со работна сила и принципите за 

вработување. ПУРС исто така дефинира најголем број од барањата во врска со тоа договорните 

работници да бидат вработени во согласност со националниот Закон за работни односи и ПУРС. 
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Во него ќе бидат нагласени ризиците поврзани со проектот и ќе бидат дефинирани ресурсите 

неопходни за да се решаваат трудовите проблеми.  МЗШВ ќе осигури сите договори со 

работниците, изведувачите и примарните работници се во согласност со барањата од ЕСС2. 

МЗШВ ќе ги вгради ЕСС2 барањата во процесот на тендерот и ќе воспостави политики за 

следење на изведбата на изведувачите во врска со ЕСС2. МЗШВ ќе воспостави блиска соработка 

со изведувачите за да ги провери договорите на локално ниво. Договорите ќе бидат прегледани 

од страна на Светска банка, за да биде осигурено усогласување со барањата дефинирани во 

ЕСС2. 

ЕСС 3 – Ресурси и ефикасност, Превенција од загадување и Управување 

 вклучува делови за ефикасност на ресурсите и спречување и управување со загадувањето. 

Проценката на ризик поврзана со ресурсите и ефикасноста, спречувањето и управувањето со 
загадувањето ќе се зголеми во текот на фазата на изградба краткорочно, локално и со висок 
интензитет. За време на оперативната фаза на проектот ризиците ќе бидат долгорочни, локално 
и со среден интензитет. Проценките на ризиците и влијанијата како и предложените мерки за 
олеснување поврзани со релевантни барања од ЕСС 3, вклучително суровини, користење на 
вода, загадување на воздух, опасни материјали и опасниот отпад се вклучени во опфатот од 
РУЖСОА и ПУЖСОА како релевантни. 

Проценката на здравствените ризици поврзани со работата го вклучува следново; работи и 
безбедност на патиштата; HIV/AIDS и сексуално преносливи зарази; прекумерно ниво на бучава 
и прашина, свесност за безбедност на локацијата и ограничувања за пристап; и прилив на 
трудот. Подготовка на плана за управување со сообраќајот кој се однесува на прашања како што 
се пренасочување на сообраќајот, информирање на локалните заедници за градежната 
програма, соодветна контрола на сообраќајот на критичните места на сообраќајот. Ограда ќе 
биде поставена околу сите градилишта и области каде што постои ризик по здравјето и 
безбедноста на заедницата. Ако е потребно да се изгради камп за работници,  од изведувачот 
ќе биде побарано да примени мерки за контрола на ризикот при приливот на труд заснована на 
барањата од Банката, како и Белешката IFC/EBRD за добра практика. За време на подготовката 
на проектот, беше подготвена МНП за јавноста и тоа во консултација со локалните заедници. 
Имплементација на предвидениот Динамички план за проектните активности; Употреба на 
тешки градежни машини со дозволено ниво на бучава за урбано подрачје.  Обврска е на 
изведувачот да поправи секаква штета – во случај да се предизвика штета во околината на 
локацијата каде што се изведува проектот таа треба да се врати во оригиналната состојба. 

Давателите на услуги за развој на деловни активности (овозможувачи) ќе имаат овластување 
да вршат од време на време надгледување, коешто исто така ќе ги опфати и центри за населби 
со луѓе. 

Проектот вклучува градежни работи, за кои е потребно работната сила целосно да се 
обезбедува локално. Работата на репарацијата  на културното наследство ќе бараат неколку 
искусни странски експерти. Приливот на трудот може да биде придружен со прилив на други 
луѓе кои би ја следеле пристигнатата локална работна сила со цел продажба на стоки и услуги 
или во потрага по деловни можности. Се очекува дека заради природата и обемот на активности 
за рехабилитација, нивото на прилив на трудот ќе биде незначително, така што придружните 
ризици ќе бидат ниски и ќе можат  лесно да се управуваат. 

ЕСС 5 – Откуп на земјиштето, ограничувања при користење на земјиштето и присилното 
преселување 

Нe е дефинирано дали проектот бара земјиште за започнување на планираните активности. 
Тековните планови се или да се остварува на постојната инфраструктура и / или да се обезбеди 
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неискористено јавно земјиште. Како и да е, може да има изолирани случаи кога приватно 
земјиште можеби ќе треба да се откупи. Во моментов, детали за барањата на земјиштето - број, 
површина, локација и друго — не се познати. Тоа ќе стане јасно дури за време на 
имплементацијата. 

Со оглед на ваквото сценарио, во насока на управување со присилен откупот на земјиштето, 
клиентот подготви рамка за политика за раселување (РПР). Рамката ги разјаснува принципите за 
раселување, организациските аранжмани и критериумите за дизајнирање што треба да се 
применат за под-проектите или компонентите на проектот што треба да бидат подготвени при 
спроведувањето на проектот. Откако ќе се дефинираат под-проектите или индивидуалните 
грантови и ќе бидат достапни потребните информации, таквата рамка ќе се прошири во 
одредена акција за раселување. Проектните активности што предизвикуваат физичко и / или 
економско раселување нема да започнат сè додека таквите специфични планови не бидат 
финализирани и одобрени од Банката. 

ЕСС 6 – Зачувување на биодиверзитетот и одржливо управување со живи природни ресурси 

Документот РУЖСОА пропишува мерки што треба да ги спроведе изведувачот со цел да се 
минимизираат влијанијата врз биодиверзитетот. Посебни мерки ќе бидат предложени во 
посебните ПУЖСОА за секој проект одделно (изградба на дистрибутивен центар и ЖНП систем 
за безбедно отстранување) 

ЕСС 8 Културно наследство 

РУЖСОА вклучува и дел за заштита на културното наследство, вклучително и списоци за 
проверка за да им помогне на МЗШВ ЕИП Специјалист за животна средина / Теренски 
координатори / олеснувачи да проценат дали е потребен специфичен план за управување со 
културното наследство; и постапките за „случајно пронаоѓање“ да бидат вклучени во 
специфичните под-проекти за ОВЖС / ПУЖСОА и на урнекот за планови за управување со 
културното наследство што треба да се подготват за претходно идентификуваните историски 
места што треба да се рехабилитираат. 

ЕСС 10 Ангажирање на засегнатите страни и откривање на информации 

Со подготовката на проектот беа одредени заинтересираните страни. Идентификувани се 
поединци и групи што можат да бидат засегнати (директни корисници). Тие вклучуваат: на 
земјоделските фронтови – земјоделци,  земјоделска заедница, жени земјоделци, млади 
земјоделци, трговци со земјоделски производи, како и транспортери итн. 

Другите заинтересирани страни би биле владини агенции од областа на земјоделството / 
власти, специфични секторски невладини организации и владини организации и тие се 
идентификувани во ПВЗС. Профилот на засегнатите страни е многу разновиден, како и нивните 
очекувања и капацитет за вклучување во проектот. Токму заради тоа Министерството подготви 
план за вклучување  на засегнатите страни (ПВЗС). Овој ПВЗС анализира различни 
заинтересирани страни и дава стратегии за пристап како да дојдете до нив. ПВЗС е подготвен и 
ќе биде јавно обелоденет пред да заврши проценката. ПВЗС ќе се ажурира од време на време, 
како што се смета за соодветно. Клиентот предложи механизам за надомест на поплаки (МНП) 
поврзан со проектот за да им овозможи на засегнатите страни да ги достават своите грижи / 
коментари / поплаки ова е исто така дел од ПВЗС. 

Формирање и работење на собирните центри и складирање на овошје и зеленчук во 
Ресен и Струмица; 

 Потенц. влијанија: Мерки за олеснување 
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Одземање на земја  • Внимателно планирање. 
• Разгледување на браунфилд можностите. 
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 Потенц. влијанија: Мерки за олеснување 

• Избегнување на чувствителни локации и опкружувања, а 
особено приватно земјиште, со цел да се избегнат процедурите 
за експропријација. 

Емисии во воздухот • Карактеризирање и проценка на воздушните емисии поврзани 
со проектот. 

• Избегнувајте ги или минимизирајте ги емисиите во воздухот 
поврзани со проектот уште во периодот на дизајнирање и 
изградбата на објектите од под-проектот.  

• Избор на горива со или други материјали со помалку 
загадувачка емисија 

• Разредувањето на емисиите во воздухот како би се постигнале 
максимално дозволените вредности е неприфатливо.  

• Поставени системи за контрола на загадувањето со цел да се да 
се исполнат дозволените граници на емисија. 

•  Следење и на протоците на емисија и оптоварувањето. 

Генерирање на 
отпад  

• Избегнување/минимизирање на генерирање на опасен и 
неопасен отпад.  

• Каде што генерирањето на отпад не би можело да се избегне, 
тоа треба да се минимизира, потоа повторно употребете го, 
рециклирајте го и обновете го отпадот на начин што ќе биде 
безбеден за човековото здравје и околина.  

• Каде што отпадот не би можел повторно да се употреби, 
рециклира или обнови, третирајте го, уништете го или 
ослободете се од него во склад со правилата за зачувување на 
животната средина и на безбеден начин којшто вклучува 
соодветна контрола на емисиите и остатоците што се резултат 
на ракување и преработка на отпаден материјал. 

• Доколку генерираниот отпад  се смета за опасен , почитувајте 
ги постојните барања за управување (коишто вклучуваат 
складирање, транспорт и отстранување) со опасен отпад, 
вклучително и националното законодавство и важечките 
меѓународни конвенции, како и оние што се однесуваат на 
прекугранично движење 

• Кога управувањето со опасен отпад се спроведува од трети 
страни, користете изведувачи кои се реномирани и легитимни 
претпријатија лиценцирани од соодветните национални 
надлежни органи до крајната локација за отстранување.  

• Утврдете дали лиценцираните места за депонирање се 
користат според прифатливи стандарди и каде се наоѓаат, 
користете ги овие места.    

• Онаму каде што лиценцираните места не работат според 
прифатливи стандарди, минимизирајте го отпадот којшто го 
испраќате во таквите места и разгледајте некои алтернативни 
опции за одложување, вклучувајќи ја тука можноста за развој 
на сопствен објект за одложување на местото на проектот или 
некаде на друго место.    

Живеалишта, 
губење на 
биодиверзитетот и 
деградација 

• Сигурни основни податоци. 
• Користете истражувања за биодиверзитетот, за опфат на 

биолошки важните периоди, секогаш кога е тоа неопходно.  
• Избегнувајте еколошки чувствителни подрачја 
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• Идентификување и проценка на потенцијалните негативни 
влијанија поврзани со проектот и примена на ублажувачката 
хиерархија со цел да се спречат или ублажат негативните 
влијанија од проекти што можат да го загрозат интегритетот, 
целите на зачувување или важноста на биолошката 
разновидност на таквата област. 

 Емисија на бучава • Ограничете ја емисијата на бучава во согласност со 
националните барања (Правилник за граничните вредности на 
нивото на бучава во животната средина (Службен весник на 
Република Македонија бр. 147/08)). 
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Генерирање на 
отпадни води 

• Разредување на отпадните води за да се дојде до максимално 
дозволените вредности е неприфатливо. 

• Инсталиран систем за контрола, со цел да се постигнат 
специфицираните ограничувања на емисиите. 

• Преработените отпадни води, домашната канализација и 
загадената атмосферска вода и одводот мора да ги исполнат 
максималните граници, во согласност со националните и / или 
меѓународните стандарди  

• Предтретман пред празнење во објектот во станица за 
пречистување на отпадни води; целосен третман пред 
испразнување на примателот. 

• Следење на и на протоците на емисија и оптоварувањето. 

Користење на 
енергија 

• Усвојување на обновливи и енергетски ресурси со низок степен 
на јаглерод. 

• Алтернативи за ладилници со висок глобален потенцијал за 
затоплување. 

• Засилена контрола на процесите; елиминација на истекување; 
изолација; и употреба на повеќе енергетски ефикасна опрема 
од страна на потребната дополнителна опрема.  

Генерирање на 
отпад  

• Повторна употреба на отпадот од зеленчук и овошје од 
центрите за собирање и чување во Ресен и Струмица.  

• Потпишете договор со авторизирана компанија за преземање 
на генерираниот отпад од центрите за собирање и чување.  

Високи цени за 
складирање на 
овошје и зеленчук 

• Користење на енергетски ефикасни методи за заштеда при 
складирање и опрема којашто троши помалку енергија (А +++). 

Загадување на 
животната средина 
предизвикано од 
транспортот на 
овошје и зеленчук 

• Планирање на транспортот, превоз на материјали кога 
сообраќајниот метеж е најмал, добра логистичка поддршка, 
користење на возила за транспорт коишто се пријателски кон 
животната средина или пак возила коишто ги задоволуваат 
пропишаните ЕУ стандарди за минимално загадување.   

Користење на 
материјали за 
пакување 

• Рециклирање, повторна употреба на материјали за пакување. 
Складирање во соодветни контејнери за повеќекратна 
употреба. Областите за складирање и транспортните 
контејнери за органски производи треба да се чистат со 
употреба на методи и материјали дозволени во органско 
производство.  

Брз датум за рокот 
на употреба којшто 
може да предизвика 

• Редовно, соодветно и навремено транспортирање на овошје и 
зеленчук за да се спречи гниење и да мора да се пресметува 
загуба.  
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 Потенц. влијанија: Мерки за олеснување 

губење на храната и 
намалување на 
квалитетот на 
производот 
предизвикан од 
мувла и генерирање 
на отпад.  

Губење на водата за 
време на ладното 
складирање на 
овошјето и 
зеленчукот.  

• Складирање на овошјето и зеленчукот колку што е можно 
пократко време со цел да се сочува нивната свежина за 
понатамошна преработка и примена на добрите искуства со 
цел да се спречи гниењето и распаѓањето на овошјето и 
зеленчукот во ладилниците.  

Развивање на 
микроорганизми и 
мувла за време на 
продолженото 
складирање.  

• Одржување на санитарни хигиенски услови во ладилниците, 
дезинфекција, редовно чистење и проветрување на 
просториите за складирање.  

Емисија на бучава 
од ладилниците 

Употреба на уреди што ги исполнуваат националните и ЕУ 
директивите и потребните стандарди за минимална емисија 
на бучава. Според Правилникот за безбедност и здравје при 
работа на вработените изложени на ризик од бучава (Службен 
весник на РМ бр. 21/08: 
-при бучава од 80 до 85 dB треба да се користи опрема за 
заштита на уво (антифони, итн.); 
- при бучава од 85 до 87 dB за да се преземат мерки против 
бучава; 
- при бучава од 87 dB, почнувајќи од 85 да се преземат мерки 
за намалување на бучавата од опремата (ограда, звучна 
изолација); 
-за бучава над 87 dB - намалување на работното време за 
онолку колку што е потребно за да се добие 8 часовна 
изложеност од 80 dB. 
- Правилник за специфичните типови на специјални извори на 
бучава, како и барањата што треба да ги исполнат 
инсталациите, опремата, инсталациите и уредите што се 
користат на отворено за емисија на бучава и стандарди за 
заштита од бучава (Службен весник на РМ бр. 142/13) 
- Директива на ЕУ 2000/14 / EC за приближување на законите 
на земјите-членки во врска со емисијата на бучава во 
околина со опрема за употреба на отворено. 

Усогласеност  • Добивање на сите потребни лиценци пред почетокот на 
работата. 

 

Формирање и работа на платформа за Агро-храна во Скопје, вклучувајќи пазар на големо и 

логистичко подрачје за вкрстување и складирање. 

 Потенц. влијанија Мерки за ублажување 
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Одземање на 
земја  

• Внимателно планирање. 
• Разгледување на браунфилд можностите. 
• Избегнување на чувствителни локации и опкружувања. 
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 Потенц. влијанија Мерки за ублажување 

• Избегнување на користење приватно земјиште, со цел да се 
избегнат процедурите за експропријација. 

 •  

Генерирање на 
отпад 

• Соодветни техники за управување со цврст отпад за 
отстранување на отпадоци, отпадни води и инфраструктурен 
отпад;  

• Иведувачот треба да изготви план за управување со отпад, тој 
да биде одобрен од надлежниот општински персонал и строго 
да се придржува до него за време на спроведувањето. Планот 
за управување со отпад треба да содржи упатства за водење 
евиденција за: вид на создаден отпад, вид отпад (опасен, 
неопасен, инертен отпад, биоразградлив и др.), количина на 
создадени фракции на отпад и локација за негово привремено 
складирање, локација за последно отстранување од овластена 
компанија. 

Емисии во 
воздухот 

• Карактеризирање и проценка на воздушните емисии поврзани 
со проектот. 

• Избегнувајте ги или минимизирајте ги емисиите во воздухот 
поврзани со проектот уште во периодот на дизајнирање и 
изградбата на објектите од под-проектот.  

• Избор на горива или други материјали со помалку загадувачка 
емисија 

• Разредувањето на емисиите во воздухот како би се постигнале 
максимално дозволените вредности е неприфатливо.  

• Поставени системи за контрола на загадувањето со цел да се 
да се исполнат дозволените граници на емисија. 

•  Следење  и на протоците на емисија и оптоварувањето. 
• Да се направи план за управување со сообраќајот 
• Дневно чистење на пристапните патишта - во близина на 

градилиштето и работните места (отстранување на земја и 
песок за да се спречи прашина)  

• Задолжително миење на гуми. 
• Спроведување на постапки за ракување со градежни 

материјали 
• Спроведување на добри градежни искуства 
• Визуелна контрола на работните услови и градежните 

практики на објектот на дневна база. 

Емисија на бучава • Ограничете ја емисијата на бучава во согласност со 
националните барања (Правилник за граничните вредности на 
нивото на бучава во животната средина (Службен весник на 
Република Македонија бр. 147/08)). 

Живеалишта, 
губење на 
биодиверзитетот 
и деградација 

• Сигурни основни податоци. 
• Користете истражувања за биодиверзитетот, за опфат на 

биолошки важните периоди, секогаш кога е тоа неопходно.  
• Избегнувајте еколошки чувствителни подрачја 
• Идентификување и проценка на потенцијалните негативни 

влијанија поврзани со проектот и примена на ублажувачката 
хиерархија со цел да се спречат или ублажат негативните 
влијанија од проекти што можат да го загрозат интегритетот, 
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целите на зачувување или важноста на биолошката 
разновидност на таквата област. 
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Генерирање на 
отпадни води 

• Разредување на отпадните води за да се дојде до максимално 
дозволените вредности е неприфатливо. 

• Инсталиран систем за контрола, со цел да се постигнат 
специфицираните ограничувања на емисиите. 

• Преработените отпадни води, домашната канализација и 
загадената атмосферска вода и одводот мора да ги исполнат 
максималните граници, во согласност со националните и / или 
меѓународните стандарди  

• Предтретман пред празнење во објектот во станица за 
пречистување на отпадни води; целосен третман пред 
испразнување на примателот. 

• Следење на и на протоците на емисија и оптоварувањето. 
• Редовно одржување на пречистителната станица, фабриката за 

рециклирање на отпадот, станицата за чистење камиони и 
правилното постапување со создаден отпад според 
националните барања. 

• Инсталирање на сепаратори на вода / масло во станицата за 
чистење камиони. 

• Редовно чистење на сепараторите – собирање на собраното 
масло, масти и гориво од сепараторите од страна на овластени 
ракувачи. 

• Правење белешки за чистење на сепараторите. 

Користење на 
енергија 

• Усвојување на обновливи и енергетски ресурси со низок степен 
на јаглерод. 

• Алтернативи за ладилници со висок глобален потенцијал за 
затоплување. 

• Засилена контрола на процесите; елиминација на истекување; 
изолација; и употреба на повеќе енергетски ефикасна опрема 
од страна на потребната дополнителна опрема. 

Генерирање на 
отпад  

• Избегнување/минимизирање на генерирање на опасен и 
неопасен отпад.  

• Каде што генерирањето на отпад не би можело да се избегне, 
тоа треба да се минимизира, потоа повторно употребете го, 
рециклирајте го и обновете го отпадот на начин што ќе биде 
безбеден за човековото здравје и околина.  

• Каде што отпадот не би можел повторно да се употреби, 
рециклира или обнови, третирајте го, уништете го или 
ослободете се од него во склад со правилата за зачувување на 
животната средина и на безбеден начин којшто вклучува 
соодветна контрола на емисиите и остатоците што се резултат 
на ракување и преработка на отпаден материјал. 

• Доколку генерираниот отпад  се смета за опасен , почитувајте 
ги постојните барања за управување (коишто вклучуваат 
складирање, транспорт и отстранување) со опасен отпад, 
вклучително и националното законодавство и важечките 
меѓународни конвенции, како и оние што се однесуваат на 
прекугранично движење 
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• Кога управувањето со опасен отпад се спроведува од трети 
страни, користете изведувачи кои се реномирани и легитимни 
претпријатија лиценцирани од соодветните национални 
надлежни органи до крајната локација за отстранување.  

• Утврдете дали лиценцираните места за депонирање се 
користат според прифатливи стандарди и каде се наоѓаат, 
користете ги овие места.    

• Онаму каде што лиценцираните места не работат според 
прифатливи стандарди, минимизирајте го отпадот којшто го 
испраќате во таквите места и разгледајте некои алтернативни 
опции за одложување, вклучувајќи ја тука можноста за развој 
на сопствен објект за одложување на местото на проектот или 
некаде на друго место.    

• Повторно користете го создадениот органски отпад 
• Имплементација на националното законодавство за избор, 

етикетирање, соодветно складирање, привремено 
отстранување и финално отстранување во зависност од видот 
на отпадот и неговите карактеристики 

• водење евиденција за количини на привремено отстранет 
опасен и неопасен отпад и евиденција за собрани отпадоци од 
лиценцираните компании 

• Потпишување договори со овластени компании за собирање, 
транспорт и третман на различни видови отпад  

• Избор, соодветно складирање и привремено одложување на 
заменетите резервни делови на соодветно место во станицата 
за поправка. 

• Подигнување и транспортирање на заменетите резервни 
делови од овластена компанија. 

• Сменетото моторно масло од камионите треба да се чува во 
соодветни контејнери поставени врз непропустлив резервоар 
и да се собира од овластени компании за управување со овој 
вид отпад. 

 •  

Високи цени за 
складирање на 
овошје и зеленчук 

• Користење на енергетски ефикасни методи за заштеда при 
складирање и опрема којашто троши помалку енергија (А +++) 
во суви и студени магацини. 

 Загадување на 
животната 
средина 
предизвикано од 
транспортот на 
овошје и зеленчук 

• Планирање на транспортот, превоз на материјали кога 
сообраќајниот метеж е најмал, добра логистичка поддршка, 
користење на возила за транспорт коишто се пријателски кон 
животната средина или пак возила коишто ги задоволуваат 
пропишаните ЕУ стандарди за минимално загадување.   

 Користење на 
материјали за 
пакување 

• Рециклирање, повторна употреба на материјали за пакување. 
Складирање во соодветни контејнери за повеќекратна 
употреба. Областите за складирање и транспортните 
контејнери за органски производи треба да се чистат со 
употреба на методи и материјали дозволени во органско 
производство.  
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 Брз датум за рокот 
на употреба 
којшто може да 
предизвика 
губење на храната 
и намалување на 
квалитетот на 
производот 
предизвикан од 
мувла и 
генерирање на 
отпад.  

• Редовно, соодветно и навремено транспортирање на овошје и 
зеленчук за да се спречи гниење и да мора да се пресметува 
загуба.  

 Губење на водата 
за време на 
ладното 
складирање на 
овошјето и 
зеленчукот.  

• Складирање на овошјето и зеленчукот колку што е можно 
пократко време со цел да се сочува нивната свежина за 
понатамошна преработка и примена на добрите искуства со 
цел да се спречи гниењето и распаѓањето на овошјето и 
зеленчукот во ладилниците.  

 Развивање на 
микроорганизми и 
мувла за време на 
продолженото 
складирање.  

• Одржување на санитарни хигиенски услови во ладилниците, 
дезинфекција, редовно чистење и проветрување на 
просториите за складирање.  

 Емисија на бучава 
од ладилниците 

Употреба на уреди што ги исполнуваат стандарди за 
минимална емисија на бучава.  

•  

 Усогласување • Обезбедување на сите потребни лиценци пред почетокот на 
работата. 

 
Изградба и работење на објекти за фабрика за преработка на ЖНП (нуспроизводи од 
животинско потекло) во Општина Лозово и објект за отстранување 

 

 Потенц. влијанија Мерки за ублажување 
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Одземање на земја  • Внимателно планирање. 
• Разгледување на браунфилд можностите. 
• Избегнување на чувствителни локации и 

опкружувања. 

 •  

Живеалишта, губење на 
биодиверзитетот и деградација 

• Сигурни основни податоци. 
• Користете истражувања за биодиверзитетот, за 

опфат на биолошки важните периоди, секогаш кога 
е тоа неопходно.  

• Избегнувајте чувствителни подрачја 
• Идентификување и проценка на потенцијалните 

негативни влијанија поврзани со проектот и 
примена на ублажувачката хиерархија со цел да се 
спречат или ублажат негативните влијанија од 
проекти што можат да го загрозат интегритетот, 
целите на зачувување или важноста на биолошката 
разновидност на таквата област. 
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Емисии во воздухот • Карактеризирање и проценка на воздушните 
емисии поврзани со градежните активности. 

• Избегнувајте ги или минимизирајте ги емисиите во 
воздухот поврзани со проектот уште во периодот на 
дизајнирање и изградбата на фабриките за 
преработка на ЖНП и дистрибутивните центри 

• Избор на горива или други материјали со помалку 
загадувачка емисија 

• Разредувањето на емисиите во воздухот како би се 
постигнале максимално дозволените вредности е 
неприфатливо.  

• Поставени системи за контрола на загадувањето со 
цел да се да се исполнат дозволените граници на 
емисија. 

•  Следење  и на протоците на емисија и 
оптоварувањето. 

• Дневно чистење на пристапните патишта - во 
близина на градилиштето и работните места 
(отстранување на земја и песок за да се спречи 
прашина)  

• Задолжително миење на гуми. 
• Спроведување на постапки за ракување со 

градежни материјали 
• Спроведување на добри градежни искуства 
• Визуелна контрола на работните услови и 

градежните практики на објектот на дневна база. 

О
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Генерирање на отпадни води • Разредување на отпадните води за да се дојде до 
максимално дозволените вредности е 
неприфатливо. 

• Инсталиран систем за контрола, со цел да се 
постигнат специфицираните ограничувања на 
емисиите. 

• Преработените отпадни води, домашната 
канализација и загадената атмосферска вода и 
одводот мора да ги исполнат максималните 
граници, во согласност со националните и / или 
меѓународните стандарди  

• Предтретман пред празнење во објектот во станица 
за пречистување на отпадни води; целосен третман 
пред испразнување на примателот. 

• Следење и на протоците на емисија и 
оптоварувањето. 

• Изберете средства за чистење кои немаат 
негативно влијание врз животната средина 
воопшто, врз процесите на единицата за третман на 
отпадни води или квалитетот на тињата за 
земјоделска примена. 

• Зголемете го квалитетот на талогот (од процесите за 
третман на отпадни води) за можна употреба како 
земјоделско ѓубриво со намалување или 
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елиминирање на патогени микроорганизми, како 
што се E. coli 0157, campylobacter и salmonella преку 
контролиран аеробен третман (компост) или 
анаеробно варење (био-гас) 

• Третирајте материјали со висока органска 
содржина (на пр. Крв, маснотии и ѓубриво) 
анаеробно со цел создавање и користење на био-
гас како извор на енергија;. 

• Ако не се можни други алтернативи, маснотии 
фрлајте ги на депониите. 

Генерирање на отпад  • Да се даде приоритет на отстранувањето на 
цврстиот отпад пред да влезе во течението на 
отпадни води; 

• Повторна употреба на органскиот отпад 
• Избегнувајте генерирање на опасен и неопасен 

отпад. 
• Каде што генерирањето на отпад не би можело да 

се избегне, тоа треба да се минимизира, потоа 
повторно употребете го, рециклирајте го и 
обновете го отпадот на начин што ќе биде безбеден 
за човековото здравје и околина  

• Кога отпадот не може повторно да се употреби, 
рециклира или да се обнови, да се третира, 
уништува или да се отстранува на еколошки и 
безбеден начин што вклучува соодветна контрола 
на емисиите и остатоците што произлегуваат од 
постапувањето и обработката на отпадот. 

• Доколку генерираниот отпад  се смета за опасен , 
почитувајте ги постојните барања за управување 
(коишто вклучуваат складирање, транспорт и 
отстранување) со опасен отпад, вклучително и 
националното законодавство и важечките 
меѓународни конвенции, како и оние што се 
однесуваат на прекугранично движење 

• Кога управувањето со опасен отпад се спроведува 
од трети страни, користете изведувачи кои се 
реномирани и легитимни претпријатија 
лиценцирани од соодветните национални 
надлежни органи до крајната локација за 
отстранување.  

• Утврдете дали лиценцираните места за 
депонирање се користат според прифатливи 
стандарди и каде се наоѓаат, користете ги овие 
места.    

• Онаму каде што лиценцираните места не работат 
според прифатливи стандарди, минимизирајте го 
отпадот којшто го испраќате во таквите места и 
разгледајте некои алтернативни опции за 
одложување, вклучувајќи ја тука можноста за развој 
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на сопствен објект за одложување на местото на 
проектот или некаде на друго место 

Користење на енергија • Усвојување на обновливи или енергетски ресурси 
со низок степен на јаглерод. 

• Алтернативи за ладилници со висок глобален 
потенцијал за затоплување. 

• Засилена контрола на процесите; елиминација на 
истекување; изолација; и употреба на повеќе 
енергетски ефикасна опрема од страна на 
потребната дополнителна опрема. 

• Подобрување на ефикасноста на ладењето со 
изолација на просторијата за ладење / области и 
врати, инсталирање на автоматски механизам за 
затворање на вратата (на пр. Микро прекинувачи), 
примена на воздушни брави и поставување на 
аларми за да се исклучат ладилниците кога вратите 
од студената соба и надворешните врати за 
товарење се оставени отворени; 

 •  

Загадување на животната 
средина предизвикано од 
транспортот нус производите 

Планирање на транспортот, превоз на материјали 
кога сообраќајниот метеж е најмал, добра логистичка 
поддршка, користење на возила за транспорт коишто 
се пријателски кон животната средина или пак возила 
коишто ги задоволуваат пропишаните ЕУ стандарди 
за минимално загадување. Животинските нус 
производи можат да бидат собирани и  
транспортирани само од лиценцирани возила и 
можат да бидат сместувани и обработувани само во 
лиценцирани објекти. 

Користење на материјали за 
пакување 

Рециклирање, повторна употреба на материјали за 
пакување. Складирање во соодветни контејнери за 
повеќекратна употреба. Областите за складирање и 
транспортните контејнери за органски производи 
треба да се чистат со употреба на методи и 
материјали дозволени во органско производство. 
Треба да се преземат мерки за да се спречи 
евентуално загадување од кој било друг третман 
пред употреба на складиште или контејнер што не е 
одреден само за органски производи. Нус-производи 
од животинско потекло треба да се транспортираат 
во запечатена нова амбалажа или во покриени 
контејнери или возила што не пропуштаат вода. 
Контејнерите мора да бидат определени само за 
употреба на специфични категории на нуспроизводи 
од животинско потекло и таму каде што не се, тие 
мора да се чистат и дезинфицираат по секоја 
употреба со цел да се спречи вкрстената загадување. 
Нус-производи од животинско потекло мора да се 
препознаат и соберат и да се идентификуваат по 
категорија. Мешавините од различни категории на 
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животински нуспроизводи мора да се третираат како 
поголем или најголем ризик од мешаните 
материјали. 

Несоодветно управување со 
фабриката 

Фабриките можат да ги преземат сите категории на 
животински нуспроизводи. Тие мора да бидат 
одобрени во согласност со член 24 од Регулативата 
(EC) 1069/2009 и операторите мора да ги исполнат 
општите барања за хигиена во член 25. 

Ризик од заразни заболувања 
доколку не се транспортираат 
навреме во објектот за 
отстранување.  

Спроведување на интегриран пристап на управување 
со вектор и максимизирање на контролата на 
векторот. 
Редовно, соодветно и навремено транспортирање. 
Нус-производи од животинско потекло можат да се 
соберат и транспортираат само со одобрени 
лиценцирани превозници и можат да се чуваат и 
преработат само во лиценцирани објекти  

Ризици кои произлегуваат од 
јавното и здравјето на 
животните 

Спроведување на интегриран пристап на управување 
со вектор и максимизирање на контролата на 
векторот. 
Нус-производи од животинско потекло мора да се 
соберат, идентификуваат и да се отстрануваат без 
непотребно одложување. Она што претставува 
„непотребно одложување“ ќе зависи од проценка за 
секој случај посебно, во зависност од видот на 
вклучени животински нуспроизводи, но на пример, 
земјоделец може да ги собира своите залихи на 
неколку дена, а продавницата за мало може да има 
седмично враќање на храната со поминат рок. 
 

Помали количини од 
животински отпад коишто не 
можат соодветно да се 
третираат ако не се 
обработени. 

Собирањето и третманот на нуспроизводи од 
животинско потекло е особено важно за да се спречи 
ширењето на болести и инфекции кај луѓето и 
животните предизвикани од мртви или болни 
животни или да се спречи ширењето на инфекции 
предизвикани од паразити, патогени, вируси и сл. 
Складирање на трупови се додека не се соберат за да 
се спречи гниење, мирис и привлекување на вектори, 
треба да се користи ладење доколку е потребно. 
Времето на складирање треба да се минимизира за 
да се избегнат поголеми енергетски побарувања за 
ладење; 
Користење на сигурна компанија за собирање, 
одобрена од локалните власти, која ги одлага трупови 
со рандерирање, со соодветно време, температура и 
критериуми за притисок за санирање, или 
согорување / сосогорување во зависност од 
причината за смртност; · Кога не е достапна овластена 
компанија за собирање на трупови, и по одобрување 
од локалните ветеринарни органи, согорување или 
закопување трупови на лице место ако е дозволено  
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Емисија на бучава од 
фабриките за преработка 

Користење на уреди коишто ги задоволуваат 
националните стандарди за емисија на бучава во 
ограничените вредности. 

Загадување на воздухот и 
емисија на прашина од 
фабриката за преработка. 
Испуштањето на испарливи 
органски соединенија (VOC) 
може да се случи во 
постројките за преработка кога 
се користат средства за 
чистење. 
Прашината може да се 
произведе во индустријата за 
сечење коски и преработка на 
коските. И производството на 
млеко во прав неизбежно води 
кон производство на прашина. 

Примена на мерки за заштита на амбиентниот воздух, 
како што се поставување филтри на оџаците од 
фабриките, лоцирање на фабриката на место 
заштитено од струи на воздухот, како што се силни 
ветрови и сл., употреба на соодветни биоразградливи 
агенси за чистење и дезинфекција на фабриката, 
процеси на согорување се одвиваат во строго 
контролирани услови за да се спречат негативни 
ефекти врз здравјето на вработените, итн. 

Влијанија од непријатна 
миризба 

• Размислете за локацијата на новите капацитети, 
земајќи ги предвид соодветните растојанија од 
соседите и ширењето на мириси; 

• Пастеризирајте органски материјал пред да го 
обработите за да запрете биолошки процеси што 
создаваат мирис; 

• Инсталирајте опрема за рендерирање на затворени 
места и работете под негативен притисок во 
споредба со условите на амбиенталниот воздух;  

• Минимизирајте го инвентарот на сурови трупови, 
отпадоци и нуспроизводи и чувајте ги само на 
кратки периоди на ладно, затворено, добро 
проветрено место; 

• Запечатете ги нус производите од животинско 
потекло (на пр. Во покриени контејнери или возила 
што не пропуштаат вода) за време на транспортот, 
утоварот и истоварот како и при активностите на 
складирање..  

Пренесувајте крв во изолирани контејнери за да го 
намалите зголемувањето на температурата; 

Усогласувања • Обезбедување на сите потребни лиценци пред 
почетокот на работата. 
МЖСПП (Одлука за потреба од поведување на 
ОВЖС процедура, Одлука за одобрување на 
имплементација на проектот)  
Општините (Одлука за одобрување на ОВЖС 
извештај, Дозвола за градба, Дозвола за употреба) 

• Планирано, дизајнирано, изградено и пуштено во 
употреба.  

 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

87 
 

5.5 Планови и индикатори за следење        

5.5.1 Следење на еколошки и социјални индикатори 

Еколошките и социјалните проблеми вклучени во мерките за ублажување се следат и 
надгледуваат од страна на локалните специјалисти назначени од МЗШВ. Иако еколошките и 
социјални влијанијата се очекува да бидат умерени, потенцијалните негативни еколошки и 
социјални влијанија се планираат да бидат спречени или ублажени за време на фазите на 
изградба и работење. 

Системот за следење на животната средина и социјалниот систем започнува од фазата на 
подготовка на под-проектот низ фазата на работа со цел да се спречат негативните влијанија 
на проектот и да се следи ефективноста на мерките за ублажување. Овој систем им помага на 
СБ и МЗШВ да го оценат успехот во ублажувањето како дел од надзорот на проектот и 
овозможува да се преземе акција кога ќе биде потребно. Системот за следење обезбедува 
техничка помош и надзор по потреба, рано откривање на состојбите поврзани со мерките за 
ублажување, следење на резултатите од ублажувањето и обезбедува информации за 
напредокот на проектот. 

Мониторингот на животната средина и социјалата што треба да се спроведе од страна на МЗШВ 
/ ТУП треба да обезбеди информации за клучните еколошки и социјални аспекти на под-
проектите, особено влијанието врз животната средина и социјалните влијанија на проектот и 
ефективноста на преземените мерки за ублажување. Ваквите информации овозможуваат да се 
процени успехот при ублажувањето како дел од надзорот на проектот и овозможува да се 
спроведат активност(и) за корекција, тогаш кога е потребно. Во овој поглед, Планот за следење 
ги идентификува целите за следењето и го специфицира видот на следењето, како и нивната 
поврзаност со влијанијата и мерките за ублажување. Поточно, секторот за надгледување на 
ПУЖСОА предвидува: (а) специфичен опис и технички детали, на мерките за следење, 
вклучувајќи ги параметрите што треба да се мерат, методите што треба да се користат, 
локациите за земање мостри, честотата на мерењата; и (б) процедури за следење и известување 
за: (i) за да се обезбеди рано откривање на состојбите што бараат посебни мерки за ублажување 
и (ii) за да се обезбедат информации за напредокот и резултатите од ублажувањето. 

5.6 Специфични проектни проблеми 

5.6.1 Рамка на политиката за раселување и акциските планови за раселување 

Планираните под-проекти не ја дефинираат точната локација на активности, како и потребата 
дали проектот бара земјиште за спроведување на планирани активности. Тековните планови 
се или да се воспостават на постојната инфраструктура и / или да обезбедат неискористено 
јавно земјиште. Како и да е, може да има изолирани случаи каде приватно земјиште можеби 
ќе треба да се откупи. Во моментов, детали за барањата на земјиштето - број, површина, 
локација итн. — Не се познати. Тоа ќе стане познато само за време на имплементацијата. 

Со оглед на ваквото сценарио, во насока на управување со присилен откупот на земјиштето, 
клиентот подготви рамка за политика за реселување (РПР), побара одобрение од Банката и го 
прикажа истото. Рамката ги разјаснува принципите за раселување, организациските аранжмани 
и критериумите за дизајнирање што треба да се применат за под-проектите или компонентите 
на проектот што треба да бидат подготвени при спроведувањето на проектот. Откако ќе се 
дефинираат под-проектите или индивидуалните грантови и ќе бидат достапни потребните 
информации, таквата рамка ќе се прошири во одредена акција за раселување. Проектните 
активности што ќе предизвикаат физичко и / или економско раселување нема да започнат сè 
додека таквите специфични планови не бидат финализирани и одобрени од Банката. 
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5.6.2 Процедури за управување со работната сила 

МЗШВ ја подготвува процедура за управување со работната сила  (ПУРС), во која се дадени 

детали за подготовка на плановите за управување со работната сила  и принципите на 

вработување. ПУРС, исто така, ги идентификува главните услови за договорните работници да 

бидат вработени во согласност со националниот закон за работни односи и земјоделската 

народна партија. Тоа ќе ги потенцира ризиците поврзани со проектот и ќе ги утврди потребните 

ресурси за решавање на проблемите со работната сила на проектот. МЗШВ ќе осигури дека сите 

договори со работниците, изведувачите и работниците со основно снабдување се во согласност 

со барањата на ЕСС2. МЗШВ ќе ги вметне барањата за ЕСС2 во тендерските процеси и ќе 

воспостави политики за следење на перформансите на изведувачите во однос на ЕСС2. МЗШВ 

ќе соработува со изведувачите за да ги провери договорите на локално ниво. Договорите ќе 

бидат разгледани од Светската банка, за да се обезбеди усогласеност со барањата за ЕСС2. 

5.7 Следење на улогите и одговорностите    

Тимот за управување со проектот (ТУП) ќе биде основан во МЗШВ и ќе вклучува директор на 
проектот, координатор на проектот, водачи на оддели, специјалист за набавки, специјалист за 
финансиско управување, еколошки и социјални специјалист(и) и специјалист за техника. За таа 
цел, државниот советник за рурален развој (државен службеник) кој работи како и Родова-
фокусна точка на МЗШВ ќе биде назначен од МЗШВ за директор на проектот. Персоналот и 
државните службеници на МЗШВ,  АФПЗРР и АХВ ќе бидат назначени за водачи на одделите за 
соодветните активности. Со оглед на бараниот специфичен услов за спроведување на 
проектот, договорено е дека Проектот ќе обезбеди техничка помош за да се обезбеди дневна 
координација на истиот, дополнителна техничка поддршка по потреба, како и барања за 
повереник од Банка и РЖСОА; обука, опрема и дополнителни оперативни трошоци за 
поддршка на управување и следење на проектот. 

ТУП ќе биде одговорен за исполнување на ЕСС-стандардите коишто се применливи за 
проектот. Дневната координација еколошкото и социјалното управување во врска со проектот 
ќе ја спроведат ТУП специјалистите за животна средина и општествени аспекти кои ќе 
обезбедат соодветно спроведување на специфични мерки за ублажување на под-проектот и 
ќе преземат брзо и соодветно надгледување на животната средина и социјално ниво. 
Специјалистите за животна средина и општествени аспекти ќе ги посетуваат локациите на под-
проект на месечно ниво и ќе изготвуваат соодветни извештаи за мониторинг што ќе бидат 
доставени до директорот на ТУП. Извештаите, исто така, ќе бидат достапни за преглед на 
Светската банка, кога тоа ќе биде побарано. Извештаите го одразуваат статусот на 
имплементација на специфичните  ПУЖСОА под-проект, идентификуваат прашања (доколку ги 
има) и наведуваат активности за корекција, заедно со временскиот распоред и 
одговорностите. Полугодишни и годишни извештаи за напредок на проектот подготвени од 
страна на ТУП за Банката, вклучуваат делови што ги сумираат еколошките и социјалните 
перформанси на проектот во однос на применливите ЕСС за време на периодот на 
известување. 

Ќе се формира технички комитет, предводен од директорот на проектот, а ќе бидат вклучени 
и  координаторот на проектот, лидерите на одделите, како и потребниот дополнителен 
персонал, за да се обезбеди координација на оперативно ниво. Комитетот ќе вклучува технички 
експерти од случај до случај според теми што треба да се дискутираат и треба да се состане 
најмалку еднаш месечно за да се обезбеди добар напредок во планираните активности, или во 
случај да идентификува тесно грло и решенија за движење напред. 
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6. Координација, спроведување на проектот аранжмани за преглед 

6.1 Преглед на инвестиции во рамките на проектот 

Во согласност со одредбите на РУЖСПОА и применливо ЕСС, МЗШВ, ТУП ќе:  

(i) преземе еколошки и социјален скрининг на секој под-проект за дефинирање на 

подобност на под-проектот според претходно утврдени критериуми; 

(ii)  ја олесни комуникацијата и координацијата со надлежните органи вклучени во 

прегледот и одобрувањето на специфична документација за животната средина и 

општествените аспекти на под-проектот и издавање дозволи и лиценци, како што е 

соодветно; 

(iii)  обезбеди соодветно спроведување на одредбите на специфични ПУЖСОА, проекти 

за ПУЗС и други документи подготвени во согласност со важечките ЕСС; 

(iv) обезбеди механизми за решавање на поплаки и повратни информации според 

соодветните ЕСС од засегнатите страни во проектот, јавните и засегнати лица;  

(v) го надгледува (независно и заедно со инспекторатот за животна средина) 

спроведување на специфичните ПУЖСОА од под-проектот и одредбите од други 

документи, како што е наведено погоре;  

(vi) ги следи влијанијата врз животната средина како дел од целокупниот мониторинг на 

спроведувањето на под-проектите; и 

води евиденција и извештај за ублажување на влијанијата од животната средина и 

општествените аспекти кои се појавуваат при спроведувањето на под-проектите и 

анализирање на ефикасноста на идентификуваните мерки за ублажување. Предложете 

какви било измени во мерките за ублажување, доколку има потреба. 

6.1.1 Скрининг и подготовка на под-проектот 

Дел од подготовката на специфични ПУЖСОА под-проекти, секој под-проект ќе биде скриниран 

и класифициран во согласност со специфичноста, локацијата, чувствителноста и обемот; и 

природата и големината на потенцијалните ризици и влијанија врз животната средина. РУЖСОА 

ги обезбедува критериумите на Светската банка за скрининг и класифицирање на под-проектите 

како високи, суштински, умерени и ниски ризици. РУЖСПОА исто така воспоставува механизам 

за проверка на под-проектите за кои се смета дека се од висок и значителен ризик. 

Постапката за скрининг започнува со исполнување на еколошка и социјална скрининг листа 

(ЕССЛ) (Анекс 15) од Заемопримачот заедно со ЕССЛ. ЕССЛ листот за проверка содржи податоци 

за проектот (вид на предложените активности - нова градба или реконструкција, потреба за 

стекнување на земјиште, употреба на опасни или токсични материјали, влијанија врз заштитени 

подрачја и сл. Според видот на активностите очекуваните влијанија  се оценуваат според обем 

(мали, умерени или големи) и времетраење (долг, среден или краток рок). 

ЕССЛ листата за проверка му помага на Специјалистот за животна средина и општествени 

аспекти  да утврди класификација на ризик на под-проектот (со значителен ризик, со умерен 

ризик или со низок ризик) заснована врз критериуми за скрининг и прелиминарна проценка на 

влијанието и да го идентификува потребниот вид на документ за заштита на животната средина 

за секој под-проект. Следната шема ги прикажува видовите активности на под-проектот што ја 

одредува категоризацијата на ризик врз животната средина и општествени аспекти. 
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Изградба на: центри за складирање 
на овошје и зеленчук во Ресен и 

Струмица, Платформа за агро-храна 
во Скопје, објекти за преработка на 
животински нуспроизводи (ЖНП) и 

безбедно отстранување

Рехабилитација и опрема за 
канцеларии, до Агенцијата 

за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот 

развој (т.е. агенција за 
плаќање)

Под-проект со 
умерен ризик

Под-проект со 

низок ризик

 

Слика 13 Прелиминарно испитување на под-проекти според категоризација на Светска банка 

Бидејќи дел од проектот вклучува специфични активности, секој од нив ќе биде одделно 

проверен за утврдување на категоријата на животна средина и општествен ризик. Проценката 

на животната средина и општествените аспекти, треба да започне што е можно порано во 

идентификација и подготовка на проектот. Проценката треба да ги идентификува ризиците и 

влијанијата на проектот врз животната средина и општествените активности на интегриран 

начин и да го информира дизајнот на проектот. Ризиците и влијанијата врз животната средина 

и општеството  може да варираат во различни фази на проектот, во зависност од активностите 

што се спроведуваат. Еколошката и општествената проценка треба да ја земе во предвид секоја 

фаза и да ги идентификува поврзаните еколошки и општествени аспекти и влијанија и нивните 

соодветни мерки за ублажување. Различни методи и алатки можат да се користат за 

идентификување и проценка на животната средина и општествените ризици и влијанијата на 

еден проект. Овие може да варираат во зависност од основните податоци што се достапни како 

и природата и значењето на животната средина и општествените аспекти и влијанија. При 

утврдување на соодветната класификација на ризикот, треба да се земат в предвид 

релевантните прашања, како што се видот, локацијата, чувствителноста и обемот на проектот; 

природата и големината на потенцијалните ризици и влијанија врз животната средина; и 

капацитетот и заложбата на Заемопримачот (вклучително и кој било друг субјект одговорен за 

спроведување на проектот) да управува со животната средина и општествените ризици и 

влијанија на начин што е во согласност со ЕСС. Процесот на проток на ниво на проект е опишан 

на следната слика. 
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Слика 14  Процес на проток на ниво на под-процес 

 

6.1.2 Подготовка на листа за проверка 

МЗШВ ќе спроведе брза проценка на веројатното влијание врз животната средина и 

потенцијалот за принудно раселување, што ќе се заснова на барањата на националното 

законодавство и СБ ЕСС, со пополнување на листата за проверка претставена во Анекс 7. Под-

проекти со висок и значителен ризик нема да се земат во предвид. Листата за проверка за 

социјални прашања исто така треба да биде пополнета за оваа намена, видете Анекс 7.  

Следните работи кои што ќе се земат во предвид ќе се користат за оценување на ризиците од 

под-проектите: 

Вид и обем на проекти. Проектите со “висок ризик”обично вклучуваат (а) значително влијание 

врз населението, вклучувајќи ги и населените места и месните заедници (б) промена на 

еколошки значајните области, вклучувајки и мочуришта, природни шуми, пасишта и други 

“критични” природни живеалишта и екосистемски услуги; (в) директно испуштање на 

загадувачки материјали што се доволно големи за да предизвикаат деградација на воздухот, 

водата или почвата, загрозените видови и „критичните“ живеалишта; (г) големи физички 

нарушувања на локацијата и / или околината; (д) екстракција, потрошувачка или конверзија на 

значителни количини на шумски и други важни природни живеалишта, вклучително над и под 

земјата и екосистемите засновани на вода; (ѓ) мерлива модификација на хидролошкиот циклус; 

(е) опасни материјали во големи количини; и (ж) значително принудно раселување на луѓето и 

други значајни опшстествени нарушувања. Проектите со големи и значителни ризици и 

влијанија врз животната средина нема да бидат финансирани. Исто така, веројатно нема да 

бидат поддржани и проектите со високи општествени ризици и влијанија. Под-проекти со 

Значителен Општествен Ризик или ниски со преземени соодветни мерки за ублажување, а за 

под-проектите со умерен и низок ризик на животната средина прашање е дали ќе бидат 

финансирани. 

Идентификациј
а на подпроекти

Скрининг и 
одредување на 

релевантни 
инструменти на 

СБ РЖСПОА

Развој на 
инструменти, 

нивно 
разгледување и 

одобрување

Имплементациј
а, супервизија и 

следење и 
евалуација
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Локација. Проектите лоцирани во непосредна близина на еколошки и општествено 

чувствителни области, ќе бидат класифицирани како проекти со значителен ризик или од висок 

ризик од аспект на животната средина: (а) во или близу чувствителни и вредни екосистеми и 

„критични“ живеалишта - смреки шуми, мочуришта, диви земјишта, ранливи почви и посебни 

живеалишта на загрозени ретки и ендемични видови; (б) во густо населени места, каде може да 

се бара преселување или потенцијално влијание од загадување и други нарушувања може 

значително да влијаат врз заедниците; (в) во региони кои подлежат на тешки развојни 

активности или кога има конфликти во врска со распределбата на природните ресурси; долж 

водотеци, во подрачја за полнење со аквифер или во сливни резервоари што се користат за 

снабдување со вода за пиење; и на земјиште или води што содржат вредни ресурси (како што 

се риболов, минерали, лековити растенија, врвни земјоделски почви). Ваквите проекти можеби 

не се сметаат за финансирање. 

Чувствителност. Чувствителните прашања може да вклучуваат (но не се ограничени на): 

пренамена на мочуришта, потенцијални негативни ефекти врз загрозени видови и живеалишта, 

како и заштитени подрачја или градови, принудно преселување, влијанија врз меѓународните 

патишта и други прекугранични проблеми и отстранување на отровен отпад. 

Големина. Обемот на проектите и големината на влијанијата се земени предвид при проценката 

на животната средина и општествените аспекти, што се смета во процесот на категоризација на 

ризикот. „Проектите со умерен ризик“ се оние што влијанијата врз животната средина се 

помалку неповолни од оние „Проекти со значителен ризик“ во зависност од нивната природа, 

големина и локација, како и карактеристиките на потенцијалните влијанија врз животната 

средина (умерено /ниско) 

Умерен ризик ќе биде распределен во под-проектите што вклучуваат изградба на: центри за 

складирање на овошје и зеленчук во Ресен и Струмица, Агро-храна платформа во Скопје, 

објекти за преработка на животински нуспроизводи (ЖНП) и безбедно отстранување. 

„Проекти со умерен ризик“ бараат подготовка на  од ЕСС во рамките на ТУП, што ќе помогне 

да се проценат потенцијалните влијанија врз животната средина поврзани со предложениот 

под-проект со краток опис на влијанијата, да се специфицираат добро дефинирани мерки за 

ублажување и усвојување на прифатени оперативни практики и мониторинг.  

Доколку, по пополнувањето на списокот за проверка на ЕСС (Анекс 5), се утврди дека под-

проектот е класифициран со низок ризик на социјална и животна средина. Финалната одлука ќе 

биде дека проектот е квалификуван и нема потреба од подготовка на дополнителна 

документација за животна и социјална средина. 

6.1.3 ОВЖССА/ПУЖСОА 

За под-проекти со умерен ризик, потребна е Оценка на Влијанието врз Животната Средина и 

Социјалните Аспекти специфични за локацијата (ОВЖССА) (Преглед на извештајот претставен во 

Анекс 3) или План за Управување со Животна Средина и Општествени Аспекти (ПУЖСОА) ќе биде 

потребно за секоја локација да ги идентификува, процени и да ги спречи потенцијалните ризици 

и влијанија врз животната средина. 

Специфичен ПУЖСОА за секој под-проект, во кој се специфицираат влијанијата, мерките за 

ублажување и планот за мониторинг, заедно со одговорностите за спроведување, ќе бидат 

развиени како дел од пакетот за детален дизајн на под-проект, по форматите претставени во 
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Анекс 3 (ПУЖСОА) или Анекс 4 (Листа за проверка на ПУЖСОА за мали градежни и 

рехабилитациони активности). 

Целта на ПУЖСОА е да ги предвиди потенцијалните ефекти и да ги подобри еколошките и 

општествените аспекти на проектите со минимизирање, ублажување или компензација на 

негативните ефекти. ПУЖСОА со листа за проверка  (Анекс 4) ќе се користи за под-проекти кои 

веројатно ќе имаат мали влијанија врз животната средина, и кои се типични за мали градежни 

и рехабилитациони инвестиции. МЗШВ / ТУП (Тим за Управување со Проекти) ќе обезбеди тие 

да бидат подготвени како дел од деталниот пакет за проектот. 

Ќе се спроведе евалуација на локацијата во согласност со Рамка За Управување Со Животна 

Средина И општествени аспекти (РУЖСОА) на СБ и ќе се изготват ПУЖСОА специфични за 

локацијата. Овие ќе бидат одговорност на МЗШВ. ПУЖСОА со листа за проверка ќе биде 

вклучена во анексот на тендерските документи за градежни работи исто така ќе бидат вклучени 

и постапките за управување со трудот. Имплементацијата на ПУЖСОА ќе биде дел од задачата 

на градежниот подизведувач, но во случај на било каква несогласеност МЗШВ се очекува да 

преземе корективни активности како примарна одговорна страна. 

Распределбата на одговорностите на сите страни вклучени во проектот е дадена во Табела 10 

подолу.  

Табела 10 Распределбата на одговорностите на сите страни вклучени во проектот 

Одговорна страна Одговорности 

МЗШВ  Подготвување на РУЖСОА и Рамка на Политика за Раселување (РПР) и 
доставување за одобрување од Банка; 

 Поставување на РУЖСОА и РПР на веб-страницата на МЗШВ; 

 Обезбедување на спроведување на РУЖСОА, РПР и други 
инструменти, како што е наведено погоре; 

 Подготовка на ПУЖСОА и Акционен План за Раселување (АПР) според 
РУЖСОА и РПР; 

 Поднесување на ПУЖСОА и АПР до СБ за претходен преглед и 
вклучете ги сите коментари по барање; 

 Обезбедување на соодветен квалитет на ПУЖСОА и АПР; 

 Поставување на ПУЖСОА и АПР на официјалната веб-страница на 
МЗШВ и вклучување на ПУЖСОА и АПР во тендерските документи; 

 Подготовка на процедури за управување со трудот; 

 Назначување специјалисти за набудување од областа на животната 
средина и социјалното работење; 

 Вршење инспекции за имплементација на ПУЖСОА од градежниот 
изведувач, дава препораки и одлучува дали се потребни 
дополнителни мерки или не; 

 Спроведување на АПР на проектната локација и обезбедување 
редовно известување за спроведувањето до СБ; 

 Во случај на неусогласеност, осигурува дека изведувачот ќе ја 
елиминира неусогласеноста и ќе се извести СБ за неусогласеноста;  

 Подготвување, ажурирање и спроведување на План за вклучување на 
засегнатите страни (ПВЗС) кој ги смета ранливите групи, покрај тоа 
што ќе обрнат внимание на родовиот аспект на Проектот; 

 Одржување консултативни состаноци и подготвување и 
дистрибуирање летоци или други информативни документи за 
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Одговорна страна Одговорности 

информирање на заедниците, регрутирање службеник за врски за 
проектот , и неговите влијанија и распоред на изградба, како и права 
и овластувања на POP; 

 Воспоставување на Mеханизам за Hадомест на Поплаки (МНП) за 
работниците и МНЖ за заедниците, следење и решавање на поплаки 
поврзани со проектот за одредено време; 

 Давање насоки за градежниот изведувач и инженерската фирма за 
надзор. 

 Сумирање проблеми од животната средина и општествените аспекти 
поврзани со спроведувањето на проектот до СБ во редовните 
извештаи за напредокот; 

 Бидете отворени за коментари од засегнатите групи и локалните 
власти за животна средина во однос на аспектите на животната 
средина од спроведувањето на проектот. Запознајте се со овие групи 
за време на посетите на лице место, кога ќе биде потребно; 

 Координирање и поврзување со мисиите за надзор на СБ во однос на 
аспектите на животната средина и социјалната заштита од 
спроведувањето на проектот; 

 Спроведување на редовни активности за мониторинг за 
спроведување на ПУЖСОА и АПР на локацијата; и 

 Подготвување/ дизајнирање обука и алатки за локалниот персонал 
на МЗШВ и претставниците на заедницата. 

Изведувач  Спроведување на ПУЖСОА, доколку е потребно може да се ревидира 
ПУЖСОА заедно со МЗШВ; 

 Подготовка и спроведување на постапки за управување со трудот; 

 Управување со механизмот за поплаки кај изведувачот, редовно 
комуницирање на поплаки до МЗШВ преку извештаите за 
мониторинг на ПУЖСОА; 

 Редовно следење на активностите на локацијата (дневно, неделно 
месечно, итн.); 

 Подготвка на извештаи за напредок на ПУЖСОА за преглед на МЗШВ; 
и 

 Надоместок или фиксирање на сите штети настанати за време на 
изградбата (т.е. штети на земјоделските култури, инфраструктурата) 
како што е утврдено со ПУЖСОА или АПP / РПР. 

Експертот за 
Животна Средина 
и Социјални и 
Општествени 
Аспекти (ЕЖССОА) 
со седиште во 
теренските 
канцеларии (од 
страна на 
Клиентот) 

 Потврдува дека ПУЖСОА се спроведува правилно и навремено од 
страна на изведувачот; 

 Обезбедување навремена и успешна имплементација на АПР; 

 Вршење на мониторинг на животната средина и опшстествени 
аспекти, како што е дефинирано во РУЖСОА и РПР и специфични 
ПУЖСОА и АПР за под-проект; и 

 Собирање информации за животната средина и општествените 
прашања (вклучувајќи ги и завршените активности на) за извештаи за 
напредок доставени до СБ и бидете сигурни дека сите тие се во 
согласност со барањата на Банката. 
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6.1.4 Процес на оценка на социјалното влијание 

Аспектите на процесот на оценка на општествените влијанија се во согласност со постапката 

ОВЖССА опишана во СБ РУЖССП и Добра меѓународна практика во индустријата, а нејзината 

ревизија ја спроведува искусен надворешен експерт за општествени аспекти. 

6.1.5 Јавен преглед на ОВЖССА / ПУЖСОА     

Според националното законодавство за животна средина, објавување на ОВЖС документи и 

јавни консултации е задолжително за студии за ОВЖС, но не и за елаборати за животната 

средина. 

Нацрт ОВЖССА / ПУЖСОА (за проекти со умерен ризик) ќе биде достапен за јавноста на веб-

страницата на МЗШВ и веб-страницата на единиците на локалната самоуправа. Сите релевантни 

коментари и предлози добиени од засегнатите страни ќе бидат вклучени во последната верзија 

на ОВЖССА / ПУЖСОА и ќе бидат доставени до ТУП за одобрување од страна на МЗШВ ЕЖССОА 

и Специјалист од Светска банка. Одобрената Конечна верзија на ОВЖССА / ПУЖСОА треба да 

биде дел од Договорот со предлагачот и соодветните документи за наддавање и договори за 

градежништво. 

6.1.6 ОВЖССА / ПУЖСОА Процес на преглед од страна на владините институции 

Обемот на проектот и неговите главни предвидени интервенции: 

• Центри за набавка и дистрибуција на земјоделски производи - Центри за собирање на 

овошје и зеленчук и трговија на големо и логистичка област за вкрстен докинг и 

складирање 

• Објект за безбедно отстранување на нуспроизводи од животинско потекло 

според националната регулатива за ОВЖС за идентификација на релевантни барања за ОВЖС. 
Според скринингот: 

Целосен опсег на ОВЖС (релевантен за големи проекти): 

- Проекти за ракување со трупови и третман на отпад од животинско потекло се дел од 
Анекс II Проекти за кои се спроведува скрининг за проценка на влијанието врз животната 
средина и МЖСПП ќе одлучи дали треба да се спроведе целокупната постапка за ОВЖС 
(да се подготви Студија за ОВЖС) или да се подготви само Елаборат. 

Елаборат за животна средина (релевантни за мали проекти): 

- Активностите за собирање овошје и зеленчук се дел од уредбата за дејностите и 
активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е 
надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и 
градоначалникот на општините во градот Скопје (Сл. Весник 80/09, 32/12); 

o Поглавје III Прехранбена индустрија, 
Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 1. Производство на 
производи (храна) составени од овошје и зеленчук, освен полуготова замрзната 
и конзервирана храна. 

Имајќи го ова предвид, МЗШВ има обврска да подготви и до надлежниот орган (МЖСПП) да му 
достави Известување за намера за спроведување на проектот, за секој од неговите 
поткомпоненти. Врз основа на ова известување, МЖСПП ќе донесе одлука дали за 
поткомпонентите на проектот е неопходна студија за ОВЖС (особено за компонентите кои 
вклучуваат ракување со трупови и третман на отпад од животните) или треба да се подготви 
Елаборат(и). 
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Слика 15 Скрининг на проекти според националното законодавство на животната средина 

Предложените под-проекти ќе бидат со умерено влијание, специфични за локацијата заради 

фактот што тие ќе бидат имплементирани во различни градови / региони. Според националното 

законодавство, за овие активности (на пр. Активности за собирање на овошје и зеленчук, 

изградба на центри за собирање со комори за ладење, преработка на храна и сл.) Треба да се 

подготви Елаборат и надлежниот орган треба да го одобри. 

Освен за изградба на објект за ракување со трупови и третман на отпад од животни, ако 
надлежното министерство (Министерство за животна средина и просторно планирање) по 
приемот на писмото за известување изјавува дека е неопходно да се спроведе Студија за 
ОВЖС врз основа на целосната постапка за ОВЖС. 

Во зависност од проектната документација, локацијата каде ќе се одвиваат градежните 
активности и одлуката на МЖСПП каков вид на документ се бара да се подготви (Елаборат 
или Студија за ОВЖС), документот ПУЖСОА соодветно ќе се измени. 

Студијата за ОВЖС е предмет на задолжителен преглед од надлежниот орган, Министерството 
за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). Резултатот од процесот на преглед е 
Извештај за соодветноста на студијата за ОВЖС на проектот, подготвен од МЖСПП. Подготовката 
на овој извештај се спроведува врз основа на студијата за ОВЖС на проектот, како и врз основа 
на мислењата доставени во однос на студијата за ОВЖС. Во извештајот се наведува дали 
студијата за ОВЖС ги исполнува барањата утврдени во Законот за животна средина и предлага 
услови што треба да бидат утврдени во дозволата за спроведување на проектот, како и мерки 
за спречување и намалување на штетните влијанија. Крајниот рок за подготовка на извештајот 
за адекватност не е подолг од 60 дена од денот на поднесувањето на студијата за ОВЖС заедно 
со мислењата за нив. Рокот може да биде продолжен од оправдани причини, особено во 
сложени околности, но не повеќе од 30 дена. 

Доколку се утврдат одредени недостатоци во студијата за ОВЖС при подготовката на извештајот 
за адекватност, МЖСПП ќе ја врати студијата за ОВЖС до Инвеститорот (Клиент) кој ќе ја дополни 
и финализира во рок од не повеќе од 30 дена. 
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Слика 15 дава шематски дијаграм на постапката што треба да се следи од страна на МЗШВ за 
решавање на проблемите во животната средина и општествени аспекти од спроведувањето на 
под-проект според националните регулативи и барањата на Светската банка. 
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Слика 16 Постапка за идентификација и развој на соодветните инструменти за грижа на животна средина и општествените аспекти 
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6.1.7 Одговорност за намалување на влијанието врз животната средина и 
општествените аспекти во договорите за надзор и работа 

Како дел од своите активности за мониторинг на животната средина и општествените аспекти, 

МЗШВ / ТУП спроведува случајни инспекции на проектните локации за да се утврди 

ефективноста на преземените мерки и влијанијата на активностите на под-проектот врз 

околното опкружување. МЗШВ / ТУП е исто така одговорно за обработка, адресирање и следење 

на поплаки и други повратни информации, вклучително и за еколошки и општествени аспекти. 

6.1.8 Годишна ревизија на животната средина 

МЗШВ ќе изврши Годишна ревизија на животната средина за тековните работи и оперативните 

делови на поткомпонентите со цел да утврди дали има потреба од дополнителни мерки за 

ублажување или корекција на постојните. Ревизијата ќе биде спроведена од надворешен 

овластен службеник за животна средина и општествени аспекти ангажиран од МЗШВ. 

6.2 Севкупна усогласеност на проектот и известувања 

Преку своите службеници за животна средина и општествени аспекти, МЗШВ / ТУП ќе ги 
набљудува сите проекти што ги финансира за да обезбеди сообразност за да ги заштити 
барањата за време на изградбата и работењето. Тие ќе обезбедат целосна усогласеност со 
условите на договорот и ПУЖСОА. Конечната исплата на изведувачот треба да зависи од 
конечниот преглед, со особено внимание на барањето да се врати проектната локација во 
првобитна состојба по завршувањето на рехабилитационите / градежните активности. 

Мониторингот на животната средина е во согласност со релевантните планови за мониторинг 
на животната средина, специфични за секоја од под-компонентите на проектот. 

Службениците за животна средина и општествени аспекти на ЕИП (Единица за Имплементирање 
на Проект) ќе ги посетуваат проектните локации кога ќе има потреба. Врз основа на ефикасноста 
на животната средина и општествените аспекти од различни проекти, службениците за животна 
средина и општествени аспекти на ЕИП ќе советуваат за последователните исплати што треба 
да се направат за изведувачите доделени на договор за спроведување на проектите. 
Службениците за животна средина и општествени аспекти ќе побараат од изведувачите да ги 
следат предложените превентивни и мерки за ублажување и доколку се утврдени какви било 
неусогласености, ќе бидат дадени упатствата и изведувачот треба да ги следи. Фотографиите и 
документите како доказ треба да бидат доставени од изведувачот до службениците за животна 
средина и општествени аспекти кога ќе се надмине неусогласеноста. 

Покрај тоа, на проектните локации, ЕИП ќе биде одговорна за мониторинг на животната средина 
и општествени аспекти, утврдени погоре, како дел од превентивните активности и мерките за 
ублажување, предложени за решавање на потенцијалните негативни влијанија. Овој 
мониторинг ќе биде инкорпориран во целокупниот план за мониторинг на проектот, што се бара 
од СБ како дел од проектните перформанси. 

МЗШВ ќе биде одговорно за известување со напредокот на ПУЖСОА и ќе: 

 

 Ги евидентира и чува резултатите од надзорот и мониторингот на проектот за 
времетраењето на истиот. Ќе презентира кратки извештаи за напредокот во врска со 
имплементацијата на РУЖССП / ПУЖСОА и еколошките и општествени аспекти  на 
подпроектите на полугодишна основа до СБ, а како дел од ова известување, ќе обезбеди 
ажурирања за сите  поплаки / повратни информации што беа примени, адресирани и 
кои сеуште не се адресирани. 

 Подготви квартални извештаи за напредокот во спроведувањето на мерките 
предложени од ПУЖСОА за избраните подпроекти; 
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 Подготви годишни извештаи за влијанијата врз животната средина кои се создадени при 
спроведувањето на проектните активности и анализира ефикасноста на примените 
мерки за ублажување за да се минимизираат негативните последици; 

 Подготви нацрт и барања за извештаите на Изведувачите за мерките за заштита и 
ублажување на животната средина и преглед на планот и извештаите на мониторинг на 
Изведувачот; 

 Презентира ефективност на мерките за ублажување и заштитата на животната средина 
и општествени аспекти за пошироката јавност преку конкретни публикации или / и со 
годишни јавни семинари. 

7.  Капацитет за остручување, обуки, техничка помош 

7.1 Институционален капацитет за имплементација на ПУЖСОА 

МЗШВ ќе биде водечката агенција за спроведување на проектот и ќе има целосна одговорност 

за управување и спроведување на проектот. Имплементацијата на Проектот ќе биде делумно 

вклучена во структурата на МЗШВ и ќе вклучува и други институции вклучени во 

спроведувањето на активности финансирани од Проектот, имено АФПЗРР и АХВ. 

Тимот за управување со проекти (ТУП) ќе биде основан во МЗШВ и ќе биде составен од 

директорот на проектот, координаторот на проектот, водачите на компонентите, специјалист 

за набавки, специјалист за финансиско управување, специјалист(и) за животна средина и 

општествени аспекти и технички специјалист. Државниот советник за рурален развој (државен 

службеник) кој работи како и родова фокусна точка на МЗШВ и директор на проектот кој ќе 

биде назначен од МЗШВ. Персоналот и државните службеници на МЗШВ, АФПЗРР и АХВ ќе 

бидат назначени за водачи на компонентите за соодветните активности.  

Главни одговорности на ТУП се: 

 

(i) секојдневно управување со проектот; 

(ii) координација и соработка помеѓу различни институции; 

(iii) координација со засегнатите страни, Банката и ко-финансиерите; 

(iv) подготовка на годишен план за работа и буџет; 

(v) подготовка и ажурирање по потреба на планот за набавки; 

(vi) подготовка на квартални неревидирани финансиски извештаи и годишни 

ревидирани финансиски извештаи; 

(vii) следење и проценка на активностите на Проектот, вклучително ажурирање на 

рамката за резултати и следење и известување за усогласеноста на заштитните 

мерки; 

(viii) подготовка на полугодишни и годишни извештаи за напредок; 

(ix) брифинг на Министерството за статусот на спроведувањето на проектот; и 

(x) систематско составување на сите документи поврзани со Проектот (вклучително и 

набавки и финансиско управување). 

 

Ќе се формира Технички комитет, предводен од директорот на проектот и вклучување на 

координаторот на проектот, лидерите на компонентите, како и сите дополнителни работи по 

потреба, за да се обезбеди координација на оперативно ниво. Комитетот ќе вклучува технички 

персонал од случај до случај според темите што треба да се дискутираат и треба да се состане 
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најмалку еднаш месечно за да се обезбеди добар напредок во планираните активности, или во 

случај да ги идентификува процесите и решенија за да продолжи проектот. 

За време на спроведувањето на проектот, лидерите на компонентите ќе бидат одговорни за: 

a) скрининг на животната средина и проценка на подобноста на предвидените проекти од 

гледна точка на животната средина; 

b) комуникација и координација со надлежните органи за ОВЖС; 

c) обезбедување соодветна имплементација на ПУЖСОА и ПУЖСОА со листи за проверка 

за време на реализацијата на проектите;  

d) решавање на поплаки и повратни информации од истите од засегнатите страни од 

проектот и од јавноста, вклучително и поплаки во врска со влијанијата врз животната 

средина / општествените аспекти на подпроектите; 

e) надзор (независно или заедно со инспекторатот за животна средина) на мерките за 

заштита и ублажување врз животната средина предвидени со ПУЖСОА; 

f) мониторинг на влијанијата врз животната средина и општествените аспекти како дел од 

целокупниот мониторинг на спроведувањето на проектите; и 

g) известување за влијанието врз животната средина и социјалното аспекти за време на 

спроведувањето на подпроектите и да се анализира ефикасноста на применетите мерки 

за ублажување за да се минимизираат негативните последици. 

МЗШВ ќе спроведува редовен надзор на документацијата за животна средина и општествените 

аспекти и мерките за ублажување од активностите на инфраструктурните проекти и ќе вклучи 

резиме од овие активности за надзор во своите редовни извештаи. 

7.1.1 Други значајни заинтересирани страни 

Добавувачи, клиенти, даватели на услуги - Договорени компании (МСП) ќе бидат одговорни за 

дизајнирање и изградба / рехабилитација / инсталација, физички работи во согласност со 

националните еколошки норми, регулативи и барања. Тие исто така ќе бидат одговорни за 

целосно спроведување на одредбите вклучени во ПУЖСОА со листа за проверка. Договорените 

компании исто така ќе ги подготват процедурите за управување со трудот. 

7.2 Идентификација на потребите за Остручување 

Бидејќи ова е прв проект со МЗШВ изготвен според новата РЖССП на СБ банка, стручноста на 

клиентот за реализација на проект заснован на РЖССП е ограничен; Затоа, остручувањето на ТУП 

на клиентот, вклучувајќи ги и водачите на компонентите, ќе бидат вклучени во РУЖССП, како и 

во други документи за животна средина и општествени аспекти што ќе бидат подготвени при 

подготовката и имплементацијата на проектот.  

За подобрување на институционалните капацитети во однос на спроведувањето на ПУЖСОА, 

специјалисти за животна средина и социјални аспекти од СБ ќе обезбедат специјална обука за 

ТУП и други вработени фокусирани на: (i) процедурални аспекти на ОВЖС (фази, клучни актери, 

главни одговорности и сл.); (ii) проценка на влијанијата врз животната средина и аспекти, 

поврзани со потпроектот поддржан во рамките на подпроектот; (iii) Консултации и одобрување 

на ОВЖС и плановите за мониторинг; и (iii) подготовка на ПУЖСОА со листа за проверка; (iv) 

Спроведување на теренски надзор и подготовка на извештаи за напредок. 

Програмата исто така ќе поддржи пристап и консултации со локалните власти и корисници на 

подпроекти во целните области за поттикнување на локалната сопственост и континуирано 

одржување на новоформираните и рехабилитирани објекти 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

102 
 

7.3 Буџет за спроведување на ПУЖСОА   

МЗШВ ќе биде одговорно за спроведување на ОВЖС, добивање на потребни дозволи и други 

значајни активности во зависност од природата на предлог-проектот, неговата сложеност, обем 

и слично. 

Според под-компонентата 1.2: Центри за набавка и дистрибуција на земјоделски услуги, дел од 

компонентата 1: Поттикнување на конкурентност во земјоделскиот сектор, активностите што 

треба да бидат поддржани во рамките на проектот вклучуваат обезбедување на (i) техничка 

помош за подготовка на бизнис план, влијанија врз животната средина и општествени аспекти 

и детален дизајн и надзор, и (ii) работи за изградба на три јавни логистички инфраструктури. 

Средствата за овие активности се распределени во Под-компонентата 1.2 од Проектот. За време 

на изградбата и работењето, МЗШВ е исто така одговорно за обезбедување средства за 

инсталација и други активности за да се минимизираат сите опасни влијанија врз животната 

средина што треба да бидат вклучени во трошоците на проектот. Износот на потребното 

финансирање ќе зависи од техниката / технологијата што се користи за спроведување мерки за 

ублажување и нивниот обем, број, разновидност и други фактори 

За да се обезбеди успешна имплементација на РУЖССП, потребно е финансирање за активности 

за оспособување на кадар. Бидејќи е тешко да се подготват точни проценки на буџетот за 

остручување на кадарот во оваа фаза, овие информации ќе бидат вклучени во планот за 

набавки. 

8. Јавни консултации и објавување 

8.1 Објавување на РУЖССП  

Предлог РУЖССП ќе биде објавен на веб-страницата на МЗШВ (www.mzsv.gov.mk). Конечната 

верзија на РУЖССП ќе биде официјално доставена до СБ за објавување на англиски јазик на веб-

страница на СБ. Англиските и македонските верзии ќе бидат објавени на веб-страницата на 

МЗШВ. Конечната верзија на овој документ ќе се користи од соодветни владини агенции и други 

заинтересирани страни од проектот за време на спроведувањето на проектот. 

8.2 Јавни консултации          

МЗШВ ќе спроведе локални јавни консултации за оваа нацрт РУЖССП и ќе ги покани сите 

заинтересирани засегнати страни, вклучително и локални претставници на другите владини 

институции и тела, како што се локалните гранки на МЗШВ, одделенија за здравство и труд, 

локална самоуправа, локални и национални организации на земјоделци и невладини 

организации од целните места на предложените локации (Струмица, Ресен, Скопје и Лозово), 

како и друга заинтересирана јавност. За време на консултациите, МЗШВ ќе претстави резиме на 

нацрт РУЖССП и РПР. Публиката ќе биде запознаена со скринингот на проектите, проценката на 

животната средина и општествените аспекти за под-проекти со значителен ризик, за 

потенцијалните влијанија што може да се создадат, како и за преземените мерки за да се 

спречат / ублажат потенцијалните влијанија. 

Консултации за специфични проценки на животната средина на под-проектите. Документите за 

животната средина и општествени аспекти беднаш штом станат достапни ќе се пратат на СБ и 

штом таа ги одобри ќе бидат објавени. Ќе има најмалку една рунда консултации вклчувајќи ги 

засегнатите групи од проектот и невладините организации, по подготовката на РУЖССП. Пред 

ваквите консултации, МЗШВ ќе обезбеди навремени релевантни материјали (описи на процеси, 

http://www.mzsv.gov.mk/
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мапи, градежни планови, итн.) и записи за учесниците на јазик кој е разбирлив за групата која 

учествува во консултацијата. 

Јавните консултации за под-проекти со низок ризик кои нема да имаат значителен ефект врз 

животната средина и локалната заедница, можат да се спроведат на клучни места во 

канцелариите на локалната јавна администрација. За какви било активности за градба / 

реконструкција, ќе биде поставена табла за огласување на местото на проектот 

8.3 Механизам за Надомест на Поплаки 

Постојат две опции за доставување поплаки од страна на засегнатите страни во Проектот за 

Модернизирање на Земјоделството (ПМЗ), т.е. Механизам за Надомест на Поплаки на проектот 

(МНП) и Служба за Надомест на Поплаки на Светска банка (СНП). Посебен механизам за поплаки 

за работниците во проектот ќе се воспостави во рамките на процедурите за управување со 

трудот. 

МНП во ПМЗ е инкорпориран во поширок механизам за повратни информации на корисниците, 

воспоставен од МЗШВ на централно и локално ниво на институцијата. Согласно проектот МНП е 

наменет да послужи како механизам за да: 

 Овозможи идентификација и непристрасно, навремено и ефикасно решавање на 

прашањата што влијаат на проектот; 

 Се зајакне отчетноста пред корисниците, вклучително и луѓето погодени од проектот и 

обезбедување канали за заинтересираните страни во проектот и граѓаните на сите нивоа 

за да обезбеди повратна информација и да предизвикаат загриженост. 

Да се воспостави ефективен МНП кој ќе служи за: намалување на конфликтите и ризиците како 

што се надворешно мешање, корупција, социјална исклученост или лошо управување; 

подобрување на квалитетот на проектните активности и резултати; и служејќи како важен 

механизам за повратни информации и управување со проекти во врска со јаките и слабите 

страни на проектните процедури и процесите на спроведување. 

МНП ќе биде достапна за широк спектар на засегнати страни во Проектот, кои веројатно ќе бидат 

директно или индиректно засегнати од проектот. Овие вклучуваат корисници, членови на 

заедницата, спроведувачи / изведувачи на проекти, граѓанско општество, медиуми - сите кои ќе 

бидат охрабрени да ги упатуваат своите поплаки и повратни информации до МНП. 

МНП може да се искористи за поднесување поплаки, повратни информации, прашања, 

предлози или комплименти поврзани со целокупното управување и спроведување на ПМЗ, како 

и прашања поврзани со под-проекти кои се финансираат и се поддржени од ПМЗ, вклучително 

и: 

 Неправилно работење, злоупотреба на фондовите на проектот или коруптивни 

практики. 

 Прекршување на политиките на проектот, упатствата или процедурите, вклучително и 

оние што се однесуваат на злоупотребата на детскиот труд, здравјето и безбедноста на 

работниците од заедницата и работниците со договор и родовото насилство. 

 Спорови во врска со ограничувања во користењето ресурси што можат да се појават меѓу 

погодените заедници. 

 Поплаки што можат да произлезат од припадниците на заедниците кои не се задоволни 

од критериумите за квалификуваност, мерките за планирање на заедницата или 

реалното спроведување на енергетските инвестиции во заедницата или социо-

економската инфраструктура. 
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 Проблеми поврзани со откупот на земјиште и средства или преселување за под-проекти 

поддржани од ПМЗ. 

Функциите на МНП ќе се засноваат на принципите на транспарентност, пристапност, 

инклузивност, правичност и непристрасност и одговорност. 

Временскиот рок за решавање на поплаките на МЗШВ ќе биде 15 дена по приемот на поплаката. 

Подносителот на пријавата ќе биде информиран за исходот веднаш, т.е.  најдоцна во рок од 5 

дена од издавањето на решението. 

Целокупниот процес за МНП ќе се состои од 6 чекори: (1) преземање (2) сортирање и обработка 

(3) признавање и следење (4) верификација, истрага и дејствување (5) мониторинг и евалуација 

и (6) повратни информации. 

МЗШВ ќе ги стави на располагање кварталните извештаи од спроведувањето на Проектот МНП 

на тимот на СБ. Покрај тоа, податоците за поплаки и / или оригиналните дневници за поплаки 

ќе бидат достапни за СБ по извршено барање. 

 

Заедниците и лицата кои веруваат дека се неповолно погодени од проектот поддржан од 

Светска банка (СБ), можат да поднесат жалби до постојните механизми за надомест на жалби 

на ниво на проект или услугата за надомест на поплаки на СБ (МНП). МНП гарантира дека 

примените поплаки веднаш се разгледуваат со цел да се решат проблемите поврзани со 

проектот. Заедниците и поединците погодени од проектот можат да ја поднесат својата жалба 

до независниот инспекциски панел на СБ, кој утврдува дали настанала штета или може да се 

случи, како резултат на непочитување на СБ со своите политики и процедури. Жалбите можат 

да бидат поднесени во секое време откако грижата ќе се донесе директно на вниманието на 

Светската банка, а на раководството на Банката и беше дадена можност да одговори. За 

информации за тоа како да поднесете поплаки до корпоративната услуга за надомест на жалби 

на Светската банка (МНП), посетете ја  

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service.  

За информации за тоа како да поднесете поплаки до Инспекцискиот панел на Светска банка, 

посетете ја  www.inspectionpanel.org.  

  

8.4 Формирање Комитет за Надомест на Поплаки      

Ќе се формира Комитет за Надомест на Поплаки на ниво на Програмата кој ќе има цел за 

решавање на поплаки кои се однесуваат на проблемите со животната средина и раселување и 

да ги спречи сите несогласувања да бидат доставени до судот. Комисијата за надомест на 

Поплаки ќе вклучува персонал на ТУП, претставник на засегнатата општина и претставници на 

локалните заедници погодени од Проектот. 

 

8.5 Судови за земјиште и животна средина        

Во случаи кога поплаките во врска со спроведувањето на Проектот и обештетувањето на 

земјиштето не се спогодбено решени медијацијата од страна на Комитетот за надомест на 

жалби станува исто така неуспешна, засегнати лица од проектот исто така ќе имаат право да го 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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обжалат случајот пред Судот како последно средство. Одлуката на судовите ќе биде конечна и 

таа ќе се изврши 
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Анекс 1 План за вклучување на засегнатите страни         

ВОВЕД И ОПИС НА ПРОЕКТ  

Вовед 

Заинтересираните страни се дефинирани како лица или групи кои се директно или индиректно 

засегнати од проект, како и оние кои може да имаат интерес за проект и/ или способност да 

влијаат на исходот од проектот, позитивно или негативно. Постојниот План за вклучување 

заинтересирани страни (ПВЗС) е дизајниран да воспостави ефективна платформа за 

продуктивна интеракција со потенцијално засегнатите страни и другите кои имаат интерес во 

однос на спроведувањето и резултатите од Проектот за модернизација на земјоделството 

(ПМЗ). Конструктивното вклучување на заинтересираните страни во рамките на проектниот 

циклус претставува клучен аспект од доброто управување со проектот и обезбедува можности 

за МЗШВ да ги инкорпорираат повратните информации во проектниот дизајн, да ги проценат 

ризиците како и мерките за намалување на мерките, и за да го појаснат проектниот опфат и 

влијанијата за управување со очекувањата.   

Краткорочните и долгорочните цели на овој ПВЗС е да се обезбедат информации за начинот 
на вклучување на заинтересираните страни за времетраење на проектот, за претходното 
вклучување во рамки на ПМЗ, и за да се даде преглед на одговорностите на релевантните 
институции и изведувачите во однос на спроведувањето на претстојните активности за 
вклучување итн. 
Во овој ПВЗС се утврдуваат главните заинтересирани страни кои се директно или индиректно 

засегнати од проектот (вклучително со ранливите групи) како и оние со други интереси кои 

може да влијаат на одлуките во врска со проектот. Даден е преглед на реализираниот и 

планираниот пристап за вклучување, и претставен е опсег на стратегии за навремено, 

релевантно и достапно вклучување на заинтересираните страни за времетраењето на 

проектниот животен циклус. Овој ПВЗС е, исто така, изготвен во согласност со, и со примена на, 

Стандардот 10 на Светска банка за животна средина и социјални аспекти во врска со 

вклучувањето на заинтересирани страни и обелоденувањето на информации.  

Во Националната стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 се утврдени целите, 

политиките и мерките за развој на земјоделството и руралните области во земјата. Клучната 

политичка цел на Стратегијата е „зголемување на конкурентноста на македонското земјоделско 

производство и прехранбената индустрија, развој на руралните средини и одржливо 

управување со природните ресурси“, со четири наведени приоритетни области: подобрување 

на технолошката и пазарната инфраструктура; зајакнување на интеграцијата во земјоделско-

прехранбениот сектор; обезбедување пристап до производните фактори; и подобрување на 

руралната инфраструктура.   Предложениот проект ќе обезбеди поддршка за неколку стратешки 

цели од Националната стратегија.  

Предложениот проект е усогласен со Рамката на Светска банка за партнерство со земјата (РПЗ) 

2019-2023 за Северна Македонија. Поконкретно, соодветстува со целта од РПЗ за подобрување 

на поврзаноста и пристапот до пазарите. Во РПЗ се наведени инвестиции за поддршка на 

земјоделската модернизација и проширен пристап до пазарите.   

Проектната развојна цел е да се подобри конкурентноста и да се зајакнат јавните институции во 

земјоделскиот сектор. Преку советодавни услуги и формирање на откупни и дистрибутивни 

центри, целта на проектот е зголемување на капацитетот за усвојување на технологија и 

иновации и зголемување на конкурентноста на секторот преку преземање на подобрени 

производствени практики од страна на земјоделските производители и зголемен пристап до 

домашните и меѓународните пазари. Исто така, проектот е усогласен со целите на МБОР за 

вклучување, од кои едната цел се однесува на придонес кон попродуктивна рурална економија 
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со потенцијал за зголемување на приходот за маргинализираните групи кои се соочуваат со 

поголеми пречки во однос на обезбедувањето на одржливи средства за живот, како што се 

жените, младите лица и малцинските групи. 

 

Опис на проект  

Проектот за модернизација на земјоделството (ПМЗ) има за цел да ја подобри конкурентноста 

на земјоделскиот сектор на Северна Македонија и да ги зајакне јавните институции во рамките 

на процесот за пристапување на земјата во ЕУ. Проектот е структуриран согласно три 

комплементарни компоненти, како што следи: 

Предложената Проектна развојна цел е да се подобри конкурентноста во избраните 

подсектори и да се зајакнат јавните институции во земјоделскиот сектор. 

Компонента 1: Унапредување на конкурентноста на земјоделскиот сектор. Оваа компонента 

има за цел да ја зајакне конкурентноста на ниво на фарма и да ја промовира агрегацијата на 

земјоделските производи и пазарната интеграција. Оваа компонента ќе ги вклучува следните 

две подкомпоненти:  

1.1 Развој на советодавен систем „Сѐ на едно место“ кој обезбедува таргетирани советодавни 

услуги за земјоделските производители и земјоделските бизниси;  

1.2 Формирање на Земјоделски откупни и дистрибутивни центри вклучително со два центри 

за собирање и конзервација кои треба да се развијат во области каде се произведува овошје 

и зеленчук (Ресен и Струмица) и земјоделско-прехранбена платформа која се состои од пазар 

за продажба на големо и логистичко место за претовар и складиштење за извоз и/или главните 

малопродажни субјекти во приградските места на Скопје. 

Компонента 2: Зајакнување на институционалниот капацитет за поддршка на јавниот сектор. 

Оваа компонента има за цел да ги зајакне јавните услуги за поддршка, вклучително со 

капацитетот за дизајнирање и обезбедување поддршка за земјоделскиот сектор. Оваа 

компонента ќе ги вклучува следните три подкомпоненти:  

2.1 Промовирање на Креирање политики засновани на докази во областа на земјоделството и 

руралниот развој преку (i) воспоставување на одржлив и ефективен систем за следење и 

евалуација за политиката за земјоделство и за рурален развој; и (ii) зајакнување на капацитетот 

на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за управување со државното 

земјоделско земјиште и пасиштата;  

2.2 Зајакнување на Капацитетот за спроведување на ИПАРД преку обезбедување 

дополнителна потребна инфраструктура од аспект на обнова на простории и опрема, за 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (т.е. Платежната 

агенција) за да се осигури нејзиниот капацитет за спроведување на мерката за рурална 

инфраструктура согласно барањата од ИПАРД;  

2.3 Развој на Систем за нештетно отстранување на нуспроизводи од животинско потекло 

осигурувајќи соодветно собирање и обработка на сите категории на материјали од животинско 

потекло што подлежат на отстранување, согласно утврденото во Поглавјето 12 на ЕУ за 

Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика. Ова е предвидено да се 

реализира во општината Лозово. 

Компонента 3: Управување со проект. Оваа компонента ќе обезбеди севкупна координација и 

спроведување на проектните активности. 

Точните локации за конкретните интервенции, опфат и дизајн за физичките инвестиции ќе се 

финализираат и утврдат само при спроведувањето на проектот. 
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Подолу се дадени повеќе детали за интервенциите. 

        А) Земјоделско-прехранбена платформа во Скопје  

Земјоделско-прехранбената платформа (пазар за продажба на големо и логистичка област) во 

Скопје ќе биде фокалната инфраструктура за организацијата на дистрибуцијата на свежа храна 

во Северна Македонија (особено за овошје и зеленчук) и потенцијално и во Балканскиот 

регион и ќе се поврзе со различни сателитски собирни центри и центри за конзервација. 

Врз основа на одредницата на различните земјоделско-прехранбени платформи и обемот на 

прехранбени производи што транзитираат во Скопје, земјоделско-прехранбената платформа 

треба да биде на површина што не е помала од 14 хектари (ха) со FAR2 од 0.3, со што ќе 

вклучува изградена површина од 50.000 квадратни метри (м2) и површина за проширување 

од 10 ха. 

        B)  Центар за собирање и конзервација во Ресен  

Јаболката изнесуваат околу 60% од вкупното производство на овошје во последната деценија 

во Северна Македонија. Просечното годишно производство за периодот 2008-2018 

изнесуваше 116.700 тони. Вкупната годишна потрошувачка на јаболка во земјата е 25 милиони 

кг или 12 кг/по жител (ДЗС, 2018), додека просечниот принос во година со нормално 

производство изнесува 40 тони/ха. Производството на јаболка е главно сконцентрирано во 

Пелагонија, со најголема застапеност во општина Ресен, со 95% од вкупното производство на 

јаболка во регионот, и 84% од вкупното производство на јаболка во земјата. Во 2018 година, 

вкупното производство во регионот изнесуваше 104.793 тони. Потенцијалот е околу 150.000 

тони. 

Собирниот центар ќе биде дел од националната стратегија за дистрибуција на храна, и ќе стане 

еден од различните сателитски центри организирани околу прехранбен центар со пазар за 

продажба на големо и земјоделско-логистичка платформа во Скопје. 

Центар за собирање и конзервација во Струмица 

Главните области за производство на зеленчук се наоѓаат во југоисточниот дел (Струмичко-

Радовишка долина и Гевгелиско-Валандовска долина). Вкупното производство на 5те главни 

национални култури во 2018 изнесуваше 58% од производството со вкупно количество од 

околу 380.000 тони реализирани во Југоисточниот регион, од кои 370.000 тони беа 

произведени во следните 7 општини: Струмица, Василево, Гевгелија, Босилево Ново Село, 

Богданци и Валандово. 

Собирниот центар ќе биде дел од националната стратегија за дистрибуција на храна, и ќе стане 

еден од бројните сателитски центри организирани околу прехранбен центар со пазар за 

продажба на големо и земјоделско-логистичка платформа во Скопје. Ќе има и извозна намена 

поради позиционирањето на земјоделското производство во регионот. 

       C) Систем за обработка и нештетно отстранување на нуспроизводи од животинско 

потекло (НЖП)   

Целта на подкомпонентата е да се обезбеди поддршка за Северна Македонија во 

воспоставувањето на систем за обработка и нештетно отстранување на НЖП притоа 

исполнувајќи одреден број на услови, вклучително со соодветното собирање и обработка на 

сите категории материјали од животинско потекло што подлежат на отстранување, согласно 

утврденото во Поглавјето 12 на ЕУ за Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна 

политика.  

Покрај воспоставувањето на потребниот објект за НЖП, предвидените активности исто така ќе 

вклучат поддршка за постепена операционализација на официјалниот контролен систем за 

НЖП по целиот синџир (производство, одвојување, складирање, транспорт и отстранување 
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и/или обработка), обука на инспектори и деловни оператори, утврдување на документирани 

постапки и контролни (чеклисти) листи за одобрување на објектите и нивната инспекција, 

понатамошно усогласување, според потребите, на правната и регулаторната рамка во 

согласност со постојното и релевантно право на ЕУ и реализирање на кампања за 

информирање на јавноста и подигнување на свеста во однос на соодветното прехранбено 

производство/индустрија за преработка. 

 

1.1 Локација и контекст на проект  

Република Северна Македонија е земја што се наоѓа во срцето на Балканскиот полуостров. 

Опфаќа површина меѓу 40°50’ и 42°20’ северна географска ширина, и меѓу 20°27’30” и 23°05’ 

источна географска должина. Низ земјата минуваат многу важни транспортни рути кои ја 

поврзуваат централна и источна Европа со источните и југоисточните делови од континентот, 

продолжувајќи кон земјите од Блискиот Исток и подалеку. Се граничи со две земји-членки на 

ЕУ, Бугарија кон исток и Грција кон југ, како и со Албанија на запад и Косово и Србија на север.  

Има вкупна површина од 25.713 km2 и население од околу 2 милиони жители според Пописот 

од 2002 година. Просечната густина на население е 78.5 жители на квадратен километар, од кои 

60 проценти живеат во урбани области.  

Главниот град Скопје се наоѓа во северниот дел од земјата. Земјата е административно 

поделена во 84 општини, и градот Скопје, како посебен субјект, кој се состои од десет општини. 

 
Слика 1 Географска позиција на Република Северна Македонија и локациите на главните 

проектни интервенции      

ПМЗ проектот во рамките на 3 компоненти ги вклучува следните градежни активности:  
 Формирање и функционирање на собирни и складишни центри за овошје и зеленчук во 

Ресен и Струмица, 
 Формирање и функционирање на земјоделско-прехранбена платформа во Скопје,  
 Изградба и функционирање на објекти за обработка и нештетно отстранување на 

нуспроизводи од животинско потекло (НЖП) во општина Лозово. 
 
Град Скопје 
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Градот Скопје е сместен во централниот дел од скопската долина и покрива површина од 571 
km2. Скопје има вкупно 578.144 жители. Густината е 319 лица/ km2. Градот е обиколен со високи 
планини: Жеден и Осој на запад; Скопска Црна Гора на север; Катлановски Рид на исток и 
Јакупица на југ. Основната ориентација на долината е од северозапад кон југоисток, обликувана 
од течението на реката Вардар. 
Скопје е најважниот административен, економски, културен и едукативен центар во Република 
Северна Македонија.  Градот Скопје е одделна единица на локалната самоуправа, уредена со 
Законот за град Скопје, и се состои од десет општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, 
Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари. 
 
Струмица  
Општина Струмица се наоѓа на 41° 22' северна географска ширина и 22° 35' и 23° 45' источна 
географска должина и се наоѓа во југоисточниот дел од струмичкиот регион и опфаќа површина 
од 322  km2 со локално население од околу  55.000 жители. Го покрива југоисточниот дел од 
Република Северна Македонија кај границата меѓу државните граници со Бугарија на исток и 
Грција на југ. Регионот е сместен во долината меѓу планините Беласица, Огражден и Еленица. 
Струмичкиот регион се наоѓа во југоисточниот дел од Република Северна Македонија, а 
Струмица е најголемиот град.   
Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005, 

територијата на општина Струмица ги вклучува градот Струмица и 24 населени околни места: 

Баница, Банско, Белотино, Велјуса, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Дабилја, Добрејци, 

Дорломбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, Орманли, Попчево, 

Просениково, Раборци, Рич, Сачево, Свидовица, Три Води и Чепели. 

 

Ресен  

Општина Ресен е сместена во преспанскиот базен, во јужнозападниот дел од Република Северна 

Македонија, што покрива површина од 739 km². Од таа површина, 562 km² се на копно, а 177 

km² се на вода (Преспанско Езеро). Тоа е одделна географска област која се наоѓа на 41° северна 

географска ширина и 21° источна географска должина. 

Општина Ресен се граничи со општините Битола, Охрид и Демир Хисар. Во општината има 44 

населби, од кои 43 се рурални (39 активни и 4 неактивни/напуштени) и една урбана населба – 

градот Ресен. 

 

Лозово  

Лозово е општина во источна Република Северна Македонија. Општина Лозово е дел од 

вардарскиот статистички регион. Општината се граничи со општината Свети Николе на север, 

општината Штип на исток, општината Велес на запад и општината Градско на југ. 

 

1.2 Придобивки од проектот  

Предложената Проектна развојна цел е да се подобри конкурентноста во избраните подсектори 

и да се зајакнат јавните институции во земјоделскиот сектор во Република Северна Македонија. 

Главните проектни интервенции ќе резултираат во следните придобивки: 

Земјоделско-прехранбената платформа во Скопје ќе обезбеди: 

 Пристап до пазарот т.е. храна за потрошувачите;  

 Подобрување на безбедноста и хигиената на храната;   

 Вработување за малите и средните претпријатија;  

 Намалување на загубата на храната поради соодветно управување со отпадот.  
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Собирните и конзервациските центри во Ресен и Струмица ќе обезбедат: 

 Пристап до пазарот за локалното производство;  

 Подобрување на безбедноста и квалитетот на храната (почитување на меѓународните 

стандарди);  

 Почитување на меѓународните стандарди за извоз;  

 Зајакнување на конкурентноста на синџирот на вредности за јаболката;  

 Зајакнување на хоризонталната интеграција на малите сопственици;  

 Придонес кон организацијата на националниот систем за дистрибуција на храна; и  

 Креирање на соодветна средина за приватни инвестиции.  

 

Изградбата на систем за обработка и нештетно отстранување на нуспроизводи од животинско 

потекло (НЖП) ќе обезбеди соодветно собирање и обработка на сите материјали од 

животинско потекло кои треба да се отстранат. 

Овој проект ќе резултира во значително позитивно социо-економско влијание во областа на 

земјоделското производство бидејќи има функционална земјоделско-пазарна инфраструктура, 

што ќе им помогне понатаму да продолжат со земјоделското производство, па дури и да го 

зголемат производството. 

Ќе се иницира конкурентност на производите во земјоделството на национално ниво. Исто така, 

се очекува зголемување на конкурентноста на квалитетните производи во земјоделството на 

национално ниво. Малите малопродажни субјекти ќе добијат поголем квалитет за пониска 

цена, што за возврат ќе ги намали оперативните трошоци, а во случај на инцидентални повисоки 

барања за определен производ, ќе го обезбедат својот синџир на набавка.   

Проектот ќе обезбеди креирање на еднакви можности за жените и ранливите групи заради 

зголемување на учеството, вклучително со обезбедување придобивки од советодавните 

активности на системот „сѐ на едно место“. 

Во собирните и конзервациските центри се очекува незначително намалување на руралната 

сиромаштија и имиграција село-град. 

1.3 Цели и опфат на Планот за вклучување заинтересирани страни  

Вклучувањето на заинтересирани страни е инклузивен процес кој се спроведува во текот на 

проектниот животен циклус. Кога е соодветно дизајниран и спроведен, го поддржува развојот 

на силни, конструктивни и отворени односи кои се важни за целите на успешното управување 

со ризиците за животната средина и социјалните аспекти кои се идентификувани во еден 

проект. Раната комуникација со заинтересираните страни, која е честа и јасна, помага во 

управувањето со очекувањата и избегнувањето на ризиците, потенцијалните конфликти и 

проектните одложувања. Покрај тоа, планот помага во однос на управувањето со очекувањата 

на заинтересираните страни, што е важно во текот на целото времетраење на проектот. Поради 

тоа, овој ПВЗС обезбедува план за ефективна интеракција со заинтересирани страни за 

поддршка на проектните интереси. 

За да се обезбеди јасна и непречена комуникација меѓу сите заинтересирани и засегнати страни, 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го изготви овој План за 

вклучување заинтересирани страни (ПВЗС), со кој се спроведува вклучувањето на 

заинтересираните страни во согласност со законите на Република Северна Македонија, како и 

со барањата на Светска банка (СЖССА стандарди). 

Клучните цели на ПВЗС може да се резимираат како што следи:  



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

112 
 

 Да се разберат барањата за вклучување на заинтересирани страни од законската 

регулатива на Република Северна Македонија;   

 Обезбедување на насоки за вклучување на заинтересираните страни усогласени 

согласно стандардите на СБ;   

 Идентификување на клучните заинтересирани страни кои се засегнати, и/или кои може 

да влијаат на Проектот и на активностите од истиот;   

 Идентификување на најефективните методи, временски распоред и структури за 

размена на проектни информации и заради осигурување на редовни, достапни, 

транспарентни и соодветни консултации;   

 Развој на процес на вклучување заинтересирани страни што им обезбедува можност на 

заинтересирани страни да влијаат на планирањето и дизајнот на проектот; одржани се 

првичните консултации со заинтересираните страни;   

 Воспоставување на формални механизми за жалби/разрешување на жалби;   

 Дефинирање на улогите и одговорностите за спроведување на ПВЗС;   

 Дефинирање на мерките за известување и следење за да се осигури ефективноста на 

ПВЗС и периодични ревидирања на ПВЗС врз основа на наодите.  

Документот ПВЗС континуирано ќе се ажурира во текот на целиот период на спроведување 

на сите проектни активности.  
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2 РЕГУЛАТОРНИ БАРАЊА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ  
2.1 Барања од националното законодавство  

Во согласност со Законот за животна средина6, активностите за информирање и консултации 

со јавноста треба да се спроведат во текот на постапката за целосна оценка на влијанието врз 

животната средина (ОВЖС). Релевантните постапки за информирање и консултации ги 

вклучување на следните чекори: 

 Јавноста се информира за деталите од нацрт планот/документот (каде има достапна 
писмена копија за разгледување, датумите и времето кога може да се разгледа) преку 
медиумите; граѓаните/организациите се поканети да испратат коментари и/или да 
присуствуваат на јавните консултации;  

 Консултациите со јавноста се одржуваат на соодветно локално место, а планот/ 
документот се презентира;  

 Коментарите кои се добиени од сите заинтересирани страни се обработуваат, а 
планот/ документот е ревидиран така што истите се вклучени;  
 

 
 

Во текот на процесот на развој и донесување на урбанистички и просторни плански документи 

(што е во согласност со Законот за урбанистичко и просторно планирање), јавноста мора, исто 

така, да се информира и консултира. 

Според Законот за градење (СВ на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 

25/13, 70/13, 79/13, 137/13, 150/13, 163/13, 27/14, 28/14) – Одлуката за одобрување на 

Елаборатот за ОВЖС е предуслов за одобрување на инфраструктурни проекти. 

Согласно Член 16 од Уставот на Македонија, се гарантира “пристапот до информации и 

слободата на примање и пренесување на информации“. 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр. 

13/06, 86/08, 06/10, 42/14) им овозможува на физичките и правните лица да добијат 

информации од државните и општинските тела и од сите други кои вршат јавни функции.  

Во 1999 година, ПЈР Македонија ја ратификуваше Архуската конвенција за пристап до 

информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за прашања поврзани 

со животната средина. Со Архуската конвенција се обезбедуваат правата на јавноста во однос 

на пристапот до информации, учеството на јавноста и пристапот до правда, во владините 

процеси за одлучување за прашања поврзани со локалната, националната и прекуграничната 

животна средина. Во Член 2(c) од Конвенцијата е наведено дека Конвенцијата не се применува 

само на владата на сите нивоа, туку и на „сите други физички или правни лица кои имаат јавни 

задолженија или функции, или што обезбедуваат јавни услуги во врска со животната средина, 

под контрола на [јавно тело].” Во согласност со Конвенцијата, од Компанијата се бара: да 

одговори на барања од јавноста за информации поврзани со животната средина (секој 

припадник на јавноста може да достави барање, без оглед на државјанството, националноста 

или домицилот); редовно да собира и обелоденува информации за животната средина пред 

јавноста и да ја извести јавноста дека има достапни информации; и да обезбедува информации 

за итни случаи. 

 

                                                           
6 СВ на ПЈР Македонија, бр. 53/2005, со последни измени 99/18  

Изградбата на дистрибутивните центри како дел од ПМЗ спаѓа во категорија на активности 

за кои се изготвува Елаборат за ОВЖС (нецелосна постапка за ОВЖС), така што за проектите 

од пониска категорија, информирањето и консултации со јавноста не се задолжителни 

согласно националното законодавство. 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

114 
 

2.2 Барања на Светска банка  

СБ има утврдено сеопфатен пакет на конкретни Стандарди за животна средина и социјални 

аспекти (СЖССА) кои проектите треба да ги исполнат. Вклучувањето на заинтересираните страни 

во согласност со барањата на Светска банка е поврзано со СЖССА 10. 

Стандардот за животна средина и социјални аспекти 10 (СЖССА) од Рамката за животна средина 

и социјални аспекти на Светска банка (РЖССА), „Вклучување на заинтересирани страни и 

обелоденување на информации“, го потврдува „значењето на отвореното и транспарентно 

вкллучување меѓу Заемопримачот и проектните заинтересирани страни како основен елемент 

од добрата меѓународна пракса“.  Конкретно, барањата утврдени со СЖССА10 се како што 

следи:  

 „Заемопримачите ќе ги вклучуваат заинтересираните страни во текот на животниот 

циклус на проектот, каде што таквото вклучување ќе започне колку што е можно порани 

во проектниот развоен процес и во временска рамка што овозможува конструктивни 

консултации со заинтересираните страни за проектниот дизајн. Природата, опфатот и 

интервалот на вклучување на заинтересирани страни ќе бидат сразмерни на природата 

и опфатот на проектот и неговите потенцијални ризици и влијанија. 

 Заемопримачите ќе имаат конструктивни консултации со сите заинтересирани страни. 

Заемопримачите ќе им обезбедат на заинтересираните страни навремени, релевантни, 

разбирливи и достапни информации и ќе се консултираат со нив на културно соодветен 

начин, без манипулации, вмешувања, принуда, дискриминација и заплашување. 

 Процесот на вклучување заинтересирани страни ќе го вклучува следното, како што е во 

детали дадено во овој СЖССА: (i) идентификација и анализа на заинтересирани страни; 

(ii) планирање на начинот на реализација на вклучувањето на заинтересираните страни; 

(iii) обелоденување на информации; (iv) консултации со заинтересирани страни; (v) 

разгледување и одговор на жалби; и (vi) известување на заинтересираните страни. 

 Заемопримачот ќе води и обелодени како дел од оценката на животната средина и 

социјалните аспекти, документирана евиденција за вклучувањето на заинтересираните 

страни, вклучително со опис на консултираните заинтересирани страни, резиме од 

добиените повратни информации и кратко образложение за тоа како се земени предвид 

повратните информации или причините зошто не се земени предвид.“ (Светска банка, 

2017: 98).  

Заемопримачот треба да изготви План за вклучување на заинтересираните страни сразмерно на 

природата и опфатот на проектот и неговите потенцијални ризици и влијанија. Треба да се 

обелодени колку што е можно порано, а Заемопримачот треба да ги побара мислењата за ПВЗС 

од заинтересираните страни, вклучително со идентификацијата на заинтересираните страни и 

предлозите за идно вклучување. Во случај на значителни промени на ПВЗС, Заемопримачот 

треба да го обелодени ажурираниот ПВЗС. Согласно СЖССА10, Заемопримачот треба да 

предложи и спроведе механизам за жалби за прием и олеснување на навременото решавање 

на проблемите и жалбите на страните засегнати од проектот поврзани со проектните прашања 

во однос на животната средина и социјалните аспекти. 
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Идентификацијата на заинтересираните страни ќе обезбеди широко учество во проектната 

прифатливост и проектниот дизајн. За да се осигури учество на граѓаните во текот на целото 

времетраење на проектот, изготвен е ПВЗС со јасно утврдување на процесот на консултации и 

обелоденување на клучни проектни информации за кои заинтересираните страни ќе бидат 

информирани во текот на подготвувањето и спроведувањето на проектот. 
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3 ПРЕТХОДНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ  

За да се утврдат приоритетите за финансирање во земјоделскиот сектор, од ноември 2018 г. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна интензивни 

консултации со фармерите, земјоделските задруги, општините во кои преовладува земјоделско 

земјиште, ЗЕЛС, земјоделските експерти и паралелно со претставниците од Светска банка. 

Претставниците од Светска банка беа на неколку мисии во земјата. 

Истовремено, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје изготви Студија за 

производство, откуп и трговија со овошје и зеленчук во Северна Македонија. Со Студијата се 

истакнува конкурентноста како клучен предизвик и се предлага одреден број на препораки 

вклучително со поддршка за формирањето на собирни центри со капацитетити за ладење и 

сортирање во главните производствени области паралелно со поддршка на подобрувањето на 

производствениот квалитет и стандарди, промовирање на употребата на договорно 

земјоделство, формирање на организации на производители, вертикална интеграција на 

главните актери во синџирот на вредности и следливост на овошјето и зеленчукот во синџирот.  

Исто така, во студијата се истакнува потребата од зајакнување на советодавните услуги за 

обезбедување пристап до знаење и информации за производителите и преработувачите. 

Врз основа на реализираните состаноци и заклучоците од Студијата, Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство одлучи да го започне Проектот за модернизација на 

земјоделството.  

Тим на Светска банка ја посети Македонија на 15 – 19 јули и 29 јули – 6 август 2019 година за 

целите на подготовката на Проектот за модернизација на земјоделството (ПМЗ). Целта на 

мисијата беше да се договорат проектните активности, трошоците и предложените показатели, 

да се потврдат аранжманите за спроведување, и да се следат подготвителните активности за 

проектот согласно договореното во текот на мисијата од мај, вклучително со заштитните услови. 

Тимот на Банката реализираше состаноци со Министерот на МЗШВ, претставници од 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), Министерството за 

финансии (МФ), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 

(АФПЗРР), Агенцијата за храна и ветеринарство  (АХВ), Агенцијата за катастар на недвижности 

(АКН), Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта (ЈПСП), заинтересирани страни и 

развојни партнери. Тимот на Банката спроведе теренски посети и се сретна со здруженија на 

производители во Ресен и Струмица. Тимот сака да ја истакне својата искрена благодарност до 

Министерот и неговиот персонал, сите претставници на институциите, заинтересираните страни 

и поединците со кои се сретна, за нивната помош, соработка и конструктивни дискусии во текот 

на посетата. 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

117 
 

Мисијата реализираше детални дискусии со Подготвителниот тим на МЗШВ, како и со АФПЗРР, 

АХВ и Делегацијата на ЕУ заради утврдување на проектните активности во секоја компонента, 

аранжманите за спроведување на проектот, и севкупните трошоци за активностите. 
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4 Идентификувани заинтересирани страни и конкретни барања за комуникација  

Во СЖССА 10 на СБ се утврдени две широки категории на заинтересирани страни:  

- Засегнати страни од Проектот  

- Други заинтересирани страни и 

-     Маргинализирани / ранливи поединци или групи.    

Страните засегнати од проектот ги вклучуваат оние кои веројатно ќе бидат засегнати од проектот 

поради реалните влијанија или потенцијалните ризици за нивната физичка средина, здравје, 

безбедност, културни практики, добросостојба или издржување. Овие заинтересирани страни 

може да вклучуваат поединци или групи, вклучително и локални заедници. Тие се поединците 

или домаќинствата кои најверојатно ќе ги забележат / почувствуваат промените од еколошките 

и социјалните влијанија од проектот.   

Терминот „Други заинтересирани страни“ (ДЗС) се однесува на: поединци, групи или 

организации со интерес во проектот, кои можеби се должат на проектната локација, неговите 

карактеристики, влијанија или прашања од јавен интерес. На пример, овие страни може да 

вклучат регулатори, владини службеници, приватниот сектор, научната заедница, академици, 

синдикати, организации на жени, други граѓански организации и културни групи. 

Особено е важно да се разберат проектните влијанија и дали истите се непропорционални во 

однос на маргинализираните или ранливите поединци или групи, кои често немаат глас за да ги 

искажат своите проблеми или да ги разберат влијанијата од проектот. 

Има одреден број на клучни заинтересирани страни кои се релевантни за спроведувањето на 

ПМЗ проектот, па истите се идентификувани според нивниот интерес, влијание и значење. Сите 

заинтересирани страни кои имаат регулаторна улога и одговорност за спроведувањето на 

Проектот на централно ниво, како и релевантните заинтересирани страни кои може да се 

вклучат на кој било начин во однос на спроведувањето на активностите од Проектот за 

модернизација на земјоделството или кои се засегнати од неговите активности со своите 

одговорности се дадени во следната табела. 

Табела 1 Релевантни заинтересирани страни за ПМЗ проектот  

Категорија на 

заинтересира

ни страни 

Подгрупа / сектор Одговорности  

Владини и 

регулаторни 

тела   

- Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство  

o Сектор за рурален развој  

o Земјоделство и анализи на 

политика 

- Министерство за локална самоуправа  

- Државен инспекторат за земјоделство 

- Управа за водостопанство  

- Фитосанитарна управа  

- Државна фитосанитарна лабораторија  

- Управа за семе и саден материјал  

- Државен инспекторат за шумарство и 

ловство  

- Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој 

- Агенција за катастар на недвижности 

(АКН)  

- Осигурување на соодветно и ефективно 

спроведување на ПМЗ проектот во однос на 

националното законодавство и барањата на 

СБ,  

- Забелешки за градежните активности,  

- Осигурување на безбедност при градежните 

активности,  

- Осигурување на заштита на животната 

средина при извршувањето на работата  
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Категорија на 

заинтересира

ни страни 

Подгрупа / сектор Одговорности  

- Министерство за финансии  

o Платежна агенција  

- Обезбедување финансиски средства за 

тековните проектни активности, 

вработување лица од земјоделскиот сектор и 

експерти за различните проектни 

компоненти   

-  

Национални 

институции  

- Агенција за поттикнување на развојот на 

земјоделството  

- Агенција за храна и ветеринарство   

- Јавно претпријатие за стопанисување со 

пасишта  

- Здружение на земјоделството и 

прехранбената индустрија, Стопанска 

комора на Македонија 

- Завод за статистика 

- Регионални центри на Агенцијата за 

поттикнување на развојот на 

земјоделството 

- Јавно претпријатие „Национални шуми“  

- Факултет за земјоделски науки  

- Поддршка на МЗШВ за ефикасно 

спроведување на ПМЗ,  

- Совети за фармерите и управителите 

одговорни за управување со 

дистрибутивните центри  

Заедница  

- Фармери,  

- Лица кои живеат во близина на 

проектните активности: Скопје, 

Струмица, Лозово и Ресен,  

- Федерација на фармери во Република 

Северна Македонија  

- Ранливи групи (фармери-поединци, 

Роми, лица со низок социјален 

стандард, лица со попреченост, стари 

лица, жени)  

- Поддршка на МЗШВ за ефикасно 

спроведување на ПМЗ,  

- Активно учество при спроведувањето на 

проектот.  

- Можност за вклучување на претставници од 

секоја група  

Локални 

регионални 

власти  

- ЗЕЛС  

- Општина Струмица  

- Општина Ресен  

- Град Скопје 

- Општина Свети Николе 

- Центар за развој на пелагонискиот 

плански регион  

- Центар за развој на југоисточниот 

плански регион  

- Центар за развој на скопскиот плански 

регион  

- Биро за регионален развој  

- Поддршка на МЗШВ и ТУП за ефикасно 

спроведување на ПМЗ,  

- Донесување на техничка документација за 

реализација на проектот, 

- Издавање на Одлука за одобрување на 

елаборатот за ОВЖС за изградба на 

дистрибутивните центри,  

- Надзор над градежните активности,    

- Обезбедување на целосно спроведување на 

стандардите за БЗР и за животна средина во 

текот на градежните активности. 

 

Добавувачи, 

клиенти, 

даватели на 

услуги  

- Изведувачи (МСП), 

- Градежни компании,  

- Подизведувачи,  

- Транспортни изведувачи,  

- Добавувачи на стоки и услуги,  

- Ангажирани компании за управување 

со отпад,  

- Услуги од локалната заедница  

- Спроведување на добри градежни практики, 
мерки за БЗР и заштита на животната 
средина, 

- Брза интервенција и отстранување на 
последиците од негативни инциденти,  

- Ефикасно и навремено извршување на 

градежната работа. 
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Категорија на 

заинтересира

ни страни 

Подгрупа / сектор Одговорности  

- Служби за итна помош: Противпожарна 

бригада и полиција,  

- МЕПСО,  

- ЕВН Македонија  

Невладини 

организации и 

професионалн

и организации  

- Национални и локални НВО  

- Организација на потрошувачите на 

Македонија 

- Анима Мунди  

- По спроведувањето на ПМЗ проектот и 

покренување на прашањата во однос на 

проблемите кои треба да се надминат. 
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Слика 2 Идентификувани групи на заинтересирани страни во рамки на ПМЗ проектот  
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Тимот за управување со проектот ќе разговара за различните прашања со секоја група заинтересирани страни зависно од нивната улога, одговорност 

и значење како заинтересирана страна. Во следната табела се дадени главните прашања за кои ќе се дискутира со различните заинтересирани 

страни. 
Слика 3 Клучни прашања за дискусија со различните групи заинтересирани страни  

 

 

 

 

 

 

 Почитување на 
националните прописи 
(постапка за ОВЖС, други 
прашања поврзани со 
градењето и работењето 
на новата градинка – ниво 
на бучава, емисија во 
воздухот/прашина, 
сообраќаен метеж, 
несоодветно одлагање на 
отпад, итн.); 

 Заштита на животна 
средина, БЗР;  

 БЗР на работниците, 
фармерите и локалното 
население во Скопје (Мун, 
Гази Баба), Струмица и 
Ресен; 

 Издавање различни 
дозволи (градежна 
дозвола, снабдување со 
електрична енергија, вода 
и канализација, итн.); 

 Инспекција на 
градилиштата за изградба 
на дистрибутивните центри 
во Скопје (Мун, Гази Баба), 
Струмица и Ресен; 

 Поддршка на локалното 
стопанство со вклучување 
на МСП од локалните 
заедници во проектната 
област 

 Зголемена локална и 
регионална економија 
преку подобрена инфра-
структура за складиштење 
земјоделски производи 

Одржливо користење на 
природни ресурси (пр. 
земја, енергија, вода). 
 

 

Дизајнирање проекти и 
друга проектна 
документација (Главни 
проекти за изградба на 
дистрибутивни центри, 
студии, итн.) 

Надзор над градежните 
активности и препораки 
за подобрување (пр. при 
изградбата на 
дистрибутивните центри, 
итн.) 

Препораки за 
управување со 
дистрибутивните центри 

Спроведување обука за 
фармерите за 
производство и 
обезбедување на 
квалитетни земјоделски 
производи во согласност 
со меѓународните 
стандарди. 
 

 

 Информации за природата на 
ПМЗ проектот, времетраење, 
потенцијални влијанија врз 
животната средина, 
социјални и економски 
влијанија 

 Достапни обрасци за жалби и 
приговори 

Можно нарушување на 
сообраќајот при изградбата 
на дистрибутивните центри 
во Скопје (Мун, Гази Баба), 
Струмица и Ресен. 

 Дискусии за безбедност во 
сообраќајот 

 При градежните активности, 
машинеријата и тешките 
товарни возила на локалните 
патишта ќе генерираат 
бучава која времено може да 
влијае на локалното 
население во Скопје (Мун, 
Гази Баба), Струмица и Ресен 

 Заштита на животната 
средина и БЗР 

 Состаноци со одговорните 
лица од ТУП за доставување 
на приговори/предлози 

 Навремен одговор на 
приговорите од заедницата и 
решавање спорови  

 Социјална одговорност при 
изградбата 

 Нови вработување на 
локално население од 
засегнатите општини 

 Квалитет на обезбедена 
стока (храна-зеленчук и 
овошје) или услуги 

Добра соработка со различ-
ни локални, регионални и 

национални медиуми. 
 

Нови инвестиции за развој 
на инфраструктура за 
складиштење на 
земјоделски производи; 

Нови вработувања; 
Развој на локалната 

економија; 
Зголемена продажба на 

земјоделски производи; 
Сите дозволи кои треба да 

се издадат на локално 
ниво (Одлука за 
одобрување на Елаборат 
за ОВЖС); 

Времен сообраќаен 
режим во текот на 
изградбата на 
дистрибутивните центри и 
комунална безбедност 
(околу градежната 
локација и покрај улиците 
кои влегуваат/излегуваат 
од локациите). 

 

Дискусии за мерките за 
спречување на загадување 
и заштита на животната 
средина и здравјето на 
луѓето 

Одржливо користење на 
природните ресурси и 
органско производство на 
земјоделски производи  

Организирање на 
состаноци за консултации 
со јавноста, обуки и 
поединечни состаноци за 
консултации според 
потребите за таквите 
прашања  

Здравје и безбедност на 
заедницата 

Вработување на локално 
население од општините 
околу проектните 
локации. 
 

 

Изградба на дистрибу-
тивни центри според 
Главните проекти и 
почитување на мерките 
пропишани во докумен-
тите во врска со 
заштитата на животната 
средина, БЗР и работни 
услови за проектот 

Тендерска постапка и 
релевантни прашања 

Безбедност и здравје при 
работа (ЛЗО за сите лица 
на локацијата, лиценца за 
управување или возење 
на конкретно возило, 
обука за прва помош, 
опрема за прва помош на 
локацијата, 
противпожарна опрема, 
итн.) 

Надзор над градежните 
активности 

Комуникација со 
локалното население за 
прашања поврзани со 
градежните активности 
(на пр. брзина на возење, 
безбедност на возило, 
бучна механизација, 
итн…)  

Соодветна сигнализација 
на проектните локации  

Известување. 
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Листата на заинтересирани страни постојано ќе се ажурира во текот на спроведувањето на проектот 

и истата ќе биде инкорпорирана во документот за ПВЗС.   

Ќе се користат различни методи за комуникација, како што е соодветно за секоја група 

заинтересирани страни. Генерално, истите вклучуваат: a) Јавни и поединечни состаноци, b) 

Известувања во медиуми и на портали, c) Обезбедување на општи информации на информативните 

табли на јавни локации, d) Редовна коресподенција по пошта и е-пошта и Објавување на 

релевантни проектни информации на веб-страницата на МЗШВ (http://www.mzsv.gov.mk) и други 

релевантни институции. 

Постојат различни техники за вклучување кои се користат за градење на односите со 

заинтересираните страни, собирање информации од заинтересираните страни, консултација со 

заинтересираните страни, и дисеминација на проектни информации до заинтересираните страни. 

При избор на соодветна техника за консултација, треба да се земат предвид соодветните методи за 

консултација и целта за вклучување на групата заинтересирани страни. Во следната табела се 

дадени најчесто употребуваните техники. 
Табела 2 Техники за ПВЗС  

Група 

заинтересирани 

страни 

Техника за вклучување  Фаза од проекти 

Заедница/Локални 

и регионални 

власти  

 Објавување информации за степенот, 

временскиот распоред и 

времетраењето на планираните 

работи и кои било очекувани пречки и 

непријатности на централната огласна 

табла во подрачните канцеларии на 

општините најмалку две недели пред 

почетокот на какви било градежни 

активности,  

Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

 Состанок за консултации со јавноста и 

поединечни состаноци според 

потребите  

 

-Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

 Информирање преку медиумите - 

радио/ ТВ/социјални медиуми 

(известувања),  

 

-Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

 Директно информирање преку 

локалните власти  

 Комуникација преку огласните табли 

(поставени на соодветни места) и 

објавување на проектни информации/ 

известувања на истите  

 

-Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

-Во текот на оперативната фаза 

на дистрибутивните центри  

http://www.mzsv.gov.mk/
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Група 

заинтересирани 

страни 

Техника за вклучување  Фаза од проекти 

 Групни состаноци со фармерите  -Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

-Во текот на оперативната фаза 

на дистрибутивните центри  

 Директна комуникација со жителите, 

компаниите итн. 

-Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

-Во текот на оперативната фаза 

на дистрибутивните центри  

 Директно информирање преку лице 

за контакт или лице одговорно за 

спроведување на ПВЗС. 

-Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

-Во текот на оперативната фаза 

на дистрибутивните центри  

Владини и 

регулаторни тела/ 

Национални 

институции  

 Официјална коресподенција  -Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

-Во текот на оперативната фаза 

на дистрибутивните центри  

 Состаноци, јавни дебати  -Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

 Поединечни состаноци, лице во лице  -Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

Невладини 

организации и 

професионални 

организации  

 Состаноци за консултации со јавноста 

и поединечни консултации, состаноци 

според потребите  

-Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  

-Во текот на градежните работи  

-Во текот на оперативната фаза 

на дистрибутивните центри  

 Директна комуникација преку е-пошта  

 Известувања во медиуми/ печат. 

Добавувачи, 

клиенти, даватели 

на услуги  

 Информирање преку тендерска 

постапка и договори  

Пред започнување на 

спроведувањето на проектните 

активности  
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Група 

заинтересирани 

страни 

Техника за вклучување  Фаза од проекти 

 Комуникација преку надзорот  Во текот на градежните работи  

 Неформални безбедносни состаноци 

на градежните локации за теми 

поврзани со здравјето и безбедноста  

Во текот на градежните работи  

 Месечни извештаи за напредокот на 

работите кои изведувачите треба да ги 

достават во текот на изведувањето на 

градежните активности  

Во текот на градежните работи  
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ПРОГРАМА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ   

Вовед 

Во текот на изготвувањето на ПВЗС беа дизајнирани различни канали за комуникација 

и информирање за сите идентификувани заинтересирани страни согласно нивните 

потреби. Процесот за ангажирање ќе се употреби за да се добијат сугестии/коментари 

за проектните активности, кои може ќе се однесуваат на проектниот нацрт и ќе 

резултираат во дополнителни придобивки за релевантните групи на заинтересирани 

страни. МЗШВ потврдува дека навременото вклучување на различните заинтересирани 

страни може да го овозможи успехот на Проекот. 

Заинтересираните страни на ПМЗ проектот се идентификувани за да се разгледаат 

различните барања за консултации. Заинтересираните страни вклучуваат лица или 

групи кои се:  

директно и/ или индиректно засегнати од Проектот; 

имаат определен интерес во Проектот и неговите активности; 

можат да влијаат на самиот Проект и резултатот од истиот. 

 

Одговорност за спроведување на ПВЗС  

МЗШВ ќе бидат одговорни за спроведувањето на Проектот, вклучително со 

спроведувањето на овој ПВЗС, под надзор на Заемодавачите. Тимот за управување со 

проектот сѐ уште не е формиран. Тимот за управување со проектот ќе се состои од: 

Директор на проект, Проектен координатор, Лидер на компонента, Експерт за набавка, 

Експерт за финансиско управување, Експерт за заштитни мерки и Технички експерт. За 

релевантните проектни компоненти има само назначени претставници од секоја од 

главните групи заинтересирани страни (МЗШВ, АФПЗРР и АХВ ќе бидат назначени како 

Лидери на компоненти за релевантните активности).  

Сите изведувачи одговорни за спроведување на конкретните проектни активности ќе 

треба да ги спроведуваат релевантните одредби од ПВЗС. Барањата за механизмот за 

поднесување жалби ќе бидат наведени во тендерската документација и договорите 

потпишани со подизведувачите.  

 

Предложена стратегија за обелоденување информации   

Сите изготвени документи во рамките на ПВЗС проектот ќе бидат јавно достапни на веб-

страницата на МШЗВ (http://www.mzsv.gov.mk): 

За таа цел, треба да се подготви пакетот за обелоденување за Проектот и да ги содржи 

следните документи: 

• Рамка за управување со животна средина и социјални аспекти (РУЖССА) за ПМЗ,  

• Рамка на политиката за раселување (РПР) за ПМЗ, 

http://www.mzsv.gov.mk/
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• План за вклучување заинтересирани страни (ПВЗС) за ПМЗ,   

• Постапки за управување со работна сила за ПМЗ, 

• План за обврски за животна средина и социјални аспекти (ПОЖССА) за ПМЗ,  

• Механизам за жалби и правна заштита (МЖПЗ) за ПМЗ,   

• План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) 

Овие документи ќе останат јавни за времетраењето на Проектот. ПВЗС периодично ќе се 

ажурира. 

Сите информации во врска со ПМЗ проектот ќе бидат достапни на веб-страницата на 

МЗШВ, како и на информативните табли на општините (каде ќе се градат дистрибутивните 

центри) кои ќе се служат како медиумска алатка/канал за комуникација со локалните 

жители. Исто така, ќе бидат вклучени информациите во врска со Механизмот за 

поднесување жалби (види подолу). Заинтересираните страни, вклучително и јавноста, ќе 

може да го користат Механизмот за поднесување жалби. Покрај тоа, информациите во 

врска со Постапката за поднесување жалби ќе бидат широко дисеминирани до засегнатите 

општини и засегнатите локални заедници. 

Информациите пред и во текот на спроведувањето на проектот ќе бидат достапни преку 

брошури, во општините и во регионите во кои ќе се реализираат активностите. Повеќето 

од општините имаат локални радио-станици, и следствено, информациите ќе се 

пренесуваат преку овие радио-станици.  

МЗШВ, преку општините, ќе биде одговорни за информирање во однос на започнувањето 

на проектот, ПВЗС и МЖПЗ, за заедницата да се информира за каналите преку кои може 

да ги доставува своите приговори. 

Во врска со барањата на СБ за заштита на животната средина во врска со проектот, 

класифициран како проект со умерен ризик (изградба на собирни и складишни центри, 

земјоделско-прехранбена платформа, објекти за обработка и нештетно отстранување на 

производи од животинско потекло (НЖП), ќе се изготви ПУЖССА. 

Изготвените документи во врска со заштитата на животната средина, РУЖССА и РПР и 

ПУЖССа, ќе бидат јавно достапни на веб-страницата на МЗШВ за достанување коментари 

во период од 14 денови. 

Јавната расправа ќе се организира за РУЖССА и РПР и за подпроектите со умерени 

ризици/влијанија, а изготвениот ПУЖССА се презентира на јавната расправа. Објавата за 

организација на јавната расправа за нацрт верзијата на РУЖССА и РПР се објавува во два 

весници (на македонски и на албански јазик). 

Настанот се организира во текот на наведениот 14-дневен период во рамки на кој се 

достапни документите РУЖССА и РПР и ПУЖССА. Ако е потребно, ќе се организираат 

одделни состаноци за да се осигури земање предвид на прашањето за родова 

чувствителност во однос на вклучувањето на заинтересираните страни. 

Тимот за управување со проектот од МЗШВ ќе реализира консултации со јавноста преку 

организирање јавни расправи. За таа цел, треба да се подготви пакетот за обелоденување 

за Проектот и да ги содржи следните документи: 
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Пакет за обелоденување информации за нацрт-верзиите на РУЖССА и РПР: 

• Јавно известување за организирање на јавна расправа за изготвените РУЖССА и 
РПР (објавени во два весници на македонски и албански јазик, на веб-страницата 
на МЗШВ); 

• Нацрт-верзија на документите РУЖССА и РПР;  
• Агенда за јавните расправи; 
• Записник од состанокот од организираната јавна расправа; 
• Конечната верзија на РУЖССА и РПР вклучително со записникот од јавната 

расправа, Листата на учесници и јавните објави.  
Пакет за обелоденување на нацрт-верзиите на Планот за управување со животна 

средина и социјални аспекти за подпроекти со умерен ризик/влијание: 

• Јавно известување за организирање на јавна расправа за изготвениот документ 
ПУЖССА; 

• Нацрт-верзија на документот План за управување со животна средина и социјални 
аспекти (ПУЖССА) за секој подпроект; 

• Образец за доставување коментари и сугестии, специфични за локацијата, за 
ПУЖССА документот; 

• Агенда за јавните расправи; 
• Записник од состанокот од организираната јавна расправа; 
• Конечната верзија на ПУЖССА вклучително со записникот од јавната расправа, 

Листата на учесници и јавните објави.  
• Образец за поднесување жалби за употреба при изградбата на подпроектот. 

 

Пакетот за обелоденување информации ќе биде јавно достапен на македонски јазик, а за 

некои подпроекти на албански јазик, веднаш откако ќе биде достапен, на веб-страниците 

на релевантните општини (на чија територија ќе се градат дистрибутивните центри: Скопје, 

Струмица, Лозово и Ресен) и МЗШВ (www.mzvs.gov.mk).  

По завршување на 14дневниот период за доставување коментари за изготвените 

документи (РУЖССА и РПР/ ПУЖССА) по завршувањето на јавната расправа за РУЖССА и 

РПР и ПУЖССА, доставените коментари ќе се вклучат во конечната верзија на релевантниот 

документ и истите ќе се постават на веб-страницата на МЗШВ. 

 

 

МЕХАНИЗАМ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЖАЛБИ  

СИСТЕМ НА СВЕТСКА БАНКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЖАЛБИ И ПРАВНА ЗАШТИТА  

 

Заедниците и поединците кои сметаат дека се негативно засегнати од страна на проект 

поддржан од Светска Банка (СБ) може да достават приговори преку постојните механизми 

за жалби и правна заштита на ниво на проект или Службата за жалби и правна заштита на 

СБ (СЖПЗ). СЖПЗ осигурува навремено разгледување на примените приговори за да се 

разгледаат проблемите поврзани со проектот. Заедниците и поединците засегнати од 

проектот може да го достават својот приговор до независниот инспекциски тим на СБ кој 
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определува дали е настаната штета или дали можело да настане штета, како резултат од 

непочитување на политиките и постапките на СБ. Приговорите може да се доставуваат во 

кое било време откако Светската банка ќе биде информирана за проблемите, а 

Раководството на Банката ќе има можност да одговори.  Сите информации за начинот на 

доставување приговори до Службата за жалби и правна заштита на Светска банка (СЖПЗ) 

се дадени на следната веб-страница - http://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-redress-service. 

 

МЕХАНИЗАМ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЖАЛБИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

 

Во согласност со барањето СЖССА 10 на Светска банка, за проектот ќе се утврди механизам 

за поднесување жалби. Ќе се креираат материјали за комуникација (памфлети за МДЖ, 

постери) за да им се помогне на локалните жители да се запознаат со каналите и 

постапките за доставување жалби. Ќе се изготви и упатство/прирачник за механизмот, и 

ќе се постават кутии за доставување сугестии во секоја засегната општина. За да се опфатат 

и следат жалбите кои се добиени согласно проектот, се планира воспоставување на 

наменски Систем за управување со информации поврзани со жалбите/ база на податоци/ 

регистар.  

Во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 

Република Северна  Македонија (http://www.mzsv.gov.mk/), ќе се формира онлајн 

механизам за поднесување жалби, вклучително и регистар. Целта на овој механизам е да 

се информираат сите релевантни заинтересирани страни за постапките за доставување 

пригоров/сугестија во врска со ПВЗС и добивање одговор за доставената жалба.  

Тимот за управување со проектот во рамки на МЗШВ ќе спроведе Механизам за жалби за 

да се осигури дека се разгледуваат сите проблеми и приговори, особено оние од 

засегнатите заинтересирани страни и заедниците. Ќе се спроведе Механизам за жалби за 

да се осигури дека Тимот за управување со проект/Изведувачот ги разгледуваат сите 

проблеми и приговори, особено оние од засегнатите заинтересирани страни и 

заедниците.  

Тимот за управување со проектот ќе ги примени следните чекори за разгледување на 

жалбата:  

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.mzsv.gov.mk/
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Сите коментари или прашања може да се достават усно или писмено (преку пошта или е-

пошта) до компанијата или преку пополнување на образец за доставување жалба. 

Образецот за жалба ќе биде достапен во канцелариите на општините кои се лесно 

достапни за сите релевантни заинтересирани страни, заедно со опис на механизмот за 

поднесување жалба како и на градилиштата.  

Ќе се користи следната временска рамка: 

 Писмена потврда за прием на жалбата: во рок од 5 дена по прием на жалбата; 

 Предложено решение: во рок од 15 дена од приемот на жалбата. 

Информациите за жалбите ќе се чуваат во посебен регистар од страна на назначени и 

обучени членови на персоналот. Ќе се вклучи следното: 

• Име и детали за контакт за заинтересираната страна; 

• Деталите за жалбата и начинот и времето на доставување, потврда, одговор и 

затварање. 

За секој ПУЖССА, Тимот за управување со проектот во рамки на МЗШВ ќе креира Образец 

за доставување коментари и сугестии за ПУЖССА (Анекс 1), а Образецот ќе се објави 

заедно со изготвениот ПУЖССА за секоја општина (Струмица, Ресен, Лозово и Скопје). 

За целите на добивање коментари од заинтересираните страни, Тимот за управување со 

проектот ќе креира Образец за доставување жалби за градежната фаза од проектот, кој ќе 

биде достапен во печатена и електронска форма. Печатената верзија ќе биде достапна на 

градилиштето во секоја Општина каде ќе се извршуваат градежните активности. 

Образецот за поднесување жалби за градежната фаза од проектот (Анекс 2) ќе се постави 

на: 

• Веб-страниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

(http://www.mzvs.gov.mk/) и релевантните општини каде ќе се спроведуваат проектните 

активности; и   

• Достапни печатени копии во просториите на релевантните Општини (каде ќе 

започнат градежните активности) и просториите на локалните заедници, кои се наоѓаат во 

близина на проектните области; 

Step 1:
Acknowledgement

The PIU will contact you 
and acknowledge your 
grievance reference 
number as recorded in 
Grievance Registry, the 
person responsible for 
tracking your grievance 
and his/her contact 
details.

Step 2:
Investigation

The PIU will set up an 
investigation into your 
grievance. We may need 
to contact you during this 
investigation for further 
information.

Step 3:
Resolution

You will be contacted 
with the proposed 
response within 15 
calendar days. If the 
investigation found that 
grievance does not relate 
to the Project s activities 
or that company is 
working within the 
relevant national and 
international standards in 
relation to the grievance, 
we will explain this 
writing to you. 

Step 4:
Follow up

The PIU may contact you 
at a later stage to check 
that our activities pose no 
further problem.

 

Чекор 1: Признание 

 

ЕУП ќе ве контактира и ќе 

го потврди вашиот 

референтен број за 

жалби, како што е 

заведено во Регистарот 

за жалби, лицето 

одговорно за следење на 

вашата поплака и 

неговите / нејзините 

детали за контакт 

Чекор 2: Истрага 

 

ЕУП ќе покрене истрага за 

вашата поплака. Можеби 

ќе треба да ве 

контактираме за време на 

оваа истрага за 

дополнителни 

информации. 

Чекор 4:Следење 

 

ЕУП може да ве 

контактира во 

подоцнежна фаза за да 

провери дали нашите 

активности не 

претставуваат 

понатамошен проблем. 

Чекор 3:Резолуција 

Ќе бидете контактирани 

со предложениот 

одговор во рок од 15 

календарски дена. Ако 

истрагата утврди дека 

поплаката не се однесува 

на активностите на 

Проектот или дека 

компанијата работи во 

рамките на релевантните 

национални и 

меѓународни стандарди 

во однос на поплаката, 

ние ќе ви го објасниме 

тоа. 
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Жалбата може, исто така, да се достави директно до Изведувачот кој таквите прашања/ 

коментари веднаш ќе ги достави до Тимот за управување со проектот за да се овозможи 

на Тимот (во рамки на МЗШВ) понатаму да ги обработи прашањата/коментарите (т.е. 

потврди и одговори на жалбата во подолу утврдените рокови). Изведувачот е обврзан да 

информира за постапката за поднесување жалби во врска со проектот – да го објасни 

механизмот на засегнатите граѓани/локално население и да го препрати пополнетиот 

Образец за жалба до Единицата за имплементација на проектот (ЕИП), како и да ги 

преземе сите корективни активности за да реагира на примените жалби. 

Сите приговори ќе се потврдат од страна на Тимот за управување со проектот во Регистарот 

на жалби и ќе им се додели број, и ќе се потврдат во рок од 15 календарски денови 

(графикот за процесот на обработка на приговори е приложен во Анекс Д). Регистарот ќе 

ги содржи сите потребни елементи за расчленување на жалбата по род според лицето кое 

ја доставува, како и според вид на жалба. Секоја жалба се потврдува во регистарот со 

следните информации: a) опис на жалба, b) датум на прием на жалбата и на враќање на 

потврдата до подносителот; c) опис на преземени активности (истражување, корективни 

мерки и превентивни мерки); d) датум на решавање и затворање со доставување повратни 

информации до подносителот. 

Во случај кога жалбата/приговорот се недефинирани или не се доволно јасни, Тимот за 

управување со проектот ќе помогне и ќе даде совет за формулирањето/ 

преформулирањето на поднесокот, за жалбата/приговорот да бидат јасни, за да може 

Тимот да донесе информирана одлука, во најдобар интерес на лицата засегнати од 

Проектот. 

Ако Тимот за управување со проектот не може да ги реши покренатите прашања со 

непосредна корективна активност, ќе се определи долгорочна корективна активност. 

Подносителот ќе биде информиран за предложената корективна активност и следењето 

на корективната активност во рок од 25 календарски денови по потврдата на жалбата. Во 

ситуација кога ЕИП не може да го реши конкретното прашање потврдено преку регистарот 

за жалби или ако не е потребно да се преземе активност, ќе се обезбеди детално 

образложение/оправдување зошто прашањето не е решено. Одговорот ќе содржи 

објаснување за тоа како лицето/организацијата подносител може да продолжи со 

постапката во однос на жалбата во случај на незадоволителен резултат.  Подносителите 

секогаш може да побараат други правни лекови во согласност со законската рамка на 

Република Северна Македонија, вклучително со формална правосудна жалба. 

За работниците кои ќе бидат ангажирани за спроведување на проектните активности ќе 

има достапен посебен механизам за поднесување жалби. 

Процесот е прикажан на Слика 4. 
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Слика 4 Чекори од постапката за поднесување жалби 

 

Grievance received 
(in verbal or written 

format)

Record the date 
in the Grievance 

Registry

Immediate action 
enough to satisfy 

complaint

YES

Inform compliant of 
corrective action 

and validate 
complainant 

satisfaction with 
proposed action

NO
Identify any long-term 

corrective action required

Inform compliant of the proposed 
corrective action or clarify why 
action is not required within 15 

days

Implement the corrective action 
and carry out the follow-up of the 

corrective action

Follow-up to verify 
successful 

implementation of 
corrective action

Record the date. 
Close the case.

 

Дата на 

записот во 

поплаката 

Пристигната поплака 

(во пишана или 

вербална форма) 

Итно дејствување 

доволно за 

задоволување на 

жалбата 

Идентификувајте ги 

сите долгорочни 

побарувања за 

корективна акција 

Информирајте се во 

согласност со предложените 

корективни активности или 

појаснете зошто не се бара 

дејство во рок од 15 дена 

Спроведете корективни 

активности и спроведете  

следење на корективните 

активности 

Информирајте го подносителот 

на жалбата за корективни 

активности и потврдете го 

задоволството на подносителот 

на претставката за 

предложената акција 

Следење за да се 

потврди успешно 

спроведување на 

корективни активности 

Запишете го датумот 

Затворете го 

случајот 

НЕ 

ДА

А 
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Информативни табли во општините и градилиштата  

Информативните табли во секоја општина ќе обезбедат информации за локалното 
население во врска со активностите за вклучување заинтересирани страни, нови 
информации за изградбата, детали за контакт за Изведувачите, итн.  Изведувачите ќе 
воспостават информативни пултови/ кутии на градилиштата на видливи и лесно достапни 
места каде ќе може да се разменат информации за проектот и за жалбите кои се 
доставуваат. 

Евиденција на жалби  

Фокалните точки за жалбите ќе водат евиденција на жалбите за да се осигури дека секој 
приговор има посебен референтен број и соодветно се следи и дека се реализираат 
наведените активности. При прием на повратни информации, вклучително со жалбите, се 
утврдува следното: 

• Вид на жалба; 

• Категорија на жалба; 

• Лица одговорни за извршување на жалбата;  

• Рок за решавање на жалбата; 

• Утврден акциски план. 

Експертот за заштитни мерки на Тимот за управување со проектот и фокалните точки ќе 
осигурат дека секој приговор има посебен референтен број и соодветно се следи и дека 
се реализираат наведените активности. Евиденцијата треба да ги содржи следните 
информации: 

• Назив на ЛЗП, неговата/нејзината локација и деталите за неговиот/ нејзиниот 
приговор; 

• Датум за пријава на приговорот; 

• Датум на внесување на евиденцијата за жалбата во проектната база на податоци; 

• Детали за предложена корективна активност, назив на органот за одобрување; 

• Датум кога предложената корективна активност е пратена до подносителот (ако е 
соодветно); 

• Детали за состанокот на Комитетот за жалби (ако е соодветно); 

• Датум на затворање на приговорот; 

• Датум на испраќање одговор до подносителот. 

Следење и известување за жалби  

Следењето и евалуацијата на процесот на заинтересираните страни е важен за да се 
осигури дека МТВ може да одговорат на утврдените прашања и да го променат 
распоредот и природата на активностите за вклучување за истите да бидат поефективни. 
Следните карактеристики/обврски/активности ќе помогнат во реализацијата на успешно 
вклучување: 

• Доволно ресурси за реализација на вклучувањето; 
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• Инклузивност (вклучување на клучни групи) на интеракциите со 
заинтересираните страни; 

• Унапредување на вклученоста на заинтересираните страни; 

• Чувство на доверба во МЗШВ од страна на сите заинтересирани страни; 

• Јасно дефинирани пристапи; и  

 Транспарентност во сите активности. 

Тимот за управување со проектот е задолжен за изготвување на Извештаите за следење.  

Првиот извештај е Полугодишен извештај за животната средина и социјалните аспекти и 
извештаи од јавните расправи. 

Теренските координатори се одговорни за: 

• Собирање податоци од градилиштата за бројот, суштината и статусот на 
приговорите и нивно внесување во една регионална база на податоци; 

• Водење на евиденција за жалбите кои се примени на регионално ниво; 

• Следење на нерешени прашања и предложување мерки за нивно решавање; 

• Доставување на квартални извештаи за МЖПЗ механизмите до Експертот за 

животна средина и социјални аспекти на ЕИП.  

Експертот за заштитни мерки на Тимот за управување со проектот ќе биде одговорен за: 

• Резимирање и анализа на квалитативните податоци добиени од Теренските 

координатори за бројот, суштината и статусот на приговорите и нивно внесување 

во една проектна база на податоци; 

• Следење на нерешени прашања и предложување мерки за нивно решавање; 

• Доставување на квартални извештаи за МЖПЗ механизмите до Експертот за 

животна средина и социјални аспекти на ЕИП.  

Тимот за управување со проектот во рамки на МЗШВ ќе доставува двегодишни Извештаи 

до СБ, кои ќе вклучуваат Дел што се однесува на МЖПЗ каде се обезбедуваат ажурирани 

информации за следното: 

• Статус на спроведувањето на МЖПЗ (постапки, обука, кампањи за подигнување на 

јавната свест, буџетирање, итн.);  

• Квалитативни податоци за бројот на примени жалби / (апликации, сугестии, 

приговори, барања, позитивни повратни информации), истакнување на жалбите 

кои се поврзани со СЖССА 2 и 5 на СБ и број на решени жалби;  

• Квантитативни податоци за видот на жалби и одговори, нерешени прашања и 

жалби; 

• Ниво на задоволство од преземените мерки (одговор);  

• Кои било преземени корективни мерки. 
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Раководителот одговорен за односи/врски со јавноста ќе биде одговорен за: 

• Воспоставување добри односи со сите идентификувани заинтересирани страни; 

• Организирање јавни расправи за подпроекти;  

• Забележување на коментарите на заинтересираните страни за подпроектите и 

евиденција на нивните жалби;  

• Изготвување на Полугодишни извештаи и доставување до Проектниот директор. 

Тимот за управување со проектот ќе биде одговорен за следење на сите проектни 

активности поврзани со вклучувањето на заинтересираните страни, притоа осигурувајќи 

реализација и ажурирање на овој ПВЗС, и информирање на заинтересираните страни. 
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 РАКОВОДНИ ФУНКЦИИ  

Проектот ПМЗ ќе биде спроведен од страна на МЗШВ на Република Северна Македонија 

како главна одговорна институција. 

Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) ќе се формира за целите на 

спроведување на ПМЗ и ќе биде сместена во просториите на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, во состав од следните експерти: Директор на 

проект, Проектен координатор, Лидер на компонента, Експерт за набавка, Експерт за 

финансиско управување, Експерт за заштитни мерки и Технички експерт.  Тимот за 

управување со проектот ќе биде одговорен за севкупното спроведување на ПМЗ, 

планирањето и координацијата на проектот, набавката, следењето на проектните 

активности и известувањето. 

Тимот за управување со проектот ќе ангажира независен Експерт за животна средина и 

социјални аспекти (ЕЖССА) за целото времетраење на спроведувањето на проектот. 

ЕЖССА ќе биде одговорен за обезбедување на соодветно управување со животната 

средина на сите активности од ПМЗ, ќе спроведува надзор над животната средина преку 

ревидирање на документи, теренски посети и разговори со Изведувачот, Надзорот над 

изградбата (ако има), и вработените од општината. ЕЖССА ќе биде одговорен за 

ревидирање на целата документација за заштитни мерки за животната средина (ПУЖССА 

за конкретна локација) доставена од страна на предлагачите на подпроектите, ќе дава 

препораки, ќе обезбедува совети за категоријата на подпроектот и за квалитетот и 

расчистувањето на документацијата за заштитни мерки за животната средина во име на 

Тимот за управување со проектот. 

Управувањето, координацијата и спроведувањето на ПВЗС и неговите составни задачи ќе 

биде одговорност на Експертот за животна средина и социјални аспекти на Тимот за 

управување со проектот. Главни задачи за Експертот за животна средина и социјални 

аспекти на Тимот за управување со проектот – одговорно лице за спроведување на ПВЗС: 

 Спроведување на Планот за вклучување заинтересирани страни (ПВЗС).  ЕЖССА 

обезбедува информации во врска со проектот и прима прашања или приговори 

(обрасци за жалби); 

 Олеснување на сите настани за вклучување на заинтересираните страни и 

обелоденување на материјал за поддршка на настаните за вклучување на 

заинтересираните страни; 

 Учество на сите поединечни состаноци со заинтересираните страни; 

 Изготвување на Записник од состанокот од сите настани за вклучување; и   

 Водење на базата на податоци за заинтересираните страни. 

 Следење на резултатите од редовните состаноци и конкретните примени 

прашања/ приговори. Базата за податоци во однос на жалбите треба редовно да 

се одржува со наведување на сите примени прашања/начинот на кој е разгледано 

и/или решено прашањето/ приговорот, итн. 
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 Изготвување на периодични Извештаи за тековниот статус во однос на 

спроведувањето на ПВЗС за Тимот за управување со проектот. 

 

 

                           



 

 
 

МОНИТОРИНГ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Следењето и евалуацијата на процесот на заинтересираните страни се смета за важен за да се 

осигури дека МЗШВ може да одговорат на утврдените прашања и да го променат распоредот и 

природата на активностите за вклучување за истите да бидат поефективни. Следните 

карактеристики ќе помогнат во реализацијата на успешно вклучување: 

 

 Транспарентност во сите активности   

 Унапредување на вклученоста на заинтересираните страни   

 Доверба во МЗШВ и другите клучни институции прикажани од сите релевантни 

заинтересирани страни  

 Доволно ресурси за реализација на вклучувањето; 

 Вклучување на клучни групи на интеракциите со заинтересираните страни; 

 

Следењето на процесот на вклучување заинтересирани страни овозможува евалуација на 

ефикасноста на процесот. Конкретно, со утврдување на клучните показатели за успешност со 

кои се одразуваат целите на ПВЗС и конкретните активности и временски распоред, можно е да 

се следи и евалуира реализираниот процес.  

Клучни показатели за успешност  

 Број на регистри за жалби  

 Број на решени жалби  

За да се обезбедат резултати од процесот за вклучување заинтересирани страни (Број на 

регистри за жалби, Број на решени жалби, Присуство на консултативни седници) и 

спроведувањето на проектот, МЗШВ има обврска да изготвува Извештај за следење на годишна 

основа.  

МШЗВ ќе биде одговорно за следење на сите проектни активности поврзани со вклучувањето 

на заинтересираните страни, притоа осигурувајќи реализација и ажурирање на овој ПВЗС, и 

информирање на заинтересираните страни. 

ДОДАТОЦИ   

Анекс 1 Образец за доставување коментари  

Образец за доставување коментари и сугестии за (ПУЖССА) 
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Главен опис на проектот  
 
 

Електронска верзија и печатена копија од (Назив на документ) се достапни на: 

 Огласна табла на предлагачот на подпроектот   
                                   Лице за контакт: 
                                   Адреса: 
                                   Телефонски број: 
                                   е-пошта: 

 Предлагач на подпроект (веб-страница)  

 

 Проектна канцеларија СБ (веб-страница)  
Лице за контакт: 

                                   Адреса: 
                                   Телефонски број: 

                  е-пошта: 

Доколку имате коментари/сугестии или измени на предложените мерки од (Назив на документ), ве 
молиме да го доставите до одговорните лица од Листата во рок од 14 дена по објавувањето на (Назив на 
документ) 
(датум на објава: ……………. )  

Ве молиме доставете ги вашите коментари (сиви полиња) за подобрување на (Назив на документ), 
доставете ги наведените адреси за е-пошта на одговорните лица за спроведување на проектот (Лице од 
Тимот за управување со проектот одговорно за комуникација со заинтересираните страни) 

 
Референтен број: ______________________________ 
(пополнуваат одговорните лица за спроведување на проектот) 

Име и презиме на лицето 
кое дава коментар* 
 

 

Информации за контакт* 
 
 

е-пошта: 
 
______________________________ 
 
Телефон: 
 
______________________________ 

Коментар: 
 

Потпис  
 
______________________ 

Датум  
 
____________________ 

 



 

 
 

Анекс 2 Образец за доставување жалби за градежната фаза од проектот (изградба на 

дистрибутивни центри во Струмица, Ресен и Скопје, како и објекти за обработка и нештетно 

отстранување на производи од животинско потекло (НЖП) во општина Лозово) 

Референтен број   

Цело име (незадолжително) 

 Сакам мојата жалба да биде анонимна. 

 Мојот идентитет не смее да се открие 
без моја претходна согласност. 

 

 

 

 

Информации за контакт  

 

Одбележете како сакате Да ве контактираме 

(пошта, телефон, е-пошта).  

 Преку е-пошта: 
_______________________________________________________________________
__ 

 Преку телефон: 
______________________________________________________________________ 

 Преку пошта:  Ве молиме наведете ја поштенската адреса:  
_______________________________________________________________________

____________________________________________ 

Претпочитан јазик за комуникација  македонски 

 албански 

 друг: __________________________ 

Пол   Машки  

 Женски  

 

Опис на инцидентот 

предмет на жалба   

Што се случило? Каде се случило? На кого се случило? Што е резултат од проблемот? 

 

 

Датум на инцидент / жалба   

  Инцидентот/жалбата се случиле еднаш (датум ________________________) 

 Се случиле повеќе од еднаш (колку пати)? ______________) 

 Во тек (проблемот моментално се случува)  

 

Што би сакале да се случи?  

 

 

 

Потпис: _______________________________ 

Датум: _______________________________ 

Пратете го образецот на: 

До: ___________________  

Е-пошта: ________________________ 
Проект за модернизација на земјоделство (ПМЗ)  
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Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  

Ул. Аминта III бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Анекс 2 Процедури за управување со работна сила 

Вовед 

Основни информации 

Главната цел на Проектот за Модернизација на Земјоделството (ПМЗ) што се планира да се 

реализира во Република Северна Македонија е да се подобри конкурентноста во избраните 

под-сектори на земјоделството и да се зајакне подготвеноста на јавниот сектор во рамките на 

процесот на пристапување на земјата во ЕУ. Постигнувањето на резултатите од проектот ќе се 

мери преку следниве индикатори на ниво на Целта за Развој на Проектот: Процент на 

земјоделско производство на пазарот во согласност со стандардите за квалитет, Процент 

на загуба од бербата по продажбата на производите и подобрена подготвеност на јавниот 

сектор за пристап во ЕУ. 

За Проектот 

Имплементацијата на проектот ќе помогне во решавањето на структурните ограничувања во 

земјоделскиот сектор на Република Северна Македонија, ќе ја подобри конкурентноста и 

пристапот до пазарот на земјоделските производители и ќе ги зајакне јавните земјоделски 

институции и услуги. Паралелно со тоа, ќе се подобри конкурентноста која се однесува на 

способноста на земјоделците да произведуваат земјоделски производи кои ги исполнуваат 

барања за квалитет за продажба на пазарите на земјоделски производи преку формализирани 

трговски трансакции. 

Логиката на ланецот на резултати што ја поддржува целта на проектот се заснова на двостран 

пристап: Прво, преку обезбедување на насочени и побарувачки технички и деловни 

советодавни услуги, проектот ќе промовира агрономски практики за подобрувања на 

управувањето со болести / штетници, намалување на неефикасноста на производството и 

претворање во култури со повисок квалитет и / или со висока вредност, меѓу другото. Второ, 

преку воспоставување на ЦСЛ во Ресен и Струмица, проектот ќе го олеснување на агрегацијата, 

сортирање според категории на квалитети, ладење, пакување и логистика за исполнување на 

различните побарувања на пазарот / купувачот. Со ова се очекува да се намалат постојните 

трошоци за трансакција, како што се прекршување на договорите и одложените плаќања, и да 

се прошири пристапот на производителите до локалните и / или регионалните синџири на 

вредности. Покрај тоа, скопската платформа за агро-храна ќе биде централна инфраструктура за 

организирање на системи за дистрибуција на свежа храна во земјата (особено за овошје и 

зеленчук) и ќе им овозможи на малите производители на регионот да пристапат на пазарот и 

главните оператори на секторот да ги организираат своите активности преку синергии и 

економија на скали. Проектот ги надополнува гореспоменатите активности со институционален 

капацитет за зајакнување на подготвеноста на Северна Македонија за пристап во ЕУ. Конкретно, 

специфичните активности се однесуваат на подобрување на (i) усогласеноста со безбедно 

отстранување на животински нуспроизводи, (ii) капацитет на Платежната агенција во согласност 

со предпристапните услови и (iii) креирање на политики на МЗШВ, врз основа на докази за 

подобрени услуги за поддршка на секторот. Покрај тоа, проектот поддржува подобрувања во 

управувањето со земјоделското земјиште во државна сопственост. 

Животна средина и социјални аспкти 
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Проектот за Модернизација на Земјоделството ги опфаќа аспектите за животна средина и 

социјалните аспекти преку пристапот/рамката за стандардите на животна средина и 

општествени аспекти (ESS) на СБ. Еден од Стандардите - ESS 2- се однесува на работните сила и 

нивните услови и очекува Заемопримачите да развијат Процедури за Управување со Работна 

Сила (ПУРС). Целта на ПУРС е да го олесни планирањето и спроведувањето на проектот. ПУРС 

овозможува идентификување на главните работни барања и ризици поврзани со нив и му 

помага на Заемопримачот да ги утврди потребните ресурси за решавање на проблемите со 

работната сила. ПУРС е жив документ, кој е инициран во почетокот на подготовката на проектот 

и се разгледува и ажурира во текот на изработката и спроведувањето на проектот. Соодветно на 

тоа, овој документ го опишува видот на работниците што веројатно ќе бидат распоредени од 

страна на проектот и раководството на истите. Клучните аспекти на ПУРС треба да бидат 

вклучени во договорните обврски на изведувачите и подизведувачите. 

Преглед на употреба на работна сила во проектот 

Број на проектни работници:  

Директни корисници на проектот се: индивидуални земјоделски производители, земјоделски 

здруженија, организации и задруги, земјоделски стопанства / претпријатија, трговци, 

веледрогерии, од кои се очекува да имаат корист од формирањето на Центрите за Собирање и 

Ладење (ЦСЛ). Проектот се очекува да опфати околу 1.000 производители и преработувачи со  

советодавна услуга и соодветна обука; дополнително околу 120 советници; 300 производители 

во Ресен и Струмица директно имаат корист од ЦСЛ, а во Скопје околу 400 мали сопственици, 

трговци на големо, даватели на услуги на логистиката и работниците на платформата за 

земјоделска прехрана. Покрај тоа, овие активности индиректно ќе им бидат од полза на 

потрошувачите благодарение на зголемениот квалитет на земјоделско-прехранбени 

производи. 

 
Исто така, производителите на добиток и 60 големи преработувачи на месо директно ќе имаат 
корист од воспоставувањето на системот за управување со Животински Нус-Производ (ЖНП), 
додека населението ќе биде индиректен корисник, бидејќи брзото собирање на отпадот во 
установите за храна е клучно за спречување на загадување на прехранбените материјали. 
Институционалните директни корисници кои ќе имаат корист од градењете на капацитети, 
обука и студиски посети се состојат од: (i) 50 вработени во МЗШВ, од различни сектори, како што 
се Секторот за Рурален Развој, Земјоделство и Анализа на Политики, Земјиште итн; (ii) 200 
вработени во Платежната Агенција; (iii), персоналот на Јавното Претпријатие за Управување со 
Пасишта и (iv) персоналот во Агенцијата за Храна и Ветеринарство, вклучувајќи инспектори. 
 
Проектот ќе продолжи со создавање еднакви можности за жените и ранливите групи да го 
зголемат учеството, вклучително и да имаат корист од советодавните едношалтерски 
активности. 
 

Карактеристики на проектните работници:  

Околу 45% од населението во Северна Македонија живее во рурални области. Во последната 

деценија голем број на села остануваат без население претежно заради емиграцијата во 

урбаните области во земјата и странство. Ова е делумно, исто така, поради небрежност на 

владата кон руралниот простор. Последиците се потешки во ридските и планински подрачја. 

Намалувањето на социјалниот капитал го оневозможува руралното население од можностите 

да се справат со намалувањето на животните услови и ги тера да мигрираат во урбаните области. 

Младите жени во некои рурални области бегаат од руралниот живот и стапуваат во брак во 

урбани средини, така што некои рурални области се соочуваат со негативен родов баланс. Врз 
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основа на изворот на семејниот приход, сиромаштијата е најголема кај домаќинствата во 

програмата за социјална помош (90,6 %) отколку кај семејствата кои зависат од приходите од 

земјоделството и оние кои имаат приход од сезонско и скратено работно време. Распределбата 

на приходите е значително нееднаква, а најмногу погодени се деца помали од 14 години, жени 

од рурални средини и невработени мажи. 

 

Јазот меѓу родовите приходи е двојно поголем во руралните области во споредба со урбаните 

области. Жените во руралните области се исто така помалку информирани за програмите за 

поддршка на земјоделството, и затоа се помалку бројни како корисници. За да се следат 

влијанијата кај жените, проектот ќе го подели бројот на корисници по пол. Исто така, сите 

активности за ангажирање на граѓани, меѓу кои, инклузивни фокусни групи, ќе се обидат да 

вклучат повратни информации од жени земјоделци и рурални жени кои индиректно се 

поврзани со земјоделството, со цел да се подобри пристапот до жените и да се обезбедат услуги 

за жените. 

 

Време на барање на работна сила:  

Проектот ќе се спроведе во Ресен, Струмица и Скопје во однос на главните инвестиции во 

инфраструктурата, додека ќе се обезбеди поддршка за советодавни, разни информативни 

системи, безбедно отстранување на нуспроизводи од животинско потекло, мониторинг и 

проценка низ целата земја. Активностите на проектот се планираат да се реализираат во период 

од 5 години. 

 

Ангажирани работници: Точниот број на работници кои ќе бидат вработени на проектот не е 

познат моментално. Ова ќе стане познато кога ќе започне спроведувањето. 

Граѓански работници: Дел од проектните активности се изградба и оперативна работа  на 

Центри за Собирање и Складирање во Струмица и Ресен, платформа за земјоделско-

прехранбени производи во Скопје и објекти за преработка на Животински Нус-Производи (ЖНП) 

и безбедно отстранување во Општина Лозово за што ќе се бара ангажман на градежни 

работници, но нивниот број ќе биде познат откако ќе бидат направени проектите за сите центри. 

 

Проценка на клучните потенцијални ризици на работната сила 

Клучни ризици на работната сила:   

Во проектот ПМЗ, се очекуваат ризици за проектните работници во текот на изградбата и 

оперативната фаза на објектите што се планираат да се градат. 

Изведувачот треба да ги следи стандардите и барањата утврдени во националното 

законодавство за заштита на работниците пропишани со Законот за безбедност и здравје при 

работа (“Сл. Весник на РМ “број 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 

158/2014, 10/15, 61/15) и други подзаконски акти. 

 Според националното законодавство, секоја градежна компанија е должна да 

изврши проценка на ризикот за секоја работна позиција пред да започне со 

активности; 

 Изведувачот е должен да обезбеди: 

соодветна заштита / опрема и облека во зависност од потребите на секое работно 

место, особено за работниците кои ќе работат на висина (соодветна ергономска 

облека); 



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

144 
 

заштита од пожари преку набавка на противпожарна апаратура и обука на работници 

за заштита од пожари (сите работници мора да бидат запознаени со опасностите од 

пожар и мерките за заштита од пожари и мора да бидат обучени за ракување со 

противпожарни апарати, хидранти и други уреди што се користат за гаснење на 

пожари); 

Комплети за здравствена заштита и медицинска услуга на проектните локации; 

Итна и нормална процедура за прва помош за било каква повреда која би настанала 

за време на градежните работи. 

Изведувачот треба да ги следи упатствата за безбедност: 

 за складирање, транспорт и распределба на опасни материи за да се минимизира 

потенцијалот за злоупотреба, излевање и случајна човечка изложеност; 

 за ракување со хемикалии (на пр. Пестициди); 

 за ракување со отпадот создаден од несоодветно складирање на зеленчук, овошје и 

отпад од животинско потекло; 

 за избегнување / минимизирање на микробиолошка контаминација за време на 

работата на објектите и примена на соодветни мерки (HACCP системи за 

идентификување на контролните точки за можна физичка, хемиска или микро 

биолошка контаминација во ланецот на храна - од фармата до потрошувачот); 

 компаниите што ќе ги одржуваат објектите се должни да имаат соодветни стандарди 

и опрема неопходна за извршување на своите должности за да се спречат инфекции 

и ширење на епидемијата. 

Сите овие минимални барања треба да ги почитуваат Изведувачите, но исто така треба да 

побараат од нивните подизведувачи да го сторат истото. 

Краток преглед на законодавство за работна сила: правила и услови 

Главниот законски акт на национално ниво е Законот за работни односи на Република 

Македонија (Сл. Весник на РМ бр. 62/05; 106/08; 161/08; 114/09; 130/09; 149/09; 50/10; 52/10; 

124/10; 47/2011; 11/12; 39/12; 13/13; 25/2013; 170/2013; 187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 

129/15, 27/16, 134/16), управува со односите меѓу страните вклучени во процесот на 

вработување. Го заштитува и важи за секое физичко лице што склучи договор за вработување 

со работодавец. 

          Закон за социјална заштита (Сл. Весник на РМ бр. 79/09, 148/13,164/13, 187/13, 38/14, 

44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/18, 30/16, 163/17, 51/18). 

Социјалната благосостојба и заштитата во Македонија се состојат од услуги и придобивки од 

системот за социјална заштита финансиран од данок (социјална превенција - што според 

Законот за социјална заштита вклучува - едукативно-советодавна работа, развој на формулари, 

волонтерска работа итн.) институционална грижа, вон-институционална грижа и парична 

помош) и систем за социјално осигурување засновано врз придонеси (пензии и инвалидитет, 

здравствено и осигурување за невработени). 

          Закон за пензиско и инвалидско осигурување (Сл. Весник на РМ бр. 53/13, 170/13, 43/14, 

44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 

27/16, 120/16, 132/16) го дефинира задолжителното пензиско осигурување на ангажираните 

работници и физичките лица кои вршат дејност, основите на капитално финансирано пензиско 

осигурување, како и посебните услови за тоа како одредени категории на осигуреници добиваат 

право на пензија и уживаат инвалидско осигурување. 
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Правата кои произлегуваат од пензиското и инвалидското осигурување се следниве: право на 

пензија според возраста, право на инвалидска пензија, право на прераспределување на друго 

соодветно работно место, право на соодветно вработување, право на преквалификација или 

добивање повисока квалификација и право на соодветни финансиски надоместоци, право на 

семејна пензија, право на месечна компензација за физичко оштетување и право на минимална 

пензија. 

Краток преглед на законодавство за работна сила: здравје и безбедност при работа 

Закон за здравје и безбедност при работа (Сл. Весник на РМ бр. 92/07, 98/10, 93/11, 136/11, 

60/12, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15). Со овој закон се утврдени мерките 

за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачот и правата и обврските на 

вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, како и превентивни мерки 

против професионални ризици, елиминирање на факторите на ризик од несреќа, информирање 

и сл. консултации, обука на работници и нивни претставници и учество во планирање и 

преземање на мерки за безбедност и здравје при работа. 

Други релевантни подзаконски акти се: 

- Правилник за подготовка на изјавата за здравје и безбедност (Сл. Весник на РМ бр. 

07/08) дефинира задолжителни здравствени и безбедносни изјави за секое работно 

место; ангажирање на овластен службеник за безбедност и здравје и официјална 

медицинска установа; усвојување на противпожарна заштита, мерки за прва помош и 

евакуација; обезбедување обука за прва помош, заштита од пожари, спасување и 

евакуација; обезбедување периодични медицински прегледи за персоналот. 

- Регулатива за ЛЗО  (Сл. Весник на РМ бр. 116/05) дефинира задолжително обезбедување 

на ЛЗО за работниците. 

- Регулатива за употреба на опрема за работа (Сл. Весник на РМ бр. 116/07) дефинира 

задолжително периодично тестирање на опрема за работа. 

- Регулатива за БЗ за употреба на опрема за работа (Сл. Весник на РМ бр. 116/07) 

дефинира дека соодветна и безбедна опрема за работа мора да им биде достапна на 

работниците; работодавците мора да преземат мерки за да ги минимизираат ризиците, 

вклучително и да даваат соодветни известувања и писмени упатства за работниците, 

како и да обезбедат обука за ризици. 

- Регулатива за Минимални барања за БЗР во привремени локации (Сл. Весник на РМ 

бр. 105/08) ја дефинира обврската на изведувачите да изготват план за БЗР. 

- Регулатива за Минимални барања за БЗР на работни места (Сл. Весник на РМ бр. 

154/08) ги дефинира следниве обврски на работодавците: обезбедување слободни 

патишта за лесно излегување во итни случаи; извршување на техничко одржување на 

работното место, опрема и уреди; чување на работното место, опремата и уредите да се 

чуваат на задоволително хигиенско ниво; обезбедување на простории за прва помош 

опремени со основни опрема за прва помош; водење сметка за потребите на 

работниците со посебни потреби.   

- Правилник за формата и содржината на извештајот за почеток на работните 

активности (Сл. Весник на РМ бр.136/07) дефинира дека од изведувачот се бара да го 

известат Државниот инспекторат за труд за градилиштето, 
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- Правилник за здравје и безбедност на работниците изложени на зголемено ниво на 

бучава (Сл. Весник на РМ бр.21/08) дефинира задолжително мерење на нивото на 

бучава на работните места, забранува работа во денови за одмор, надвор од 

нормалното работно време или во екстремни временски услови.  

- Регулатива за БЗР Знаци (Сл. Весник на РМ бр. 127/07) дефинира задолжителни 

здравствени и безбедносни знаци за какви било опасни работни активности и дава 

соодветни упатства за работниците. 

Одговорен персонал 

МЗШВ ќе биде водечката агенција за спроведување на проектот и ќе има целосна одговорност 

за управување и спроведување на проектот. Имплементацијата на Проектот ќе биде делумно 

вклучена во структурата на МЗШВ и ќе вклучува други институции вклучени во спроведувањето 

на активности финансирани од Проектот, имено АФПЗРР и АХВ За таа цел, Тим за Управување со 

Проекот (TУП) ќе биде формиран во МЗШВ и ќе биде составен од директор на проектот, 

координатор на проектот, водачите на компонентите, специјалист за набавки, специјалист за 

финансиско управување, специјалист за заштитни мерки и технички специјалист. За таа цел, 

државниот советник за рурален развој (државен службеник) кој работи и во родовата фокусна 

точка на МЗШВ ќе биде назначен од МЗШВ како директор на проектот. Персоналот и државните 

службеници на МЗШВ, АФПЗРР и АХВ ќе бидат назначени за водачи на компонентите за 

релевантните активности. Со оглед на бараниот специфичен услов за спроведување на 

проектот, договорено е дека Проектот ќе обезбеди техничка помош за да се обезбеди 

секојдневна координација на проектот, дополнителна техничка поддршка по потреба, како и 

барања за поверенички банки и заштитни мерки; обука, опрема и поединечни оперативни 

трошоци за поддршка на управување и мониторинг на проектот. 

 

Ќе се формира технички комитет, предводен од директорот на проектот вклучувајќи ги и 

координаторот на проектот, лидерите на компонентите, како и потребниот дополнителен 

персонал, за да се обезбеди координација на оперативно ниво. Комитетот ќе вклучува технички 

персонал во зависност од темите што треба да се дискутираат и треба да се состане најмалку 

еднаш месечно за да се обезбеди добар напредок во планираните активности, или во случај да 

идентификува процесот и решенијата продолжување на проектот. 

 

ПМЗ (ТУП) ќе биде одговорен за следново: 

 Спроведување на оваа постапка за управување со работна сила. 

 Осигурување дека сите работи што ги спроведуваат изведувачите се во согласност со 

овие постапки за управување со работна сила. 

 Осигурување дека договорите со изведувачите се направени во согласност со 

одредбите на овој ПУРС. 

 Мониторинг за да се потврди дека изведувачите ги исполнуваат работните обврски и 

БЗР кон ангажираните работници. 

 Следење на имплементацијата на процедурите за управување со работната сила на 

изведувачите и подизведувачите. 

 Осигурува дека механизмот за надомест на поплаки за работниците во проектот е 

воспоставен и имплементиран и дека работниците се информирани за неговата цел 

и како да го користат. 
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 Постоње на систем за редовен мониторинг и известување за безбедноста и здравјето 

при работа. 

 Следење на спроведувањето на Кодексот на однесување на работниците. 

Оперативниот прирачник за проектот ќе ги вклучува стандардните обрасци на договори што ги 

вклучуваат ПУРС, и аспектите на БЗР и со тоа изведувачите се обврзуваат за нив. Одговорностите 

за ПУРС и БЗР на Изведувачите се следниве:  

 Следење на процедурите за управување со работната сила и здравствените и 

безбедносните услови при работа, како што е наведено во договорите потпишани со 

МЗШВ. 

 Изведувачите ќе водат евиденција во согласност со спецификациите на описот на 

работното место. 

 Надзор над спроведувањето на процедурите за управување со работната сила и 

барањата за БЗР кај подизведувачите. 

 Одржува евиденција за вработување на ангажирани работници, како што е 

предвидено во нивните договори. 

 Дава јасни описи за работните места и условите за вработување на сите работници. 

 Се осигурува дека секој работник во проект кој е ангажиран од изведувач / 

подизведувач е запознаен со телефонскиот број на ПМЗ (ТУП), адреса на е-пошта и 

веб-портал преку кој секој може да поднесат поплаки. 

Политики и процедури 

Проектот ќе потенцира дека посебниот дел од планот за вклучување на засегнатите страни и за 

време на подготовката и имплементацијата е дизајниран и имплементиран за да се постигне 

пристап и да се вклучат помалите и ранливите земјоделци. Исто така, проектот ќе овозможи на 

МЗШВ да ги ангажира ранливите во редовниот циклус на креирање на политики и 

спроведување на политиките. Проектот ќе овозможи Министерството да ги вклучи и 

најсиромашните земјоделци во овој процес. 

 Вработувањето на проектните работници во рамките на ПМЗ ќе се заснова на принципите на 

недискриминација и еднаква можност. Нема да има дискриминација во однос на сите аспекти 

на работниот однос, вклучително вработување, компензација, услови на работа и услови за 

вработување, пристап до обука, унапредување или прекинување на работниот однос. Следниве 

мерки ќе ги следат изведувачите и ќе ги проверат ПМЗ (ТУП) за да се обезбеди фер третман на 

сите вработени: 

 Постапките за вработување ќе бидат транспарентни, јавни и недискриминаторски и ќе 

бидат отворени во однос на етничката припадност, религијата, сексуалноста, 

инвалидитетот или полот. 

 Апликациите за вработување ќе бидат разгледани само доколку се поднесуваат преку 

официјалните процедури за аплицирање утврдени од изведувачите. 

 Јасни описи на работните позиции ќе бидат дадени пред вработувањето и ќе ги објаснат 

потребните вештини за секое работно место 

 Сите работници ќе имаат писмени договори што ги опишуваат условите за работа и ќе 

им ги објаснат содржините. Работниците ќе го потпишат договорот за вработување. 

 Од работниците со договор не се бара да платат такси за вработување, ако треба да се 

платат тогаш тие ќе ги плати Работодавецот. 
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 Во зависност од потеклото на работодавачот и вработениот, условите за работа ќе бидат 

соопштени на два јазика, на државниот јазик и јазикот што е разбирлив за обете страни. 

 Сите работници кои ќе изведуваат градежни работи ќе имаат најмалку 18 години. Ова 

ќе биде услов во договорите на ПМЗ со изведувачите. 

 Нормалното работно време не треба да надминува 40 часа неделно. Со петдневна 

работна недела, времетраењето на дневната работа се утврдува со интерните 

регулативи за работа, одобрени од работодавачот, по претходна консултација со 

претставниците на работниците, во согласност со утврденото времетраење на работната 

недела.  

Старост на вработување 

Законот на Северна Македонија им забранува на сите под 18 години да вршат „тешка“ работа, 

постојат и посебни услови за одмор, работно време и други услови за вработување. 

Од изведувачите ќе се бара да ја проверат и да ја идентификуваат возраста на сите работници. 

Од работниците ќе се бара да обезбедат официјална документација, која може да вклучува 

извод од матична книга на родените, национална лична карта или лекарска или училишна 

евиденција. Доколку се открие малолетник со возраст помала од минималната квалификувана 

возраст кој работи на проектот, ќе се преземат мерки за веднаш да се прекине работниот однос 

или ангажирањето на малолетникот на одговорен начин, земајќи го предвид најдобриот 

интерес на малолетникот. 

Одредбите и услови 

Услови за вработување што се применуваат за вработените на ПМЗ (ТУП) се дадени во овој 

документ. Овие внатрешни правила за работа ќе се применуваат за сите вработени на ПМЗ, кои 

имаат задача да работат на проектот (директни работници). Условите на директните работници 

со скратено работно време се утврдени со нивните индивидуални договори. 

Работното време за вработените на ПМЗ ќе биде 40 часа неделно, осум часа на ден. Условите 

на директни работници со скратено работно време ќе бидат утврдени со нивните индивидуални 

договори. Постапката за управување со работната сила на изведувачите ќе утврди услови и 

договори за ангажираните работници. Овие услови ќе бидат минимум во согласност со оваа 

постапка за управување со работната сила и ќе бидат наведени во стандардните договори што 

ќе ги користи МЗШВ во рамките на проектот, што ќе бидат дадени во Прирачникот за Проектни 

Операции (ППО) кој ќе ги дополни овие ПУРС. 

Механизам за поплаки 

Проектот ќе воспостави Механизам за Надомест на Поплаки (МНП) за проектните работници во 

согласност со ESS2 пред Ефективноста на проектот и ќе ги опише во Прирачникот за Проектни 

Операции (ППО). 

Сите вклучени засегнати страни во рамките на ПМЗ можат да поднесат поплака / предлог за 

спроведување на проектот. Подносителот на пријавата ќе биде информиран за предложените 

корективни активности и следење на корективното дејствување во рок од 25 календарски дена 

по признавањето на поплаката. Во ситуација кога ТУП не може да го реши конкретното прашање 

потврдено преку механизмот за поплаки или ако не е потребно дејствување, 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 поплаката може 

да поведе поплака во случај исходот да не биде задоволителен. Механизмот за поплаки ќе биде 
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јавно достапен на веб-страницата на МЗШВ (специјално за ПМЗ) со цел да биде лесно достапна 

за засегнатите страни и да може да поднесе поплака за проектните активности и документи што 

ќе се развиваат во рамките на ПМЗ. 

 

Управување со изведувачи  

Договорите за градба и другите договори ќе вклучуваат одредби поврзани со здравјето и 

безбедноста при работа, како што е предвидено со Стандардните документи за набавки на 

Светска банка и законот за Северна Македонија. 

ТУП на ПМЗ во рамките на МЗШВ ќе управува и ќе ги следи перформансите на изведувачите во 

однос на ангажираните работници, фокусирајќи се на усогласеноста на изведувачите со нивните 

договори (обврски, репрезентации и гаранции) и процедурите за управување со работна сила. 

Исто така, персоналот на ТУП ќе разгледа како ги исполнуваат следниве обврски од 

Изведувачите: 

 

 Работни услови: евиденција на работници ангажирани во рамките на Проектот, 

вклучувајќи договори, регистар на индукција на работници, работни часови; 

 Работници: број на работници, место на потекло (локални, нелокални државјани), пол, 

возраст со доказ дека не се вклучени малолетни работници и ниво на вештина 

(неквалификувани, квалификувани, супервизорски, професионални, управувани); 

 Обука / индукција: датуми, број на специјализанти и теми, евиденција за обука 

обезбедена за договорните работници за објаснување на ризиците по здравјето и 

безбедноста при работа и превентивни мерки; 

 Безбедност: регистрирани инциденти (инциденти со загубено време, случаи на 

медицински третман), случаи на прва помош, потенцијални блиски промашувања и  

потребни корективни и превентивни активности, извештаи кои се однесуваат на 

безбедносни инспекции, вклучувајќи и жртви и инциденти и спроведување на 

корективни активности, записи во врска со инциденти за непочитување на 

националното законодавство; 

 Детали за било какви безбедносни ризици: детали за ризици на кои Изведувачот може 

да биде изложен додека ја извршува својата работа — заканите може да бидат од 

надворешни страни што не се вклучени во проектот; 

 Поплаки на работниците: детали кои вклучуваат датум на појава, поплаки и датум на 

доставување; преземени активности и датуми; резолуција (ако има) и датум; и 

последователно што треба да се преземе - наведените треба да ги вклучат оние поплаки 

кои се примени по претходниот извештај и оние што останале нерешени во моментот 

на подготовка на извештајот. 

Исполнувањето на овие обврски ќе се однесува на компаниите кои ќе бидат ангажирани од 

МЗШВ за изградба на работење на центрите за собирање и складирање во Струмица и Ресен, 

платформа за земјоделско-прехранбени производи во Скопје и објекти за преработка на 

животински нус-производи (ЖНП) и безбедно отстранување во Општина Лозово. 

 

Работници за примарна набавка 
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Главни добавувачи на ПМЗ ќе бидат компаниите кои ќе снабдуваат суровини и материјали за 

изградба на дистрибутивни центри. Компаниите ќе бидат локални од општините што ги 

опкружуваат местата каде ќе се градат дистрибутивните центри. Од изведувачите се бара да 

спроведат постапка на соодветно внимание за да утврдат дали постојат значителни ризици од 

добавувачите експлоатираат деца или присилна работа или го изложуваат работникот на 

сериозни безбедносни проблеми. 
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Анекс 3 Преглед за специфична ОВЖС / ПУЖСОА за локација   

Индикативен преглед на ОВЖС  
 
(а) Извршно резиме  

- Прецизни дискусии за значајните наоди и препорачаните активности  
 
(б) Правна и институционална рамка  

- Ја анализира правната и институционалната рамка за проектот, во рамките на кој се 
спроведува проценка на животната средина и социјалното, вклучително и прашањата 
утврдени во ЕСС1, paragraph 264.  

- Ја спроведува постојната еколошка и социјална рамка на заемопримателот и ЕСС и ги 
идентификувајте ги празнините меѓу нив.  

- Ги идентификува и проценува еколошките и социјалните барања на сите ко-финансиери.  
 
(в) Опис на проектот  

- Концизно го опишува предложениот проект и неговиот географски, еколошки, социјален 
и временски контекст, вклучувајќи ги и сите странски инвестиции што можат да бидат 
потребни (на пр., Наменски цевководи, пристапни патишта, снабдување со електрична 
енергија, водоснабдување, домување и објекти за складирање на суровини и 
производи), како и примарните добавувачи на проектот.  

- Преку разгледување на деталите за проектот, укажува на потребата за каков било план 
да се исполнат барањата на ЕСС 1 до 10.  

- Вклучува карта со доволно детали, во која е прикажана локацијата на проектот и областа 
којашто може да биде погодена од директните, индиректните и кумулативните 
влијанија на проектот.  

 
(г) Основни податоци  

- Детално ги утврдува основните податоци што се релевантни за одлуките во врска со 
локацијата на проектот, дизајнирањето, работењето или мерките за ублажување. Ова 
треба да вклучува дискусија за точноста, веродостојноста и изворите на податоците, 
како и информации за датумите околу идентификувањето, планирањето и 
спроведувањето на проектот.  

- Го идентификува и проценува степенот и квалитетот на достапните податоци, клучните 
празнини на податоците и неизвесностите поврзани со предвидувањата;  

- Врз основа на тековните информации, го проценува обемот на подрачјето што треба да 
се изучува и опишува релевантни физички, биолошки и социоекономски услови, 
вклучително и какви било промени што се очекуваат пред почетокот на проектот.  

- Ги зема предвид тековните и предложените развојни активности во областа на проектот, 
но не оние коишто се директно поврзани со проектот.  

 
(д) Еколошки и социјални ризици и влијанија 

- Ги зема предвид сите релевантни ризици од животната средина и социјалните ризици и 
влијанијата од проектот. Ова ќе ги вклучи еколошките и социјалните ризици и 
влијанијата, специфично утврдени во ЕСС2 - 8, и сите други еколошките и социјалните 
ризици и влијанијата кои произлегуваат како последица на специфичната природа и 
контекст на проектот, вклучувајќи ги ризиците и влијанијата утврдени во ЕСС1, paragraph 
28.  

 
(ѓ) Мерки за ублажување  



Рамка за управување со животната средина и општествените аспекти 

152 
 

- Идентификува мерки за ублажување и значајни преостанати негативни влијанија кои не 
можат да бидат ублажени и, колку што е можно, ја проценува прифатливоста на тие 
преостанати негативни влијанија.  

- Идентификува различни мерки така што негативните влијанија не спаѓаат 
непропорционално на загрозените или ранливите.  

- ја проценува остварливоста на ублажување на влијанијата врз животната средина и 
социјалното работење; капиталот и повторливите трошоци на предложените мерки за 
ублажување и нивната соодветност под локални услови; институционални, едукативни 
и барања за надгледувања за предложените мерки за ублажување.  

- прецизира прашања што не бараат дополнително внимание, давајќи основа за оваа 
определба.  

 
(е) Анализа на алтернативи  

- систематски ги споредува остварливите алтернативи на предложената локација за 
проектот, технологија, дизајн и работа - вклучително и ситуацијата „без проект“ - во 
однос на нивните потенцијални еколошки и социјални влијанија;  

- ја проценува остварливоста на алтернативите за ублажување на еколошките и социјални 
влијанија; капиталот и повторливите трошоци на алтернативните мерки за ублажување 
и нивната соодветност под локални услови; институционални, едукативни и барања за 
надгледувања за предложените мерки за ублажување.  

- За секоја од алтернативите, колку што е можно, ги квантификува еколошките и 
социјални влијанија и ги додава економските вредности онаму каде што е можно.  

 
(ж) Мерки за дизајнирање  

- ја поставува основата за избор на предложениот дизајн на проектот и ги специфицира 
применливите основни упатства за здравје и безбедност или доколку се утврди дека 
основни упатства за здравје и безбедност се неприменливи, ги оправдува 
препорачаните нивоа на емисии и пристапи за спречување на загадување и намалување 
кои се во согласност со ДМИП.  

- Сумира клучни мерки и активности и временска рамка потребна за проектот да ги 
исполни барањата на ЕСС. Ова ќе се искористи при изготвување на акционен план за со 
мерки за заштита на животната средина и социјалните прашања (АПМЗЖССП).  

 
(з) Додатоци 

- Список на лица или организации што подготвиле или придонеле за оценката на 
животната средина и социјалното работење.  

- Референци — ги определуваат пишаните материјали објавени и необјавени, користени.  

- Евиденција на состаноци, консултации и истражувања со засегнатите страни, 
вклучително и оние со засегнати лица и други заинтересирани страни. Записот ги 
специфицира средствата за таков ангажман на засегнатите страни, кои беа искористени 
за да се добијат ставовите на засегнатите лица и другите заинтересирани страни.  

- Табели кои ги презентирање релевантните податоци наведени или сумирани во 
главниот текст.  

- Список на придружни извештаи или планови.  
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Индикативен преглед на ПУЖСОА 
 
(а) Ублажување  

- ПУЖСОА идентификува мерки и активности во согласност со хиерархијата за 
ублажување кои ги намалуваат потенцијално неповолните еколошки и социјални 
влијанија на прифатливо ниво. Планот ќе вклучува мерки за компензирање, доколку е 
применливо. Поточно, ПУЖСОА:  

(i) ги идентификува и сумира сите предвидени неповолни еколошки и социјални 
влијанија (вклучително и оние кои вклучуваат домородни лица или присилно 
раселување);  
(ii) ја опишува - со технички детали - секоја мерка за ублажување, вклучувајќи го видот 
на влијанието на кое се однесува и условите под кои се бара (на пр., континуирано 
или во случај на вонредни ситуации), заедно со дизајни, описи на опрема и 
процедури за работа, како што е соодветно;  
(iii) проценува какви било потенцијални еколошки и социјални влијанија на овие 
мерки; и  
(iv) ги зема предвид и е во согласност со другите планови за ублажување потребни за 
проектот (на пр., за неволно преселување, домородни народи или културно 
наследство).  

 
(б) Следење 

- ПУЖСОА ги идентификува целите за следење и го специфицира видот на следење, со 
врски кон влијанијата во проценети во еколошката и социјална проценка и мерките за 
ублажување опишани во ПУЖСОА 6. Поточно, делот за следење на ПУЖСОА дава (а) 
специфичен опис и технички детали, на мерките за следење, вклучително и параметрите 
што треба да се мерат, методите што треба да се користат, локациите за земање мостри, 
зачестеноста на мерењата, границите за откривање (каде што е соодветно) и 
дефиницијата на праговите што ќе ја сигнализираат потребата за корективни активности; 
и (б) процедури за следење и известување за (i) да обезбедат рано откривање на 
состојбите што бараат посебни мерки за ублажување и (ii) обезбедување информации 
за напредокот и резултатите од ублажувањето.  

 
(в) Развој и обука 

- За поддршка на навремено и ефикасно спроведување на еколошките и социјални 
компонентите во проектот и мерки за ублажување, ПУЖСОА се заснова врз еколошката 
и социјална проценка за постоењето, улогата и способноста на одговорните страни на 
лице место или на ниво на агенција и министерство.  

- Поточно, ПУЖСОА дава специфичен опис на институционалните аранжмани, 
идентификувајќи која страна е одговорна за спроведување на мерки за ублажување и 
следење (на пр. За работење, супервизија, извршување, следење на спроведувањето, 
помошни активности, финансирање, известување и обука на персоналот).  

- За зајакнување на еколошките и социјални способности за управување во агенциите 
одговорни за спроведување, ПУЖСОА препорачува воспоставување или проширување 
на одговорните страни, обука на персоналот и какви било дополнителни мерки што 
може да бидат неопходни за поддршка на спроведувањето на мерките за ублажување 
и сите други препораки на еколошката и социјалната проценка.  

 
(г) распоред за имплементација и проценка на трошоци 

- За сите три аспекти (ублажување, следење и развој на капацитетите), ПУЖСОА 
предвидува (а) распоред за спроведување на мерките што мора да се спроведат како 
дел од проектот, покажувајќи фазност и координација со целокупните планови за 
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спроведување на проектот; и (б) проценки на капиталот и повторливите трошоци и 
изворите на средства за спроведување на ПУЖСОА. Овие бројки се исто така 
интегрирани во вкупните табели за трошоците на проектот.  

 
(д) Интеграција на ПУЖСОА со проект 

- Одлуката на заемопримателот да продолжи со проект и одлуката на Банката да го 
поддржи, се делумно предвидени со очекување дека ПУЖСОА (или самостојно или 
вклучена во ЕСЈН) ќе биде извршена ефикасно. Како резултат на тоа, секоја од мерките 
и акциите што треба да се спроведат ќе бидат јасно наведени, вклучително и 
индивидуалните мерки за ублажување и следење и акции и институционалните 
одговорности поврзани со секоја од нив, а трошоците за тоа ќе се интегрираат во 
целокупното планирање, дизајнирање на проектот, буџет и спроведување.  
  

 



 

 
 

Формат на ПУЖСОА 

Фаза Влијание врз  Мерки за 

ублажување 
Цена Кој 

Забелешки 

Инстали

рање 

Операци

ја  

Инстали

рање 

Операци

ја  

 

Изградба    

  

   

   

     

Операција     

  

    

  

     

Затварање     

  

   

  

     

 

  



 

 
 

Формат на ПУЖСОА 

Фаза 

Што 

(Дали 

параметарот 

треба да се 

следи?) 

Каде 

(Дали 

параметарот 

треба да се 

следи?) 

Како 

(Дали 

параметарот 

треба да се 

следи?) 

Кога 

(Дефинирајт

е ја 

фреквенција

та / или 

континуира

но?) 

Зошто 

(Дали се 

следи 

параметарот

?) 

Цена 

(доколку не се вклучени во 

буџетот на проектот) 

Кој 

(Е одговорен за 

набудување?) 

Инсталира

ње 

Операција  Инсталира

ње 

Операција  

Изградба          

Операција           

Затварање          

 

  



 

157 
 

 

Анекс 4 План За Управување Со Животна Средина И Општествени Аспекти (ПУЖСОА) со Листа за 
проверка (Темплејт за проекти со умерен и низок ризик) 

ПУЖСОА со Листа за проверка за активности на градежништво и рехабилитација 

ДЕЛ A: ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТНИТЕ ЛОКАЦИИ  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

Земја Република Северна Македонија 

Наслов на проектот Проект за модернизација на земјоделството 

Опсег на проект и 
активност 

1.  Подобрување на конкурентноста во избрани земјоделски под-сектори и 
зајакнување на подготвеноста на јавниот сектор за пристап во ЕУ. 

2.  Унапредување на конкурентноста во земјоделскиот сектор 
3.  Зајакнување на институционалниот капацитет за поддршка на јавните 

услуги 
4.  Управување со проекти 

Институционален 

аранжмани 

(Име и контакти) 

СБ 

(Водач на проектниот 
тим) 

Тим за управување со 
проектот 

Локален соговорник и / или примател 

 

Имплементација 

аранжмани 

(Име и контакти) 

Надзор за заштита Локален супервизор на 
контра-партијата 

Надзор на локален 
инспекторат 

 

 

Изведувач 

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА 

Име на локацијата  

Опис на локацијата  Прилог 1: Мапа на локацијата 
[ДА] [НЕ]  

Кој ја поседува 
земјата? 

 

Опис на географскиот, 
физичкиот, 

биолошкиот, 
геолошкиот, 

хидрографскиот и 
социо-економскиот 

контекст 

 

Локации и растојание 
за извори на 

материјали, особено 
агрегати, вода, 

камења? 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 
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Идентификувајте ги 
националните и 

локалните 
законодавства и 
дозволи што се 

однесуваат на 
проектната активност 

 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 отпади (Службен весник бр. 100/05); 

 Закон за заштита на природа (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 бр. 145/10, 53/11, 164/13, 116/15 , 

149/15); 

 Закон за квалитет на воздух (Службен весник бр. 67/04, 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 БЗР (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 бр.  

13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); 

 Закон за квалитет на земјоделски производи (Службен весник бр.  140/10, 

53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15)  

 Закон за безбедност на храна (Службен весник бр.  157/10, 53/11, 1/12, 

164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 84/15, 123/15, 129/15, 213/15, 39/16, 64/18)  

 Закон за ветеринарно здравје (Службен весник бр.  113/07, 24/11, 136/11, 

123/12, 154/15, 53/16) 

 Закон за нуспроизводи од животинско потекло (Службен весник бр.  113/07, 

144/14, 149/15, 53/16)  

 Закон за ветеринарна медицинска подготовка (Службен весник бр.  42/10, 

136/11, 149/15, 53/16, 241/18) 

 Закон за шуми (Службен весник бр.  64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 

147/13, 43/14). 

 Закон за растенија (Службен весник бр.  29/05; 81/08; 20/09; 57/10; 17/11, 

148/11) 

ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА 

Идентификувајте кога 
/ каде се одвиваше 

процесот на јавна 
консултација 

Нацрт ПУЖСОА со листа за проверка (за проекти со умерен и низок ризик) ќе 

биде достапен за јавноста 14 дена на веб-страницата на општините (Ресен, 

Струмица, Скопје, Свети Николе) и веб-страницата на МЗШВ ТУП. Сите 

релевантни коментари и предлози добиени од засегнатите страни ќе бидат 

вклучени во последната листа за проверка на ПУЖСОА и ќе бидат доставени до 

ТУП за одобрување од страна на МЗШВ експерт за животна средина и 

специјалист на Светска банка. Одобрената финална верзија на списокот за 
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проверки на ПУЖСОА треба да биде вклучена во Договорот за грант со 

предлагачот и соодветните документи за наддавање и договори за градење. 

ОСТРУЧУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ КАДАР 

Дали ќе има 
остручување на 

кадар? 

[ ] Не или [ ]Да ако Да, Прилогот 2 ја вклучува програмата за градење на 
капацитетите 
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ДЕЛ B: ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

ЕКОЛОШКИ / СОЦИЈАЛЕН СКРИНИНГ 

Дали проектот 
ќе вклучи некое 
од наведениве 
активности? 

Активност Статус Активирани активности 

A. Рехабилитација на градба  [X] Да  [ ] Не Погледнете го делот  A подолу 

B. Нова конструкција на градба [ ] Да  [X] Не Погледнете го делот  A подолу 

C. Индивидуален систем за третман на отпадни води [ ] Да  [X] Не Погледнете го делот  B подолу 

D. Историски згради и области [ ] Да [X] Не  Погледнете го делот  C подолу 

E. Стекнување на земјиште7 [ ] Да  [X] Не Погледнете го делот  D подолу 

F. Опасни или токсични материјали 8 [X] Да  [ ] Не Погледнете го делот  E подолу 

G. Влијанија врз шумите и / или заштитените подрачја [ ] Да  [X] Не Погледнете го делот  F подолу 

H. Ракување / управување со медицински отпад [ ] Да  [X] Не Погледнете го делот  G подолу 

I. Сообраќај и безбедност на пешаците [X] Да  [ ] Не Погледнете го делот  H подолу 

                                                           
7 Откупот на земјиштето вклучува раселување на луѓе, промена на припишување на средства за живеење на приватна сопственост, тоа се однесува на 
земјиште што е купено / пренесено и влијае на луѓе кои живеат и / или сквотери и / или работат деловно работење (киосци) на земјиште што се 
стекнува. 
8  Токсичен / опасен материјал ги  вклучува, но не е ограничен на азбест, токсични бои, штетни растворувачи, отстранување на оловна боја, итн. 
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ДЕЛ C: МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ 

АКТИВНОСТ ПАРАМЕТАР ЛИСТА СО МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ 

0. Општи услови Известување и 
безбедност на 
работниците 

(a)  Локалниот инспекторат за градење и животна средина и локалната заедница се известени за претстојните 
активности 

(b)   Јавноста за проектните активности  е  соодветно известена преку  медиумите и / или на јавно достапните локации 
(вклучувајќи ја и проектната локацијата ) 

(c)  Стекнати се сите законски потребни дозволи за градба и / или рехабилитација 
(d) Подготовка и спроведување на Планот за управување со проектната локација; 

 Соодветната инсталација на обележувањето на  проектната локација ќе ги информира работниците за 
клучните правила и прописи што треба да ги следат; 

 Обезбедување на соодветно обележување и надвор од градилиштето / дел по дел;  

 Треба да се обезбеди пристап до семејните куќи, пазари, дворови за деца, селски црква;  

 Поставени ленти за предупредување што означуваат забранет влез на невработени лица. 
(e)  Изведувачот официјално се согласува дека целата работа ќе се изврши на безбеден и дисциплиниран начин 

дизајниран да ги минимизира влијанијата врз соседните жители и околината. 
(f) Работниците со ЛЗО ќе бидат во согласност со меѓународните добри практики (секогаш да носат заштитна опрема 

како што се шлемови, маски и заштитни очила, прицврстувачи и безбедносни чизми) Соодветното означување на 
локациите ќе ги извести работниците за клучните правила и прописи што треба да ги следат. Треба да се 
применат мерки за здравје и безбедност во заедницата и на работниците (прва помош, заштитна облека за 
работниците, соодветни машини и алати) 

(g) Треба да се обезбеди постојано присуство на противпожарни уреди во случај на пожар или друга штета. Нивната 
позиција ќе им се соопштува на работниците и ќе се обележува. Нивото на противпожарна опрема мора да се 
процени преку типичен ризик; 

A. Општи активности за 
рехабилитација и / или 
градежни активности 

Квалитет на воздух  (a) За време на рушењето на ентериерот, над првиот кат ќе се користат отпадоци од шут 
(b) Отпадот од рушењето треба да се чува во контролирано подрачје и да се испрска со вода за да се намали 

прашината од рушењето 
(c) За време на пневматско дупчење / уништување на ѕидот, прашината треба да се потисне со тековно прскање на 

вода и / или инсталирање на затворени простории за собирање на прашина на самата локација 
(d) Околното опкружување ( тротоари, патишта) треба да се чува без остатоци за да се минимизира прашината од 

отпадот 
(e) Нема да има горење на отворено на градежен / отпаден материјал на локацијата 
(f) Нема да има прекумерено мирување на градежните возила на локацијата 
(g) За да се минимизира прашината, градежните материјали треба да се чуваат на соодветни места и да бидат 

покриени 
(h) Осигурете се дека сите транспортни возила и машини редовно се одржуваат и се одобрени 

Бучава (a) Бучавата од градењето ќе биде лимитирана на времето што е договорено и стои во  дозволата 
(b) За време на работењето, капаците на моторот на генераторите, воздушните компресори и друга механичка 

опрема треба да бидат затворени, а опремата сместена колку што е можно подалеку од населени области 

Квалитет на вода (a) На проектната локација ќе се воспостават соодветни мерки за контрола на ерозија и талог како на пр. шишиња од 
сено и / или огради тиња за да се спречи талогот да се оддалечува од местото и да предизвика прекумерна 
заматеност во блиските потоци и реки. 
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(b) Организација на соодветно складирање, ракување и секојдневно полнење на опасните материјали. 

Управување со отпад (a) Патиштата и местата за собирање и отстранување на отпадот ќе бидат идентификувани за сите главни типови  на 
отпад што се очекуваат од уривање и градежните активности. 

(b) Минералните градежни работи и отпадот од рушење ќе бидат одделени од генерален отпад, органски, течни и 
хемиски отпадоци со сортирање на лице место и ќе се чуваат во соодветни садови. 

(c) Градежниот отпад ќе се собира и депонира правилно од лиценцирани собирачи. 
(d) Претпријатието за комунални услуги за собирање отпад е одговорно за собирање и транспорт на комунален и 

инертен отпад во рамките на Општината. Депонирањето на отпадот ќе се изврши во локалната депонија. За 
очекуваните видови на отпад од активностите за чистење и обновување, ќе се идентификуваат патеки и места за 
собирање и депонирање на отпад. 

(e) Градежниот отпад ќе биде одвоен од општиот отпад, течниот и хемискиот отпад на лице место, со сортирање во 
соодветни контејнери. 

(f) За можниот опасен отпад (моторни масла, горива од возила) треба да се назначи овластен колекционер за 
правилно собирање и отстранување на истиот. 

(g) Материјалите треба да бидат покриени за време на транспортот за да се избегне расејување на отпадот. 
(h) Евиденцијата за отстранување на отпадот ќе се задржи како доказ за правилно управување како што е и 

дизајнирано. 
(i) Кога ќе се овозможи, изведувачот повторно ќе употреби и рециклира соодветни и одржливи материјали (освен 

азбест) 

B. Индивидуален систем 
за третман на отпадни 
води 

Квалитет на вода (a) Пристапот за ракување со санитарните отпадоци и отпадни води од проектната локација (инсталација или 
реконструкција) мора да го одобрат локалните власти. 

(b) Пред да се испуштат во испустните води, ефлуенти од поединечни системи за отпадни води треба да бидат 
третирани на тој начин со кој ќе се исполнат минималните критериуми за квалитет утврдени од  упатствата на 
општината за квалитет и третман на отпадни води. 

(c) Ќе биде извршено следење на нови системи на отпадни води  (пред/потоа)  
(d) Градежните возила и машинерија ќе се мијат само во одредено подрачје каде истекувањето нема да загадува 

природни водни површини. 
(e)  Ќе се спроведат процедури за спречување и одговор на случајно истурање на горива, лубриканти и други 

токсични или штетни материи. 

C. Историска зграда(и) Културно наследство (a) Ако зградата е одредена историска градба, многу блиску до таква структура, или се наоѓа во одредена историска 
област, ќе се изврши известување и ќе се добијат одобренија / дозволи од локалните власти и сите градежни 
активности планирани и спроведени во согласност со локалното и општинско законодавство. 

(b) Гарантирано ќе се воспостават одредби за да се забележат и регистрираат артефактите или другите можни 
„наоди“ што се среќаваат при ископи или градба, да се контактираат одговорни службеници и да се одложат или 
изменат работните активности. 

 
 

АКТИВНОСТ ПАРАМЕТАР ПРЕГЛЕД НА МЕРИУМИ 

D. Стекнување на 
земјиште 

План / рамка за откуп на 
земјиште 

(a) Ако експропријација на земјиштето не се очекува, но се бара, или ако не се очекува губење на пристапот до 
приходите на легални или нелегални корисници на земјиште, но може да се случи, веднаш треба да се 
консултира лидерот на тимот за задачи на Банката. Одобрениот план / рамка за откуп на земјиште (доколку тоа 
го бара проектот) ќе се спроведе. 



 

163 
 

E. Токсични материјали Управување со азбест (a) Ако азбестот се наоѓа на локацијата на проектот, тој треба да биде означен како опасен материјал. 
(b) Кога е можно, азбестот ќе биде соодветно содржан и запечатен за да се минимизира изложеноста. 
(c) Азбестот пред отстранувањето (ако е потребно отстранување) ќе се третира со средство за мокрење за да се 

минимизира азбестната прашина. 
(d) Со азбестот ќе ракуваат и ќе го  отстранат стручни и искусни професионалци 
(e) За работниците - личната заштитна опрема мора да им се обезбеди на сите работници (целосно покривање на 

телото, вклучувајќи ја главата, водоотпорни чизми, заштитни ракавици и заштита на очите, маска за прашина со 
специјален филтер ХЕПА 

(f) Ако азбестниот материјал се чува привремено, отпадот треба да биде безбедно затворен во затворени садови и 
соодветно означен. Ќе бидат преземени безбедносни мерки за неовластено отстранување на проектната 
локација. 

(g) Ограничен пристап до областа за отстранување на оние лица кои се директно вклучени во отстранувањето на 
азбестот и надзорот на локациите и општинските инспектори. 

(h) Отстранетиот азбест нема да се употребува. 

Управување со токсичен / 
опасен отпад 

(a) Привремено чување на проектната локација на сите опасни или токсични материи ќе биде во безбедни садови 
означени со детали за составот, својствата и информациите за ракување.  

(b) Контејнерите со опасни материи треба да бидат поставени во контејнер кој не протекува за да се спречи 
истурање и истекување. 

(c) Отпадот се транспортира од специјално лиценцирани превозници и се отстранува во лиценциран објект. 
(d) Бои со токсични состојки или растворувачи или бои врз основа на олово нема да се користат. 
(e) Опасниот отпад не треба да се меша, ќе се транспортира и постапува само од лиценцирани компании во 

согласност со националната регулатива. 

FПогодени шуми, 
мочуришта и / или 
заштитени подрачја 

Заштита (a) Сите признати природни живеалишта, мочуришта и заштитени подрачја во непосредна близина на дејноста нема 
да бидат оштетени или експлоатирани, на целиот персонал ќе им биде строго забрането лов, фрази, сечење дрва 
или други штетни активности. 

(b) Да се изврши истражување и попис на големи дрвја во близина на градежната активност, големи дрвја треба да 
бидат обележани и обезглавени со оградување, нивниот корен да биде заштитен и да се избегне каква било 
штета на дрвјата. 

(c) Соседните мочуришта и потоците треба да бидат заштитени од истекувањето на градилиштето со соодветна 
карактеристика за контрола на ерозија и талог за да се вклучат не ограничувајќи се на шишиња од сено и огради 
од тиња. 

(d) Нема да има нелиценцирани јами за заем, каменоломи или депонии за отпадоци во соседните области, особено 
не во заштитените подрачја. 

G. Отстранување 
медицински отпад 

Инфраструктура за 
управување со 

медицински отпад 

(a) Во согласност со националните регулативи, изведувачот ќе осигури дека новоизградените и / или 
рехабилитирани здравствени установи вклучуваат доволно инфраструктура за ракување и отстранување на 
медицински отпад;  

(b) ова вклучува и е неограничено на: 
(c) Посебни установи за поделен здравствен отпад (вклучително и остри оружени инструменти „остри“ и човечко 

ткиво или течности) од друго отстранување на отпадот; и 
(d) Поставени се соодветни складишта за медицински отпад; и 
(e) Ако активноста вклучува третман базиран на објекти, соодветни опции за отстранување на отпадот се 

воспоставени и работат 

H Сообраќајка и 
безбедност на пешаците 

Директна или индиректна 
опасност на јавниот 

(f) Во согласност со националните регулативи, изведувачот ќе осигури дека градилиштето е соодветно обезбедено и 
е регулиран сообраќајот поврзан со градежништвото. Ова вклучува, но не е ограничено на 
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сообраќај и пешаците од 
градежни 

активности 

 Означување на знаци, предупредувачки знаци, бариери и пренасочувања во сообраќајот: местото ќе биде 
јасно видливо и јавноста предупредува за сите потенцијални опасности 

 Систем за управување со сообраќајот и обука на персоналот, особено за пристап до локацијата и тежок 
сообраќај на лице место. Обезбедување на безбедни премини и премини за пешаците во кои се меша 
градежниот сообраќај. 

 Прилагодување на работното време според локалните сообраќајни модели, на пр. избегнување на големи 
транспортни активности за време на сообраќајот или време на движење на добиток 

 Активно управување со сообраќајот од страна на обучен и видлив персонал на локацијата, доколку е 
потребно за безбедно и удобно поминување на јавноста. 

 Овозможување на безбеден и постојан пристап до канцелариски објекти, продавници и резиденции за 
време на реновирање, доколку зградите останат отворени за јавноста. 
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ДЕЛ D: ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Фаза 

Што 

(Дали 
параметар

от треба 
да се 

следи?) 

Каде 

(Дали 
параметар

от треба 
да се 

следи?) 

Како 

(Дали 
параметар

от треба 
да се 

следи?) 

Кога 

(Дефинирајте 
ја 

фреквенцијат
а / или 

континуиран
о?) 

Зошто 

(Дали се 
следи 

параметаро
т?) 

Цена 

(доколк
у не се 

вклучен
и во 

буџетот 
на 

проекто
т) 

Кој 

(Е 
одговорен 

за 
мониторинг

?) 

За време на 
подготовкат
а на 
активност 

пристап до 
проектната 
локација 

управување 
со 
сообраќајот 

достапност 
на објекти за 
отстранување 
отпад 

на 
проектната 
локација 

на 
проектната 
локација 

 

во близина 
на локацијата 

проверете 
дали 
дизајнот и 
планирањето 
на проектот 
предвидуваат 
вредни 
процедури 

пред 
започнување на 
изградба / 
рехабилитација 

безбедност на 
пошироката 
јавност, 
навремено 
откривање на 
тесните грла за 
отстранување 
на отпадот 

Маргинал
ен во 
рамките 
на буџетот 

Изведувач, 
инженер 

За време на 
спроведува
ње на 
активност 

Инвентар на 
опасен отпад 
(азбест) 

Контрола на 
квалитетот на 
градежниот 
материјал (на 
пр. бои / 
растворувачи
) 

На 
проектната 
локација 
 

Зграда на 
изведувачот / 
градилиште 

визуелни / 
аналитички 
ако се 
сомневате 

визуелно / 
истражување 
во бази на 
податоци за 
токсични 
материјали 

пред почетокот 
на изградба / 
рехабилитација 

пред 
одобрување да 
се користат 
материјали 

здравје и 
безбедност на 
јавноста и на 
работното 
место 

Маргинал
ен во 
рамките 
на 
буџетот; 

(подготви 
специјалн
а сметка 
за 
анализи 
на ТУП) 

Изведувач, 
инженер 

За време на 
надзорот на 
активност 

производство 
на прашина 

емисија на 
бучава 

количини на 
отпадни води 
и квалитет 

видови и 
количини на 
отпад 

на лице 
место и во 
непосредна 
близина, 
близу до 
потенцијални
те жители 
кои имаат 
влијание 

визуелна 

консултација 
со локалното 
население 

визуелни, 
аналитички 
ако се 
сомнителни 

броење на 
транспорт на 
отпад надвор 
од локацијата 

дневно 

дневно 

дневно / 
континуирано 

 

секоја серија 
 

избегнување на 
јавна 
непријатност 

избегнување на 
негативни 
влијанија врз 
подземните / 
површинските 
води 

обезбедување 
соодветно 
управување и 
отстранување 
на отпадот 

Маргинал
ен во 
рамките 
на буџетот 

Изведувач, 
инженер 
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Анекс 5 Еколошка и Социјална скрининг листа за проверка 

Дел 1 (треба да биде комплетиран од МЗШВ)   

1. Име и код на под-проектот: 
 
2. Краток опис на Проектот што вклучува: природа на проектот, цена на проектот, физичка 
големина, површина, локација, сопственост на имот, постоење на тековни активности, планови за 
проширување или нова градба (описот може да се копира од предлогот за под-проектот и да биде 
приложена) 

 

3. Дали проектот ќе има влијанија врз животната средина и социјалните параметри, наведени 
подолу за време на фазата на изградба или оперативните активности? Наведете, со проверка, за време 
на која фаза ќе се појават влијанија и дали се потребни мерки за ублажување.  
Објаснете колку земјиште ќе треба и идентификувајте кој е сопственик на земјата, кој го користи 

земјиштето и / или како ќе се добие тоа земјиште.  

 

Дел 2 (да биде комплетиран од страна на МЗШВ врз основа на наодите од скринингот и процесот на 

опсег на животната средина) 

 

Категорија на ризик на животната средина на проектот (значителен или умерен) _____ 

 

ОВЖС и / или ПУЖСОА се задолжителни (да или не)  _____ 

 

Кои се специфичните прашања што треба да се решат во ОВЖС / ПУЖСОА? 

 

 

 

Извршител за животна средина и општествени аспекти:      Датум: 



 

167 
 

      

 
ЕКОЛОШКА СКРИНИНГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

1.  Име на под-проектот: 

2.  Краток опис на Проектот што вклучува: природа на проектот, цена на проектот, физичка 
големина, површина, локација, сопственост на имот, постоење на тековни активности, планови за 
проширување или нова градба (описот може да се копира од предлогот за под-проектот и да биде 
приложена) 
 
3. Дали проектот ќе има влијанија врз животната средина и социјалните параметри, наведени подолу 
за време на фазата на изградба или оперативните активности? Наведете, со проверка, за време на која 
фаза ќе се појават влијанија и дали се потребни мерки за ублажување. Објаснете колку земјиште ќе 
треба и идентификувајте кој е сопственик на земјата, кој го користи земјиштето и / или како ќе се добие 
тоа земјиште. 

 

Еколошка компонента Фаза на изградба 
 

Оперативна 
фаза 

Предложен
и мерки за 
ублажувањ
е Копнено опкружување 

Ерозија на почвата: дали проектот вклучува 
земјоделско производство? Ако е така, кои култури? 
Дали земјоделското поле се наоѓа на падините и / или 
на обичните области? Дали проектот ќе вклучува 
орање / одгледување растенија на падините? 

   

Солење на почвата и наводнување: дали проектот 
користи наводнување? Ако да, дали се забележани 
некои карактеристики на водата и солењето? По која 
стапка? 

   

Живеалишта и губење на биодиверзитетот: Дали 
проектот ќе вклучува употреба или модификација на 
природните живеалишта (пасење и засадување на 
степските области, сечење или отстранување на дрвја 
или друга природна вегетација, итн.) м 

   

Загадување на почвата: Дали проектот ќе применува 
пестициди? Ако да, кои типови и нивната количина? 
Дали проектот ќе користи машини со лошо управуван 
систем за гориво и мазива? 

   

Деградација на земјиште, живеалишта и екосистеми: 
Дали областа што моментално треба да се користи е 
природно живеалиште (шума, мочуриште, природна 
трева и сл.)? 

   

Деградација на земјиште: Дали проектот ќе вклучува 
ископ на земја? 

   

Генерација на цврст отпад - каков вид отпад ќе се 
генерира (разни видови градежни отпадоци, отпад од 
агро-преработувачки активности, сточарско ѓубриво) и 
нивна приближна количина 

   

Генерирање токсичен отпад - какви видови токсичен 
отпад ќе се генерираат (застарени и неупотребливи 
пестициди и минерални ѓубрива; хемикалии што се 
користат во агро-преработувачки активности; азбест) и 
нивна приближна количина. 
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Еколошко социјална компонемта Фаза на изградба 
 

Оперативна 
фаза 

Предложен
и мерки за 
ублажувањ
е 

Биодиверзитет и загуба на живеалиштата: Дали 
проектот се наоѓа во близина на заштитените подрачја 
или други чувствителни области кои поддржуваат 
важни живеалишта на природната фауна и флора? Дали 
е планирано проширување на подрачјето под 
земјоделско култура засновано врз трансформација на 
природните живеалишта? 

   

Подземно загадување на водата - ако проектот вклучува 
производство на храна за шталска жива стока, има ли 
платформа за ѓубриво? 

   

Изградба 
Квалитет на воздухот: Дали проектот ќе обезбеди 
емисии на загадувачи? Кои видови загадувачи (SOx, 
NOx, цврсти честички, диоксини, фурани, итн.) 

   

Водено опкружување 
Количина на вода: дали проектот ќе вклучува 
употреба на вода? Кои количини и од кој извор на 
вода (централизиран систем за водоснабдување и / 
или од резервоар за вода)? 

   

Квалитет на вода / Загадување: Дали проектот ќе 
придонесе за загадување на површинските води - кои 
ќе бидат приближните количини на испуштање на 
отпадни води? Дали проектот вклучува испуштање на 
отпадни води во резервоари за вода и / или во 
централизирана канализациона мрежа / септички 
резервоар? 

   

Губење на биодиверзитетот: Дали проектот вклучува 
воведување туѓи видови (во случај на проекти за 
аквакултура)? 

   

Губење на биодиверзитетот: Дали проектот ќе биде 
лоциран во близината на заштитена област или 
мочуриште? 

   

Деградација на природните водни екосистеми - ако 
проектот вклучува испуштање на цврсти отпадоци во 
водните текови и резервоари; пестициди; сечење на 
заштитни засолништа. 

   

Плевел, штетници, болести: дали проектот ќе 
придонесе за ширење на плевелите, штетниците и 
болести на животните и растителните болести?  

   

Седиментација на водните тела - дали проектот ќе 
придонесе за таложење на водните тела како 
резултат на ерозијата на почвата?  

   

Социо-економско окружување 
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Социјални влијанија - дали проектот вклучува 
следново: (а) проблеми со безбедноста при работа; 
(б) здравствени опасности; (в) неволно присвојување 
на земјиште или раселување од трети страни кои 
користат земјиште; (г) губење на пристапот до 
изворите на приход; (д) загуба на физички и / или 
економски средства; и (ѓ) вознемирување на 
жителите кои живеат во близина на проектната 
област. 

   

Дали проектот според националното законодавство 
бара јавни консултации да ги земат предвид 
загриженоста и инпутите од животната средина на 
локалното население? 

   

Дали проектот ќе обезбеди сочувување на здравјето 
на луѓето, безбедноста при работа и не 
вознемирување на жителите кои живеат во близина 
на проектната област? Ако не, дали е можно со 
примена на предложени мерки за ублажување за да 
се намалат влијанијата врз животната средина и 
социјалните влијанија на проектот на прифатливо 
ниво? 

   

Дали предложениот проект може негативно да влијае 
на нивото на приходот или можностите за 
вработување на ранливите групи? 

   

Дали е веројатно дека проектот значително ќе влијае 
на културните традиции на погодените заедници, 
вклучително и родово-базираните улоги? 

   

 

 

4. Резултат од еколошкиот и социјалниот скрининг 

 Ризик Категорија "Висок". 
Значително влијание не се финансира.  
 

 Ризик Категорија "Значителен". 
Ограничено или привремено влијание 
 

 Ризик Категорија “Умерен".  
Ограничено или привремено влијание 
 

 Ризик Категорија “Низок”. 
Нема влијание 

Подготвил::  

Име и потпис: 

Назначување:  

Датум:  

Одобрено од:  

Име и потпис: 

Назначување: 

Датум: 



 

 
 

 


