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I. Вовед во Вториот проект за подобрување на општинските 

услуги  

A. РАЗВОЈНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ 

Предложената развојна цел на МСИП2 проект е подобрување на транспарентноста, финансиската 
одржливост и реализација на таргетираните општински услуги во општините-учеснички.  

B. ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

Предложениот Втор Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП2) во вредност од  25 
милиони евра претставува втора фаза од тековниот Проект за подобрување на општинските  услуги 
(МСИП, P096481) со цел да се одговори на големата побарувачката од страна на општините за 
финансирање на локалната инфраструктура. Тој ќе се темели врз искуството здобиено од МСИП 
проектот и научените лекции со цел зголемување на влијанието на проектот којшто дава добри 
резултати. 

Оригиналниот заем на ИБРД за МСИП проектот (одобрен на 26-ти март 2009 година) беше во износ 
од 25.000.000 US долари. После тоа следеше заемот за Дополнителното финансирање во износ од 50 
милиони US долари кои беа одобрени од страна на Одборот на Светска банка на 10-ти мај 2012 
година. Неодамна, односно на 22-ри декември 2014 година додадена беше нова компонента за ЕУ 
ИПА грантови за рурален развој во вредност од 15,5 милиони евра, труст фонд администриран од 
страна на Светска банка, со кој се обезбедуваат грантови за приоритетни инвестиции во руралната 
инфраструктура за подобните општини преку постојниот МСИП проект. 

Целта на МСИП проектот е подобрување на транспарентноста, финансиската одржливост и 
реализацијата на таргетираните општински услуги. Неговата имплементација напредува добро и 
резултатите од досегашните под-проекти укажуваат на добриот напредок кон остварувањето на 
развојните цели на проектот. Дел од достигнувањата на МСИП проектот се: над 11.000 домаќинства 
со нови водоводни приклучоци; околу 240.000 луѓе кои се корисници на услугата редовно собирање 
на цврст отпад; сите општини учеснички/комунални претпријатија ги објавуваат своите 
информации за буџетот на нивните интернет страници и сите јавни комунални претпријатија за 
водоснабдување од општините учеснички земат активно учество во бенчмарк мрежата на IBNET. 

Над 40 отсто од вкупниот износ на заемот на МСИП (вклучувајќи го оригиналниот заем и 
дополнителното финансирање) е исплатен. Покрај тоа, околу 47,2 милиони евра се веќе 
распределени за општински инвестиции во рамките на постојните под-проекти. Ова претставува 98 
отсто од вкупниот инвестициски фонд во рамките на МСИП проектот, не земајќи ја во предвид 
ИПА компонентата. Согласно ова, средствата од МСИП проектот сега се целосно распределени и 
проектот не може да одговори на новите апликации на општините. Во исто време, интересот на 
општините и побарувачката за користење на МСИП средствата и понатаму расте. 

Со оглед на постојаната потреба за подобрување на комуналната инфраструктура и врз основа на 
позитивното искуство од имплементацијата на МСИП проектот, Владата на Република Македонија 
поднесе барање до Банката за нов проект во износ од 25 милиони евра, кој ќе претставува втора фаза 
на МСИП проектот. 

МСИП2 ќе продолжи да се фокусира на подобрување на транспарентноста, финансиската 
одржливост и реализацијата на таргетираните општински услуги во општините-учеснички и 
нивните јавни комунални претпријатија како што се водоснабдување, канализација и управување со 
цврст отпад, како и енергетска ефикасност, градскиот превоз и други услуги кои ги обезбедуваат 
општините. Покрај тоа, МСИП2 проектот има за цел подобрување на услугите на тој начин што 
грант компонентата е наменета за посиромашните и маргинализираните заедници со што ќе се 
обезбеди подобрување на нивната инфраструктура. Позитивните аспекти од искуството со МСИП 
проектот, кои исто така ќе се применуваат и во рамките на новиот проект, вклучуваат пристап до 
кредити достапни за општините (во форма на под-заеми), процес заснован на побарувачката од 
страна на општините-учеснички при што се врши избор на приоритетни проекти од широкиот 
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спектар на општински инвестиции, поддршка на општините при целото времетраење на под-
проектот што ќе придонесе за зајакнување на општинските капацитети, како и зголемена 
транспарентност и објавување на информации од страна на општините-учеснички како услов за 
учество. Од досегашното искуство може да се каже дека има потреба од подобрување на надзорот 
врз градежните работи и квалитетот на техничката документација изготвена од страна на 
општините. 
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II. Опис на локалните/условите на Светска банка за заштита на 

животната средина  

A. НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТОТ  

Процедурата за оценка на влијанието врз животната средина е пропишана во рамките на Законот за 
животна средина, Службен весник бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09; 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 
163/13, 42/14, 129/15 (Поглавје XI/Член 76-94), каде што се вклучени условите согласно 
Директивите на ЕУ за ОВЖС (Директива 85/337/EEC и промените со Директивите 97/11/EC, 
2003/35/EC и 2009/31/EC) 

Оваа  процедура  започнува  со  тоа  што  Инвеститорот  (застапник на проектот) кој  има  намера  
да  го  спроведе  проектот  доставува Писмо  со  известување,  во  писмена  и  електронска  форма  
до  Министерството  за  животна  средина  и просторно  планирање (МЖСПП - Управа  за  животна  
средина),  коешто  е  надлежен  орган  за  целата постапка. Управата за животна средина е должна да 
го објави Писмото со известување во најмалку еден дневен  весник  достапен  на  целата  територија  
на  Република  Македонија  и  на  интернет  страницата  на МЖСПП.  

Скрининг постапката е  фаза  од  подготовката  на  ОВЖС  при  која  МЖСПП  определува  дали  
има  потреба  да  се  врши ОВЖС  за  одреден  проект.  За  проектите  кои  не  спаѓаат  во  листата  
на  проекти  за  кои  мора  да  се спроведува  процедура  за  ОВЖС (проекти  од  помал  обем),  
потребно  е  да  се  изготви  Извештај – елаборат  за  влијанието  врз  животната  средина"  (ова  се  
однесува  на  проекти  од  категорија  Б согласно Процедурите на Светска банка за оценка на 
влијанието врз животната средина ОП4.0.1).  

B. НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 

ПРОЕКТИ ОД ПОМАЛ ОБЕМ 

Во  текот  на  постапката  за  ОВЖС  во  фазата  при  која  се  определува  потребата  од  ОВЖС,  
доколку одлуката  е  дека  не  постои  потреба  од  спроведување  на  постапка  за  ОВЖС,  
Инвеститорот  треба  да започне  со  подготовка  на  Извештај–  Елаборат  за  оценка  на  
влијанието  врз  животната  средина. Оваа  постапка  е  задолжителна  за  проекти  од  помал  
обем (на  пример, реконструкција  или  изградба  на локални  улици,  патишта,  изградба  на  
локални  системи  за  водоснабдување,  канализациони  системи  и мали  пречистителни  станици-  
помалку  од 10.000  е.ж.  итн.),  кои  имаат  краткотрајно  и  мало  негативно влијание врз животната 
средина.  

Постојат два  правилници  кои  се  однесуваат  на  проекти  за  кои  треба  да  се  подготват  
Извештаи – елаборати за ОВЖС:  

A) Правилник со листа на проекти за кои Инвеститорот треба да подготви Извештај – елаборат 
за ОВЖС, којшто треба да биде усвоен од страна  на Министерството за  животна  средина  и 
просторно планирање (Службен весник на РМ бр. 36/12);  

B) Правилник  со  листа  на  проекти  за  кои  Инвеститорот  треба  да  подготви  Извештај– 
елаборат  за ОВЖС,  којшто  треба  да  биде  усвоен  од  страна  на  градоначалникот  на  
општината (Службен весник на РМ бр. 32/12) или Градоначалникот на Град Скопје;  

Содржината  на  Извештајот –  елаборатот  за  ОВЖС  треба  да  биде  во  согласност  со  
Правилникот  за формата  и  содржината  на  Извештајот  за  ОВЖС  и  постапката  за  усвојување  
на  Извештајот  за  ОВЖС (Службен весник на РМ бр. 123/12).  

Извештајот–  елаборатот  за  ОВЖС  ги  содржи  главните  карактеристики  на  активностите  на  
проектот, главните  позитивни  и  негативни  влијанија  врз  животната  средина, земајќи  ги  во  
предвид карактеристиките  на  средината  на  локацијата  каде  што  се  одвиваат  проектните  
активности.  Многу поедноставената  Програма  за  заштита  на  животната  средина  се  состои  од  
различни  мерки  кои  треба да  го  спречат,  намалат  и  да  направат  компензација  за  негативното  
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влијание  врз  сите  елементи  од животната  средина  и  таа  треба  да  се  базира  на  националното  
законодавство  за  животна  средина  и добрата  меѓународна  пракса.  Јавната  расправа  не  е  
неопходна  при  подготовката  и  усвојувањето  на Извештајот– елаборатот за ОВЖС (според 
националната легислатива). Слика 1 ја прикажува упростената шема на постапката за Извештајот –  
елаборатот за ОВЖС како и  компетентните власти за усвојување на Извештајот –  елаборатот  за  
ОВЖС.   

Environmental Impact Assessment of small-scale projects according the national legal requirements 

Decision is issued that no EIA procedure needs to be carried out MoEPP/ 
EA 

Investor Preparation of EIA Report 

Submission of EIA Report 
to the responsible 

authority 

IF PROJECT ACTIVITIES 
BELONG TO:  

Rulebook on the list of projects for which the EIA 
Report – Elaborate should be prepared and it should be 

adopted by the Ministry of Environment and Physical 
Planning (Official Gazette of RM" No. 36/12); 

Rulebook on the list of projects for which the EIA 
Report – Elaborate should be prepared and it should be 

adopted by the Mayor of the municipality (Official 
Gazette of RM" No. 41/12) 

Responsible authority for 
adoption of EIA Report - 

Elaborate - MoEPP 

Responsible authority for adoption of EIA 
Report - Elaborate - Mayer of relevant 

municipality or / Mayer of Skopje 

 

Слика 1 Национални услови за ОВЖС кај проекти од помал обем 

C. ЗАШТИТНИ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ НА СВЕТСКА БАНКА 

Светската  банка  има  развиено  заштитни  процедури  и  политики  и  истите  ги  има  
имплементирано  во целиот  свет  со  цел  да  обезбеди  спречување,  намалување  и  компензација  
на  негативните  влијанија  на проектите  врз  животната  средина.  

OP/BP 4.01 Оценка на животната средина 

Банката  бара  Оценка  на  влијанието  врз  животната  средина (ОВЖС)  за  проекти  
предложени  за финансирање  од  Банката  за  да  се  осигура  дека  тие  немаат  или  го  намалуваат  
потенцијалното негативно  влијание  врз  животната  средина.  Оценката  на  животната  средина  е  
процес  чија  суштина и вид  на анализа зависи од природата, обемот  и  потенцијалното  влијание  
врз  животната  средина  на предложениот проект. ОВЖС го оценува потенцијалниот ризик и 
влијанието  на проектот  врз животната средина;  ги  проверува  алтернативите  на  проектот;  
идентификува  начини  за  подобрување  на селекцијата,  локацијата,  планирањето,  проектирањето  
и  имплементацијата  на  проекти  преку  превенција,  минимизација,  намалување  на  влијанието  
или  компензација  на  негативните  и  засилување  на позитивните  влијанија  врз  животната  
средина.  Исто  така  вклучува  олеснување  и  управување  со негативните  влијанија  врз  
животната  средина  при  имплементацијата  на  проектите.  ОВЖС  ја  зема  во предвид  природната 
(воздух,  вода  и  почва),  социјалната  и  културната  средина,  како  и  меѓу  граничните и 
глобалните аспекти на животната средина.  

Банката  ги  класифицира  предложените  проекти  во  три  главни  категории  во  зависност  од  
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типот, локацијата, чувствителноста,  големината  на  проектот  и  природата  и  големината  на  
неговите потенцијални влијанија врз животната средина.  

- Категорија  А: Предложениот проект се очекува да има значителни негативни влијанија врз 
животната средина,  кои  се  чувствителни,  разновидни  или  без  преседан.  Овие  влијанија  можат  
да  влијаат  на површина која е поширока од местата или локациите каде се извршуваат градежните 
работи.  

-  Категорија  Б:  Потенцијалните  негативни  влијанија  на  предложениот  проект  врз  животната  
средина кои  се  рефлектираат  на  популацијата  или  врз  еколошки  значајни  подрачја,  
вклучувајќи  мочуришта, шуми,  пасишта,  или  други  природни  живеалишта -  се  помалку  штетни  
од  оние  на  проекти  од  А категорија.  Овие  влијанија  ја  опфаќаат  само  градежната  локација;  
само  мал  дел  од  нив  имаат неповратно влијание; и за повеќето случаи мерките за намалување на 
влијанието можат полесно да се предвидат во споредба со проектите од категоријата А. (Сите 
проекти во рамките на МСИП2 проектот спаѓаат во оваа категорија).  

-  Категорија  В:  Предложениот  проект  се  очекува  да  има  минимални  или  да  нема  негативни  
влијанија врз животната средина.  

Други заштитни процедури и политики на Светска банка кои треба да се земат во предвид при 
проценката на проектите се: а) заштита на природните живеалишта и подобрена употреба на 
земјиштето (ОP/BP 4.04), б) заштита и ефикасна употреба на интернационалните води 
(црпење на води, испуштање на води или минерали во водотеци и хидролошки влијанија) - ОP/BP 
7.50, в) заштита на физички културни ресурси од развојните проекти (ОP/BP 4.11), г) заштита 
на шуми преку проценка на влијанието врз шумите на инвестициските активности (ОP/BP 4.36), д) 
потреба од дислокација на население, загуба на имот и влијание врз животот на локалното 
население како резултат на развојните активности (ОP/BP 4/12) како и Упатството на 
Меѓународната финансиска корпорација во однос на заштита на животната средина, здравјето 
и безбедноста.  
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III. Влијание врз животната средина на под-проектот  

Проектот за изградба на атмосферска канализација во населба “Пржино“ (на територија на Општина 
Кисела Вода, во Град Скопје) има за цел да ги подобри  постојните услови за живот на локалното 
население, да ја спречи појавата на поплави при поројни дождови, да обезбеди подобар и 
побезбеден сообраќај низ улиците како и да спречи оштетување на индивидуалните објекти за 
домување.  

Во населбата Пржино живеат околу 4.000 жители. Моментално  атмосферска канализација е 
изградена по 2-3 улици што претставува 20% од потребната атмосферска канализација за населбата 
Пржино. Атмосферска канализација ќе се гради по 13 улици и неколку пократки краци. Улиците по 
кои ќе се гради атмосферска канализација се: “Пржино“, “Милан Мијалковиќ“, “Мегленска“, 
“Зеленгора“, “Кавалска“, “Полог“, “Кочанска“, “Малина Поп Иванова“,“ Кара Трифун“, “Пејо 
Јаворов“, „Пандо Кљашев“, “Благоја Гојан“ и “Мариовска“, прикажани на Error! Reference source 
not found. (нивна локација во однос на Град Скопје) и Слика 1 (нивна локација во населбата 
Пржино).  

Слика 2: Локација на улиците и краците во населба Пржино  

 
Вкупната должина на новоизградената атмосферска канализација ќе изнесува околу 5.300m со 
различен дијаметар на цевките од Ø300mm до Ø500mm. Истата ќе се поврзе на постојната улична  
атмосферска канализација (улична атмосферска канализациона мрежа со дијаметар од Ø500mm на 
улица “Мариовска“,улична атмосферска канализациона мрежа со дијаметар од Ø250/300 mm на 
улица “Наум Охридски“ и улична атмосферска канализациона мрежа со дијаметар од Ø300mm на 
улица “Рилски Конгрес“). Сумарно, по должината на улицата “Милан Мијалковиќ“ ќе се изгради 
атмосферската канализација во должина од 1.010m, по улицата “Пржино“ ќе се изградат 374m 
атмосферска канализација, по улиците од десната страна на улицата “Пржино“ ќе се изгради 
атмосферска канализација со вкупна должина од 2.422m, додека по улиците од левата страна на 
улицата “Пржино“ ќе се изгради атмосферска канализација во должина од 1380m. Атмосферската 
канализација ќе биде изградена од полипропиленски цевки со дијаметар од Ø300mm. 

Околу улиците по кои ќе се одвиваат проектните активности  се наоѓаат  индивидуални објекти за 
домување, градинката “8 Септември“, игралиште, комерцијални објекти, мини маркети и сервис за 
коли. На улицата “Пржино“ има неколку автобуски постојки кои се користат за јавен автобуски 
транспорт доградското подрачје (автобус број 16) . 

Населба „Пржино“ 
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Неколку фотографии од улиците се прикажани подолу. 

  
Улица “Мегленска” Улица “Мариовска” 

  
Улица “Милан Мијалковиќ” Улица ”Пржино” 
 

A. ГЛАВНИ ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ КОИ ИМААТ ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

Сумарно, изградбата на атмосферската канализација ги вклучува следните активности: а) 
обележување на трасата за изградба на атмосферска канализација, расчистување на трасата по 
улиците во населбата Пржино, б) сечење (отстранување) на асфалтот по улиците, в) ископ на земја 
(рачно и машински), г) поставување на полипропиленски коругирани PP-HP цевки и други потребни 
елементи за изградба на атмосферската канализација, д) поставување на шахти и поврзување со 
главната атмосферска канализација, ѓ) поставување на сливници од армирано бетонски цевки и  
лиено-железни решетки, е) поставување на пластична лента за претпазливост со цел означување за 
присуство на атмосферска канализација, рачно затрупување и ж) затрупување и набивање на ровот 
со песок и толченик и асфалтирање во слој до 10см. 

B. ГЛАВНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ОСЕТЛИВИ РЕЦЕПТОРИ  

Проектните активности ќе се одвиваат во урбана средина, односно во населбата Пржино во 
Општина Кисела Вода, Град Скопје. Очекуваните влијанија врз животната средина ќе бидат со 
среден интензитет и големо локално значење. Пред започнување со изградбата на атмосферската 
канализација, Изведувачот треба да ги исполни барањата за безбедност и здравје при работа, да ги 
следи принципите на добра градежна практика (Изработка на План за безбедност  и заштита при 
работа), да го намали ризикот по здравјето на работниците и локалното население кое што живее во 
непосредна близина на градежната зона како и возачите кои ги користат споменатите 13 улици. 
Изведувачот исто така треба да ја обезбеди и потребната заштитна опрема за работниците,  да ја 
обележи и да постави заштитна ограда околу градежната зона по улиците и да постави знаци за 
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предупредување. 

Неопходна е изработка, одобрување и имплементација на План за управување со сообраќајот со 
цел да се обезбеди безбедна работа на работниците, да се избегне метеж во сообраќајот, да се 
обезбеди безбеден сообраќај низ населбата Пржино (и во општина Кисела Вода) како и 
обезбедување на општа безбедност на околното население. Исто така, неопходно е да се обезбедат 
пристапни патишта до домовите на локалните жители, до комерцијалните објекти, мини маркетите, 
како и до градинката “8 Септември“. Планот треба да вклучува: правци за пренасочување на 
сообраќајот и распоред на работни часови во кои ќе се одвиваат проектните активности.  Од особено 
значење е и обезбедувањето  на  редовен и безбеден транспорт на добра и луѓе во рамките на 
општина Кисела Вода. Вработените лица во општината треба да подготват 
Информација/Соопштение за проектните активности (почеток, временска рамка во која ќе се 
одвиваат проектните активности и правци за пренасочување на сообраќајот) и истиот треба да се 
објави на информативната (огласна) табла на општината, на веб страница на Општина Кисела Вода 
или општинскиот весникот "Кисела Вода". 

Чувствителните рецептори на зголемено ниво на бучава и вибрации продуцирани од изградбата 
на атмосферската канализација ќе бидат жителите кои живеат во непосредна близина на 
градилиштето (долж 13те улици во населбата Пржино), работниците, како и децата кои секојдневно 
ја посетуваат градинката. Согласно Законот за заштита од бучава (Сл. Весник на РМ бр. 79/07, 
124/10, 47/11 и 163/13 и 146/15) и останатите законски и подзаконски акти, проектната локација 
припаѓа во подрачје од втор степен за заштита од бучава каде максимално дозволените гранични 
вредности изнесуваат 45dBA во текот на ноќта и 55dBA  во текот на денот и вечерта (Подрачје од 
втор степен). 

На градилиштето се очекуваат различни фракции на отпад како: ископ на земја (вкупна количина 
околу18,219m3), градежен отпад, комунален отпад (хартија, стакло, пластика и сл.). Можна е и 
појава на  многу мали количини на опасен отпад како на пример течен отпад од масло (моторно), 
како и замастени  крпи  и  текстил  од евентуалните  чистења  на  делови  на  опремата  за  
ископување. Управувањето со можниот опасен отпад треба да се пристапи согласно Листата на 
видови отпад (Сл. Весник на РМ бр. 100/05). Јавното Претпријатие “Комунална хигиена“од Скопје е 
одговорно за управување со генерираниот инертен и неопасен отпад додека за опасниот отпад 
Изведувачот треба да потпише договори со овластени собирачи и транспортери на опасен отпад.  

За времетраење на проектните активности се очекуваат емисии во воздухот кои потекнуваат од 
употребата на градежната механизација (камиони и багери) која ќе се користи за доставување на 
градежните материјали, ископ на земја, сечење на асфалт итн. 

Во непосредна близина и пошироката околина на проектната локација нема регистрирани ендемски, 
заштитени и загрозени животински и растителни видови или пак заштитени подрачја и живеалишта 
врз кои градежните активности би предизвикале негативно влијание.  Населбата Пржино е лоцирана 
во близина на планината Водно која преставува заштитено подрачје. Планираните проектни 
активности нема да се одвиваат во близина на оваа зелена површина и нема да имаат негативно 
влијание врз истата. Во близина на градилиштето нема заштитени споменици на културно 
наследство. 

Во фазата на користење Проектот ќе има големи позитивни влијанија врз животната средина и 
социјалниот живот на граѓаните. Генерално не се очекуваат негативни влијанија врз животната 
средина. Можни сценарија кои би можеле да се случат и да предизвикаат штета врз животната 
средина вклучуваат: а) излевање на вода од канализацијата при оштетување на цевка или затнување 
на шахти, б) појава на бучава и вибрации при ископување на оштетени цевки и в)проблеми во 
сообраќајот поради привремено затворање на дел од локалната улица за поправка на 
канализационата мрежа. 

Мерки за ублажување на негативните влијанија врз животната средина кои треба да се применуваат 
пред и за време на градежните активности (како и во фазата на користење на атмосферската 
канализација) се наведени во Планот со мерки за ублажување на негативните влијанија врз  
животна средина од проектните активности, додека параметрите кои треба редовно да се 
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следат се предвидени во Планот за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на 
негативните влијанија врз животна средина од проектните активности.  

Согласно националното законодавство, консултантската компанија “Eнвиро ресурси“ подготви 
Елаборат за заштита на животна средина за проектот “ Изградба на атмосферска канализација по 
улиците во населба Пржино” и истиот е доставен за одобрување во Град Скопје. 

Изведувачот на градежните активности ја има главната одговорност во градежната фаза да ги 
спроведува предложените мерки кои се однесуваат на заштита на животната средина дефинирани во 
Елаборатот за заштита на животна средина како и мерките наведени во Планот со мерки за 
ублажување на негативните влијанија врз животната средина од проектните активности и Планот за 
следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија врз на животна 
средина од проектните активности. 

Следењето на спроведувањето на предложените мерки треба да го вршат одговорното лице за 
надзор (Надзорен инженер) и вработените лица во Општината. За непречено спроведување на 
проектот  потребна е добра комуникација и редовни состаноци  помеѓу сите вклучени страни 
(Изведувач, Надзорен инженер, општинските служби, инспектор за животна средина, комунален 
инспектор, сообраќаен инженер и други лица вработени во општината Кисела Вода и ЈП“ Водовод и 
канализација“ Скопје).  

 

Легенда: 

1. Улица“Пржино“, 

2. Улица“Милан 
Мијалковиќ“ 

3. Улица“Мегленска“ 

4. Улица“Зеленгора“, 

5. Улица“Кавалска“ 

6. Улица“Полог“,  

7. Улица“Кочанска“ 

8. Улица“Малина Поп 
Иванова“, 

9. Улица“Кара Трифун“, 

10. Улица„Пандо Кљашев“, 

11. Улица  “Благоја Гојан“ 

12. Улица“Мариовска“, 

13. Улица“Пејо Јаворов“, 

Слика 1: Локација на 13 улици во населбата Пржино по кои ќе се гради атмосферската канализација 



11 

 

C. ПЛАН СО МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

Потенцијално влијание Степен на влијание Мерки за ублажување на негативните влијанија Одговорно лице 

Проектна активност: Обележување на улиците и краците по кои ќе се гради атмосферска канализација во населба Пржино, општина Кисела Вода 

Можни негативни социјални и 
здравствени влијанија врз 
населението, возачите и  
работниците при изградбата на 
атмосферската канализација како 
резултат на:  

• Небезбеден почеток на 
градежните работи, 

• Повреди при минување во 
близина на градилиштето, 
рововите и шахтите, 

• Непридржување кон мерките за 
заштита на безбедноста и 
здравјето при работа, 

• Несоодветен пристап на 
населението низ населбата 
Пржино  

Локално/ во рамките на  
населбата Пржино  

Среднорочно – за 
време на градежната 
фаза (вкупна должина 
на атмосферска 
канализација изнесува 
5,300m) 

 

Значајност /голема 

� Изработка, одобрување и имплементација на Планот за безбедност и здравје при 
работа  

� Изработка, одобрување и имплементација на Планот за управување со сообраќај  
заедно со општинскиот персонал, 

� Информирање преку општинскиот весник “Кисела Вода“ и веб сајтот на 
општината за проектните активностите поврзани со изградба на атмосферска 
канализација  – почеток и крај на работата за секој ден и локацијата на 
активностите, времетраење на работата, пристап и можност за одвивање на  
сообраќајот преку други улици; 

� Спроведување на добра градежна практика при обележувањето на градилиштата 
која вклучува: 

• Обезбедување на соодветно обележување на градежните  локации/ дел по дел од 
улиците по кои ќе се поставува атмосферската канализација, 

• Поставување на знаци за предупредување особено за дозволената брзина на 
возење блиску до градежните зони, 

• Треба да бидат обезбедени ленти и знаци за предупредување, 
• Да се постави информациона табла со генерални податоци за проектот, 
Изведувачот и Надзорното тело на градежната зона, 

• За време на градежните активности да се обезбедат пристапни патишта до 
комерцијалните објекти, мини маркетите, сервисот за коли, градинката и 
индивидуалните домаќинства, 

• Забранет влез за лица кои не работат на проектот во рамките на оградениот 
терен, 

• Мора да се применуваат здравствени и безбедносни мерки за работниците и 
локалното население (опрема за прва помош,  користење на соодветна заштитна 
облека и опрема од страна на вработените)  

• Улиците/патиштата треба да се одржуваат во чиста состојба, 
• Поставување на мобилен тоалет во близина на  градежните зони, 
• Со опремата и машините треба да ракуваат искусни и обучени кадри, со што се 
намалува ризикот од несреќи; 

• Изведувач –Понудувач 
• Надзор 
• Овластени лица од 

општината (Комунален 
инспектор и Инспектор 
за животна средина) 
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Потенцијално влијание Степен на влијание Мерки за ублажување на негативните влијанија Одговорно лице 

• Постојано присуство на противпожарни апарати во случај на пожар или друга 
несреќа, 

• Сите работници мора да бидат запознаени со опасностите од пожар и мерки за 
заштита од пожари и мора да бидат обучени за ракување со противпожарни 
апарати, хидранти и други уреди кои се користат за гасење пожари; 

• Поголеми количини на запалливи течности не треба да се чуваат покрај 
градилиштата. 

Проектна активност: Изградба на атмосферска канализација по 13 улици и неколку помали краци во населбата Пржино, општина Кисела Вода 

Можно влијание врз пејзажот и 
опкружувањето 

Локално/ во рамките 
населбата  

Краткорочно доколку 
проектните активности 
се изведуваат дел по 
дел 

Значајност-малa 

• Спроведување на Добри Градежни Практики - кои вклучуваат обележувањето 
и заштита на градежните  локации согласно постојната законска регулатива, 

• Минимизирање на градежната локација колку што е возможно (внимателно 
планирање на проектните активности во согласност со Планот за управување 
со сообраќајот за одреден временски период), 

• Целосно чистење на градежните локации по завршувањето на градежните 
активности дел по дел,  

• Секојдневно собирање на создадениот отпад, селекција на отпадот, транспорт 
и конечно депонирање на соодветни депонии (според видот на отпадот – 
подетално е прикажано во делот за управување со отпад). 

• Изведувач  –Понудувач 

• Надзор 
 

 

 

 

 

Можни емисии од  транспортните 
возила и влијание врз квалитетот 
на воздухот во општина Кисела 
Вода  како резултат на: 

-емисија на гасови со честички од 
прашина 

-создавање на сообраќаен метеж  и 
промена  протокот на сообраќај 

Локално во рамките на 
општината Кисела 
Вода  

Среднорочно  

Значајност /мала 

 

• Градилиштата, транспортните патишта и локациите каде што се ракува со 
материјалите треба да се попрскуваат со вода на суви и ветровити денови; 

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

• Моторот на градежната опрема треба да биде изгасен кога опремата не се 
користи  

• При појава на прашина работниците треба да користат маски за заштита од 
прашина,  

• Ограничување на брзината на возилата на локацијата каде што се гради,  
• Редовно одржување на возилата и градежните машини со цел да се намали 

истекувањето на моторни масла, емисиите и проширувањето на загадувањето; 
• Забрането е палење на отпад на и околу градилиштето; 

• Изведувач  –Понудувач 

• Надзор 
 

Можни нарушувања од бучава и 
вибрации како резултат на  
машините и возилата кои се 

Локално во рамките на 
населбата Пржино  

• Подрачјето (индивидуални куќи за домување, комерцијални објекти, мини 
маркети, градинка) каде што  ќе се гради атмосферска канализација припаѓа во 
подрачје од втор степен за заштита што значи дека максимално дозволените 

• Изведувач  –Понудувач 

• Надзор 
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Потенцијално влијание Степен на влијание Мерки за ублажување на негативните влијанија Одговорно лице 

користат на градежните локации Краткорочно  

Значајност -мала 

гранични вредности изнесуваат 45dBA во текот на ноќта, и 55dBA  во текот на 
денот и вечерта, 

• Контролата на нивото на бучава треба да се врши во текот на работните 
часови, 

• Привремени звучни бариери треба да се постават околу градинката, 
• Ноќе нема да бидат дозволени градежни работи, работењето на локацијата ќе 

биде ограничено помеѓу 7.00 – 19.00 часот;  
Можните негативни влијанија врз 
животната средина и здравјето 
може да се јават како резултат на 
создавање на различни видови на 
отпад 

Несоодветно постапување со 
отпадот и ненавремено собирање и 
транспорт на отпад 

 

 

 

Локално во рамките на 
населбата Пржино  

Краткорочно 

Значајност -голема 

• Идентификација на различните видови на отпад на  градилиштата (земја, 
песок, асфалт, парчиња асфалт, храна, итн.) 

• Класификација на отпадот според националната Листа на отпад (Службен 
весник на РМ бр.100/05)  

• Главниот отпад ќе биде класифициран според Поглавјето за отпад 17 „Шут од 
градење и рушење (вклучувајќи ја ископана почва од загадени подрачја)“ со 
код за отпад 17 05 ( 17 05 06 - ископана земја, 17 09 04 - Мешан отпад од 
градилиште, 17 03 – битуменски мешавини,  

• Може да се најде мала количина на цврст комунален отпад (храна, пијалаци), 
како и отпад од пакување (хартија, шишиња, стакло, итн.). 

• Транспорт и конечно депонирање на инертен и комунален отпад од страна на 
Јавно Претпријатие „Комунална хигиена“ од Скопје,   

• Можниот опасен отпад (моторни масла, горива за возило, замастени крпи и 
текстил) треба да се собира одделно и треба да се направи договор со 
подизведувач кој има овластување за собирање и транспорт на опасен отпад за 
пренос и крајно отстранување на опасниот отпад.  

• Изведувач  – Понудувач 

• Надзор 

• Овластени лица од Град 
Скопје (Инспектор за 
животна средина, 
Комунален инспектор) 

• Градоначалник на 
Општина Кисела Вода  

• ЈП„Комунална хигиена“ 
од Скопје 
 

Оперативна фаза на проектот 

• Редовна контрола и одржување на улиците со посебно внимание на состојбата со атмосферската канализација; 
• Подготовка на План за превентивно одржување и обезбедување на потребните  резервни делови потребни во случај на дефекти на атмосферската канализација (ЈП 

“Водовод и канализација“ Скопје) 
• Подготовка на краток план со мерки за превенција и ублажување на потенцијални несреќи (заштита од преливање на водата, минимизирање на бучавата и 
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Потенцијално влијание Степен на влијание Мерки за ублажување на негативните влијанија Одговорно лице 

спречување на метеж во сообраќајот-ЈП “Водовод и канализација“ Скопје заедно со Инспекторот за животна средина од општина Кисела Вода), 
• Редовни проверки на шахтите од атмосферската канализација да се спречи прелевање на водата (особено важно за шахти во близина на куќите кои се веднаш до 

улиците; 
• Се очекува позитивно влијание од изградба на атмосферска канализација. 
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D. ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД 

ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ 

Кој 
параметар ќе се 
следи? 

Каде 
ќе се следи 
параметарот? 

Како 
ќе се следи 
параметарот? 

Кога 
ќе се следи 
параметарот 
(фреквенција на 
мерења)? 

Зошто ќе се следи 
параметарот? 

Трошок Одговорност 
Изградба Работа Изградба на 

атмосферска 
канализација  

Работа на 
атмосферската 
канализација  

Проектна активност: Започнување на изградбата на атмосферска канализација (расчистување и обележување на градилиштата на по улиците и краците 
во населба Пржино) 

Применетите 
мерки за 
безбедност за 
работниците  

 

На градежните 
локации  

Визуелни проверки 
и преглед на Планот 
за безбедност и 
здравје при работа  

За време на 
подготвителните 
активности 
(расчистување)  

На почетокот на 
секој работен ден 
за време на 
проектните 
активности  

Да се спречат ризици по 
здравјето и безбедноста – 
механички повреди  

Усогласување со 
националните стандарди 
за здравје и безбедност 
при работа 

  Изведувач - 
Понудувач 

Надзор 

Одговорно лице 
од општината 
Кисела Вода  

 

Проектна активност:Изградба на атмосферска мрежа на 13 улици и неколку помали краци во населбата Пржино, општина Кисела Вода 

Обезбедување на 
безбеден  проток 
на сообраќај  низ 
Општина Кисела 
Вода , особено 
во населбата 
Пржино 

На градежните  
локации 

Визуелни 
проверки и  
преглед на Планот 
за управување со 
сообраќајот  

На почетокот на 
секој работен ден  

За да се обезбеди 
координација на 
протокот на сообраќај 
во рамките на 
локацијата на проектот 
и да се обезбеди лесен 
и безбеден пристап за 
локалното население  
до домовите или 
работните места  

  Одговорно 
лице од 
општината / 
Комунален 
инспектор во 
Општина 
Кисела Вода/ 
Инспектор за 
животна 
средина 

 

Примарна 
селекција на 
отпадот 
генериран на 

На градежните 
локации 

Преглед на 
документацијата 
(чување на записи 
за генерираните 

На почетокот со 
работа на нови 
материјали и 
создавање на нови 

Да се оддели опасниот 
од неопасниот отпад 
како и инертниот од 
био-разградливиот 

  Изведувач - 
Понудувач 

Надзор 

 



16 

 

Кој 
параметар ќе се 
следи? 

Каде 
ќе се следи 
параметарот? 

Како 
ќе се следи 
параметарот? 

Кога 
ќе се следи 
параметарот 
(фреквенција на 
мерења)? 

Зошто ќе се следи 
параметарот? 

Трошок Одговорност 
Изградба Работа Изградба на 

атмосферска 
канализација  

Работа на 
атмосферската 
канализација  

градежните 
локации 

видови на отпад за 
време на 
градежните 
активности) 

фракции на отпад отпад и нивно 
правилно управување 
да не дојде до 
загадување на почва, 
води и воздух 

Инспектор за 
животна 
средина 
/Инспектор за 
комунални 
работи од 
општината 

Собирање и 
транспорт на 
опасен отпад 
(доколку се 
појави) 

Привремено 
складирање се до 
преземање од 
страна на 
овластена фирма 
за преземање и 
финално одлагање 
на отпадот  

Преглед на 
Договорот со 
овластена фирма 
за преземање и 
финално одлагање 
на опасниот отпад   

Пред транспорт на 
опасниот отпад 
(доколку се 
појави) 

Да се подобрат 
практиките за 
управување со отпад, 
на општинско и  
национално ниво / 
опасниот отпад да не се 
фрла заедно со 
останатиот отпад 

  Изведувач - 
Понудувач 

Овластена 
фирма за 
преземање и 
транспорт на 
опасен отпад 
(доколку се 
појави)  

Надзор 

 

Собирање, 
транспорт и 
финално 
одлагање на  
цврстиот отпад  

На градежните 
локации (по 
улиците во 
населбата, но и 
близу до блиските 
улици во населба 
Пржино) 

Визуелен преглед 
на листите за 
транспорт и 
одлагање од 
Изведувачот 

Секојдневно, по 
собирање и 
транспортот на 
цврстиот отпад  

Да не се остави отпадот 
на градилиштето и да 
се избегне влијанието 
врз животната средина 
и здравјето на 
жителите и  
да се води евиденција  
за создадените текови 
на отпад и  
подобрување на 
управувањето со 
отпадот 

  Изведувач - 
Понудувач 

Надзор 

Одговорно 
лице од 
општината 
Кисела Вода 
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Кој 
параметар ќе се 
следи? 

Каде 
ќе се следи 
параметарот? 

Како 
ќе се следи 
параметарот? 

Кога 
ќе се следи 
параметарот 
(фреквенција на 
мерења)? 

Зошто ќе се следи 
параметарот? 

Трошок Одговорност 
Изградба Работа Изградба на 

атмосферска 
канализација  

Работа на 
атмосферската 
канализација  

Пополнетиот 
Годишен 
извештај за 
собирање, 
транспорт и  
депонирање на 
отпадот  

Администрација 
на локалната 
самоуправа 

Преглед на 
документација  – 
Листа за 
идентификација на 
отпадот 

По завршување на 
собирањето, 
транспортот и 
привременото и 
конечното 
депонирање на  
отпадот 

За да се подобри 
постапувањето со 
отпадот на локално и 
национално ниво 

За усогласување со 
барањата на 
националното 
законодавство 

  Градоначалник 
на општината 
Кисела Вода  
Министерство 
за животна 
средина и 
просторно 
планирање  

 

Поставување на 
привремени 
звучни бариери 
околу 
градилиштето 
блиску до 
градинката 

Околу 
градилиштето кај 
градинката 

Визуелен преглед Пред почетокот на 
градежните 
работи, во близина 
на градинката 

Да се намали 
вознемирување со 
зголемено ниво на 
бучава за сензитивна 
група на луѓе (деца-
ученици)  

  Изведувач - 
Понудувач 

Надзор/Одгово
рно лице од 
општината 
Кисела Вода 

 

Ниво на бучава Во близина на 
градинката  

Набљудување на 
нивото на бучава 
dB (А) со апарати  

За време на 
градежните 
активности  

За да се утврди дали 
нивото на бучава е 
над/под дозволеното 
ниво на бучава  

  Изведувач – 
Понудувач 

Надзор 
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Кој 
параметар ќе се 
следи? 

Каде 
ќе се следи 
параметарот? 

Како 
ќе се следи 
параметарот? 

Кога 
ќе се следи 
параметарот 
(фреквенција на 
мерења)? 

Зошто ќе се следи 
параметарот? 

Трошок Одговорност 
Изградба Работа Изградба на 

атмосферска 
канализација  

Работа на 
атмосферската 
канализација  

Тестирање и 
пуштање во 
работа на 
атмосферската 
канализација  

Низ 13 те улици  
по кои ќе биде 
изградена 
атмосферската 
канализација  

Визуелен преглед 
за евентуални 
претекување на 
вода   

 

Пред започнување 
со оперативната 
фаза 

Да се потврди дека 
приклучокот на 
цевките  и шахти е 
направен на соодветен 
начин/ За да се 
минимизира појавата 
на поплави во 
дворовите на куќите и 
за да се спречат 
еколошките и 
социјалните ризици 

   Градоначалник 
на општина 
Кисела Вода  во 
корелација со 
Градоначалнико

т на Град Скопје 
и ЈП “Водовод и 
Канализација 
Скопје“ 
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Кој 
параметар ќе се 
следи? 

Каде 
ќе се следи 
параметарот? 

Како 
ќе се следи 
параметарот? 

Кога 
ќе се следи 
параметарот 
(фреквенција на 
мерења)? 

Зошто ќе се следи 
параметарот? 

Трошок Одговорност 
Изградба Работа Изградба на 

атмосферска 
канализација  

Работа на 
атмосферската 
канализација  

Подготовка на  
План за редовно 
и превентивно 
одржување на 
атмосферската 
канализација  

Редовно 
одржување на 
улиците и 
атмосферската 
канализација  

Долж сите 13 
улици во 
населбата Пржино 

Преглед на 
Планот за редовно 
и превентивно 
одржување на 
атмосферската 
канализација и 
предлог мерки за 
правилно 
функционирање 
на сите изградени 
елементи на 
атмосферската 
канализација 

Редовно, во 
период  на 6 
месеци во рамките 
на оперативната 
фаза 

За да се спречат или 
минимизираат 
ризиците од дефект ( 
блокада) на системот 
на атмосферската 
канализација и 
истекување на вода 
предизвикувајќи 
поплави и оштетување 
на индивидуалните 
објекти за домување во 
населбата, како и во 
станбените објекти во  
подрачјето на општина 
Кисела Вода. 

   Градоначалник 
на општина 
Кисела Вода 
/Директор на ЈП 
„Водовод и 
Канализација“од 
Скопје и Јавно 
комунално 
претпријатие 
одговорно за 
одржување на 
локалните улици 

 


