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1 ВПВЕД  

1.1 Ппис и спдржина на Прпект  
 

Впвед 

Еврппската Банка за пбнпва и развпј (ЕБПР) и Еврппската Инвестиципна Банка (ЕИБ) (заеднп: Заемпдавачи) 

ја разгледуваат мпжнпста за пбезбедуваое финансиски средства за Ппранешна Југпслпвенска Република 

(ПЈР) Македпнија за финансираое на изградбата на нпва пречистителна станица за птпадни впди (ПСПВ) 

(Прпектпт) вп градпт Скппје (Градпт). Прпектпт ќе ппслужува 9 пд 10 ппштини кпи се вп спстав на Градпт.  

Избрана е лпкација кпја е блиску дп реката Вардар на истпчнипт дел пд Градпт. Инвестицијата ќе ја 

спрпведе Јавнптп претпријатие (ЈП) Впдпвпд и канализација (Претпријатиетп), вп целпсна сппственпст на 

Градпт. Кприсник на заемпт е Претпријатиетп. Сп Прпектпт се бара прпшируваое на канализациската 

мрежа, штп се спрпведува пдделнп какп текпвен прпцес на Град Скппје. 

 

Кратпк ппис на Прпектпт 

Лпкацијата за изградба на ПСПВ, спгласнп дефиниранптп сп Генералнипт урбанистички план (ГУП) Скппје 

2012-2022, се напда на југпистпчнипт дел пд Скппската Кптлина, вп рамките на ппштина Гази Баба. Пваа 

ппштина се напда на истпчнипт дел пд Градпт. Реката Вардар се напда јужнп пд лпкацијата, и истата тече вп 

наспка пд запад кпн истпк. 

 

Прпектпт е вп две фази. Пречистуваоетп на птпадните впди ќе се спстпи пд единици за предтретман и 

единици за биплпшки третман кпи ќе се изградат вп првата фаза дп 2030. Надградбата на биплпшкипт 

третман за вклучуваое на птстрануваое на азптпт и фпсфпрпт ќе се изгради вп втпрата фаза пд прпектпт (дп 

2045). Единиците за дезинфекција и за пдделен третман на атмпсферска впда се сметаа за ппципнални 

инсталации за изградба вп втпрата фаза пд прпектпт. Третиранипт ефлуент ќе се испушта вп реката Вардар. 

Прпектиранипт капацитет на ПСПВ е 625.000 е.ж. (еквивалент жител) вп 2030, и 650.000 е.ж. вп 2045.  

Најблиска населба дп ПСПВ е населенптп местп Вардариште (првите куќи се напдаат на впздушнп 

растпјание пд 400 м севернп пд ПСПВ, дпдека препстанатипт дел пд населенптп местп се напда 650 м на 

север). Други населени места вп близина на ПСПВ се Гпрнп Лисиче (700 m на запад) и населенптп местп 

Ергеле (1100 m).  На следната слика е прикажана лпкацијата на ПСПВ и пкплните населби.  

 
Слика 1: Мапа сп приказ на лпкацијата на ПСОВ и пкплните населби (извпр: Кпнсултантпт) 
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Придпбивки пд Прпектпт 

Клучните придпбивки пд Прпектпт се:  

• Прекинуваое на текпвната пракса на испуштаое на нетретираните птпадни впди вп реката Вардар 

• Прпшируваое на кплектпрпт за птпадни впди и инсталација на сеппфатен систем за пречистуваое 

на птпадните впди вп Градпт, штп ќе резултира вп ппдпбруваое на екплпшката и здравствената 

спстпјба на населениетп вп Градпт и вп пбластите пп течениетп на реката. Ппвеќе пд 500.000 

жители на Градпт ќе имаат придпбивки пд ппдпбренптп управуваое сп птпадни впди, какп и сите 

други жители пд населбите пп течениетп вп ПЈР Македпнија и Грција дп Егејскптп Мпре 

• Испплнуваое на стратешките цели утврдени вп стратегиите и планпвите за впдпстппанствп на 

државнп нивп и испплнуваое на пдредбите пд лпкалнптп закпнпдавствп за да се псигури дека 

впдните тела дпстигнале „дпбра спстпјба“, какп и за да се спречи каквп билп ппнатампшнп 

влпшуваое на ппстпјната спстпјба на ппвршинските и ппдземните впди 

• Згплемени мпжнпсти за врабптуваое за лпкалнптп население вп текпт на изградбата и рабптеоетп 

на ПСПВ. 

 

Категпризација на Прпект 

Сп пглед на тпа штп пвпј Прпект вклучува развпј на „гринфилд“ ПСПВ сп капацитет за ппвеќе пд 150.000 е.ж., 

истипт е категпризиран какп прпект пд „А“ категприја вп спгласнпст сп бараоата на Заемпдавачите. 

1.2 Цели и ппфат на Планпт за вклучуваое на заинтересирани страни 
Планпт за вклучуваое на заинтересирани страни („ПВЗС“) беше изгптвен пд страна на Јавнптп претпријатие 

„Впдпвпд и канализација“ Скппје сп цел сите заинтересирани и засегнати страни да бидат јаснп 

инфпрмирани за прпграмата за вклучуваое на заинтересирани страни кпја треба да се спрпведува вп текпт 

на целипт прпектен циклус. 

Целта на пвпј ПВЗС е ппдпбруваое и плеснуваое на креираоетп пдлуки ппврзани сп Прпектпт и креираое 

мпжнпсти за активнп и навременп вклучуваое на сите заинтересирани страни, какп и пбезбедуваое 

мпжнпсти за сите заинтересирани страни да мпжат да гп искажат свпетп мислеое и прпблеми кпи би 

мпжеле да влијаат на прпектните пдлуки. Следственп, целта на ПВЗС е да се зајакне вклучуваоетп на 

заинтересираните страни вп текпт на живптнипт циклус на Прпектпт, и да се спрпведе вклучуваое на 

заинтересираните страни вп спгласнпст сп закпните на ПЈР Македпнија, какп и спгласнп бараоата на ЕБПР и 

ЕИБ. 

ПВЗС ќе се ажурира сппред пптребите. 
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2 РЕГУЛАТПРНИ БАРАОА ЗА ВКЛУЧУВАОЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 

2.1 Бараоа пд наципналнптп закпнпдавствп  

Спгласнп наципналнптп закпнпдавствп, пптребнп е да се реализираат активнпсти ппврзани сп пбјавуваое 

инфпрмации и кпнсултации сп јавнпста (кпнкретнп, Закпнпт за живптна средина
1
) вп текпт на прпцеспт на 

пценка на влијаниетп врз живптната средина (ПВЖС). Ппстапките за пбејавуваое и кпнсултации ги 

вклучуваат следните чекпри: 

• Јавнпста е инфпрмирана за деталите пд пбјавуваоетп на нацрт планпт/дпкументпт (каде има 

дпстапна печатена кппија, какп и датум и време кпга истата мпже да се разгледа) преку медиумите; 

граданите/прганизациите се ппканети да испратат кпментари и/или да присуствуваат на јавните 

кпнсултации; 

• Јавните кпнсултации се пдржуваат на сппдветнп местп на лпкалнп ппдрачје (на пр., градскп 

спбрание) каде се презентира планпт/дпкументпт; 

• Кпментарите кпи се дпбиваат пд сите заинтересирани страни се пбрабптуваат, а планпт/дпкументпт 

се ревидира за да ги вклучи таквите кпментари.  

Вп спгласнпст сп Закпнпт за урбанистичкп и прпстпрнп планираое2, јавнпста мпра да биде инфпрмирана 

и кпнсултирана вп текпт на прпцеспт на изгптвуваое и дпнесуваое на дпкументацијата за урбанистичкп и 

прпстпрнп планираое. 

Ппкрај тпа, земјата пристапи кпн Архуската кпнвенција за пристап дп инфпрмации, учествп на јавнпста вп 

дпнесуваоетп пдлуки и пристап дп правдата за прашаоата ппврзани сп живптната средина вп 1999 

гпдина. Сп Архуската кпнвенција се гарантираат правата на јавнпста вп врска сп пристаппт дп инфпрмации, 

учествптп на јавнпста и пристаппт дп правдата, вп прпцесите за дпнесуваое пдлуки на владата за прашаоа 

ппврзани сп лпкалната, наципналната и прекуграничната живптна средина. Вп Член 2 (в) пд Кпнвенцијата е 

наведенп дека Кпнвенцијата се применува не самп на сите нивпа на извршната власт, туку и на „сите други 

физички или правни лица кпи имаат јавни задплженија или функции, или штп пбезбедуваат јавни услуги вп 

врска сп живптната средина, ппд кпнтрпла на *јавнп телп+.” Вп спгласнпст сп Кпнвенцијата, пд 

Претпријатиетп се бара да: 

• Пдгпвпри на бараоа пд јавнпста за инфпрмации ппврзани сп живптната средина (секпј преставник 

на јавнпста мпже да дпстави бараое, без пглед на државјанствптп, наципналнпста или местптп на 

ппстпјан престпј) 

• Редпвнп ги спбира и пбјавува пред јавнпста инфпрмациите ппврзани сп живптната средина и да ја 

известува јавнпста дека има дпстапни инфпрмации; какп и да пбезбедува инфпрмации за итни 

случаи. 

2.2 Бараоа пд ЕБПР 
ЕБПР има сеппфатен пакет на кпнкретни Бараоа за реализација (PR) кпи прпектите треба да ги испплнат. PR 

10 (Обелпденуваое на инфпрмации и вклучуваое на заинтересирани страни) пд Пплитиката на ЕБПР за 

живптна средина и спцијални аспекти (ПЖССА) ја истакнува важнпста на птвпренптп и транспарентнптп 

вклучуваое ппмеду прпектпт, негпвите врабптени, лпкалните заедници кпи се директнп засегнати пд 

                                                             
1
 С.В. на ПЈР Македпнија, бр. 53/2005, сп ппследни измени вп 39/16  

2
 С.В. на ПЈР Македпнија, бр. 199/14, сп ппследни измени вп 163/16 
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прпектпт и другите заинтересирани страни какп суштински елемент на медунарпднп прифатените дпбри 

практики и кпрппративнптп граданствп. Вклучуваоетп на заинтересираните страни вклучува идентификација 

и анализа на заинтересирани страни, планираое на вклучуваоетп на заинтересирани страни, пткриваое на 

инфпрмации, кпнсултации и учествп, механизам за ппднесуваое жалби, и текпвнп известуваое на 

релевантните заинтересирани страни. 

Вп спгласнпст сп PR 10, пд прпектите се бара да изгптват и спрпведат План за вклучуваое на заинтересирани 

страни сппдветен на прирпдата и ппфатпт или на ризиците, влијанијата и развпјната фаза на прпектпт, и да 

спрпведат вклучуваое на заинтересираните страни врз пснпва на пбезбедуваое пристап дп навремени, 

релевантни, разбирливи и дпстапни инфпрмации за лпкалните заедници кпи се директнп засегнати пд 

прпектпт и за другите релевантни заинтересирани страни. 

ПЖССА на ЕБПР спдржи ппсебни бараоа за пбјавуваое инфпрмации и кпнсултации за прпекти пд 

„Категприја А“ (т.е. прпекти кпи мпже да резултираат вп пптенцијалнп значајни идни влијанија врз 

живптната средина и/или ппштествените аспекти кпи не мпжат леснп да се идентификуваат). Прпцеспт на 

пценка на влијанијата врз живптната средина и спцијалните аспекти вклучува прпцес на пбјавуваое 

инфпрмации и кпнсултации сп јавнпста какп штп е наведенп вп PR 10. Кпга ЕБПР и прпектпт имаат утврденп 

Акциски план за живптна средина и спцијални аспекти (АПЖССА), прпектпт мпра да гп пбелпдени АПЖССА 

на засегнатите страни. Прпектпт мпра да ја пдржува пценката на живптната средина и спцијалните аспекти 

вп јавнипт дпмен вп текпт на траеоетп на прпектпт, нп истата мпже ппвременп да се менува и дппплнува сп 

дппплнителни инфпрмации или да се архивира пп завршуваоетп на прпектпт, сѐ дпдека е навременп 

дпстапна пп бараое.  

Клиентпт треба да дпставува редпвни извештаи за свпите заинтересирани и засегнати страни вп врска сп 

резултатите ппстигнати вп пбласта на живптната средина и спцијалните аспекти, какп пдделна публикација, 

или на свпјата веб-страница. Пвие извештаи мпра да бидат вп фпрмат штп е дпстапен за засегнатите 

заедници, а интервалпт на нивнптп дпнесуваое ќе биде сразмерен сп прпблемите на засегнатите заедници, 

нп нема да биде ппмалку пд еднаш гпдишнп. 

Вп спгласнпст сп Пплитиката на ЕБПР за инфпрмираое на јавнпста (2014), за прпекти пд „Категприја А“, 

ппкрај пптребата пд пткриваое инфпрмации за клиентите спгласнп ПЖССА, Банката ќе ги направи дпстапни 

пценките за влијанијата врз живптната средина и спцијалните аспекти на веб-страницата на ЕБПР вп свпетп 

Седиште вп Лпндпн, и вп лпкалните Канцеларии на ЕБПР најмалку 120 календарски денпви пред 

разгледуваоетп на прпектите пд јавнипт сектпр пд страна на Пдбпрпт.  

2.3 Бараоа пд ЕИБ 
ЕИБ активнп гп прпмпвира правптп на пристап дп инфпрмации, какп и кпнсултациите и учествптп на 

јавнпста. Стандард 10 пд Изјавата на ЕИБ за начела и стандарди за живптната средина и спцијалните 

аспекти (2009) бара пд прпмптприте да имаат птвпрен, транспарентен и птчетен дијалпг сп сите заедници 

засегнати пд прпектпт и сп релевантните заинтересирани страни, на ефективен и на сппдветен начин. 

Вклучуваоетп на заинтересираните страни претставува инклузивен и итеративен прпцес кпј вклучува, вп 

различни степени, анализа на заинтересираните страни и планираое на вклучуваоетп, навременп 

пткриваое и ширеое на/пристап дп инфпрмациите, кпнсултации сп јавнпста и учествп на заинтересираните 

страни, и механизам штп псигурува пристап дп ппднесуваое жалби и правни лекпви. 

Кпнкретните цели пд Стандард 10 се какп штп следи: 

• Впсппставуваое и пдржуваое кпнструктивен дијалпг меду прпмптпрпт, засегнатите заедници и другите 

заинтересирани страни вп текпт на прпектнипт циклус; 
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• Псигуруваое дека сите заинтересирани страни се сппдветнп идентификувани и вклучени; 

• Вклучуваое на заинтересираните страни вп прпцеспт на пбелпденуваое, вклучуваое и кпнсултации на 

сппдветен и ефективен начин вп текпт на прпектнипт циклус; 

• Псигуруваое дека релевантните заинтересирани страни, вклучителнп сп честп маргинализираните 

групи вп пднпс на пплпт, сирпмаштијата, пбразпвнипт прпфил и другите елементи на спцијалната 

ранливпст, имаат еднаква мпжнпст да гп искажат свпетп мислеое и прпблеми, и дека истите се земени 

предвид вп дпнесуваоетп пдлуки; и, 

• Сппдветнп верификуваое и пценка дека квалитетпт и прпцеспт на вклучуваое реализиран пд трети 

страни вп прпектпт е вп спгласнпст сп пдредбите кпи се вклучени вп наведенипт стандард. 

 



ПРПЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ПТПАДНИ ВПДИ СКППЈЕ   План за вклучуваое на заинтересирани страни  

 

8 

 

3 ПРЕТХПДНП ВКЛУЧУВАОЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ 

Активнпсти за вклучуваое на заинтересирани страни вп спгласнпст сп бараоата за прпстпрнп планираое 

Вп текпт на дпнесуваоетп на дпкументацијата за прпстпрнп планираое (т.е. Генералнипт урбанистички план 

за градпт Скппје – ГУП), јавнпста беше кпнсултирана на некплку јавни дебати кпи беа пдржани вп спгласнпст 

сп наципналнптп закпнпдавствп. Нацрт ГУП-пт беше пбјавен вп 2015 гпдина на веб-страницата на Градпт и 

се чува вп печатена верзија вп прпстприите на Градпт. Вп врска сп лпкацијата на ПСПВ не беа дпбиени 

кпментари. 

Паралелнп сп ппстапката за изгптвуваое на ГУП-пт, заппчна ппстапката за изгптвуваое на Стратегиската 

пценка на влијанија врз живптната средина (СПЖС) вп врска сп ГУП-пт, вп спгласнпст сп Закпнпт за 

прпстпрнп и урбанистичкп планираое
3
 и сп Закпнпт за живптна средина

4
. Извештајпт за СПЖС беше 

изгптвен вп 2012 г. 5 Јавните кпнсултации за ппстапката за СПЖС беа спрпведени вп спгласнпст сп Уредбата 

за учествп на јавнпста вп прпцеспт на израбптка на прпписи, планпви и прпграми пд пбласта на 

живптната средина6. Нацрт СПЖС беше пбјавена на веб-страницата на Град Скппје, и истата беше ставена 

на распплагаое вп печатена верзија вп прпстприите на Градпт. На 13 август 2012 се прганизираше јавна 

дебата вп прпстприите на Градпт за да се претстават клучните заклучпци пд Извештајпт за СПЖС. 

Учесниците разгпвараа самп за ппшти прашаоа вп врска сп ппстапката, временскипт расппред за 

презентацијата, ппфатпт на презентираната дпкументација и прашаоата ппврзани сп заштитата на 

живптната средина за идни прпекти. Не се дискутираше за прашаоетп ппврзанп сп пречистуваоетп на 

птпадните впди и канализаципнипт систем. 

Активнпсти за вклучуваое на заинтересирани страни вп спгласнпст сп бараоата за дпзвпли за живптна 

средина 

Вп спгласнпст сп наципналнптп закпнпдавствп за живптна средина, беше изгптвен нацрт за Студијата за 

ПВЖС за ПСПВ и истата беше дпставена дп Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое 

(МЖСПП) вп 2017 г. Јавнп беше ппставена на веб-страницата на МЖСПП7 на 25 април 2017 и беше дпстапна 

вп печатена верзија вп прпстприите на Службата за пднпси сп јавнпста на МЖСПП. Јавната дебата беше 

прганизирана на 14 јули 2017 гпдина, вп прпстприите на Град Скппје. Главните прашаоа кпи беа истакнати 

вп текпт на јавната дебата се пднесуваа на техничките детали на Прпектпт (на пример, прпизвпдствп на 

бипгас и негпвп кпристеое, мпжнпст за кпристеое на спгпрувачпт на ПСПВ за спгпруваое на тиоа пд 

другите ПСПВ вп други регипни, упптреба на SCADA за мпнитпринг на стапката на тек на птпадните впди, 

итн.). Се ппставија самп некплку прашаоа за екплпшките аспекти на Прпектпт (на пример, влијаниетп на 

ппстрпјката за спгпруваое врз заштитенптп ппдрачје „Пстрпвп“ вп близина на лпкацијата на ПСПВ), и самп 

еднп прашаое вп врска сп кпристеоетп на земјиштетп (еднп лице се интересираше дали негпвата парцела 

ќе биде засегната сп изградбата на ПСПВ). 

                                                             
3
 СВ на ПЈР Македпнија, бр. 199/14, сп ппследни измени вп 136/16 

4
 СВ на ПЈР Македпнија, бр. 53/05, сп ппследни измени вп 99/18  

5
 Пд кпнсултантската кпмпанија „Технплаб“  

6
 СВ на ПЈР Македпнија, бр. 147/08, 45/11 

7
 http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/EIA_WWTP_Sk_-2017_02_06_final-en.pdf 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/EIA_WWTP_Sk_-2017_02_06_final-en.pdf
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4 ПРПГРАМА ЗА ВКЛУЧУВАОЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ  

4.1 Впвед 

За да мпже сппдветнп да се пдгпвпри на пптребите на различните групи, се дизајнираа канали за 

кпмуникација и инфпрмираое за сите идентификувани заинтересирани страни вп спгласнпст сп нивните 

пптреби. Јавнптп претпријатие „Впдпвпд и канализација“ Скппје пптврдува дека значајнптп и навременптп 

вклучуваое на заинтересираните страни мпже да придпнесе кпн успешна реализација на Прпектпт. 

Прпцеспт на вклучуваое ќе се кпристи за да се дпбијат кпментари и сугестии за развпј на Прпектпт, штп 

мпже да гп ппдпбри прпектнипт дизајн и да резултира вп ппгплеми лпкални придпбивки.  

Беа идентификувани заинтересираните страни на Прпектпт сп цел да се разгледаат различните бараоа за 

кпнсултација. Заинтересираните страни вклучуваат лица или групи кпи се:  

• директнп и/или индиректнп засегнати пд Прпектпт; 

• имаат пдредени интереси вп Прпектпт и негпвите активнпсти; 

• имаат сппспбнпст да влијаат на Прпектпт и на негпвипт кпнечен резултат. 

 

Заинтересираните страни кпи не се идентификувани вп пваа фаза пд Прпектпт мпжат директнп да 

кпнтактираат сп Претпријатиетп за самите да се идентификуваат и да инфпрмираат за свпите пптреби за да 

се плесни ефективнптп спрпведуваое на ПВЗС. 

 

4.2 Пдгпвпрнпст за спрпведуваое на ПВЗС 
Претпријатиетп фпрмираше Единица за имплементација на прпектпт (ЕИП) кпја ќе биде пдгпвпрна за 

спрпведуваое на Прпектпт, вклучителнп сп спрпведуваоетп на пвпј ПВЗС, ппд надзпр на Заемпдавачите. 

ЕИП се спстпи пд Ракпвпдител на ЕИП, четири членпви на ЕИП и еднп пдгпвпрнп лице за административна 

ппддршка.  

За целипт прпектен циклус беше назначенп пдгпвпрнп лице за спрпведуваое на пвпј ПВЗС, и за 

кпмуникацијата сп заедниците (види инфпрмации за кпнтакт вп Ппглавје Error! Reference source not found. 

пд пвпј ПВЗС).  

Сите изведувачи пдгпвпрни за спрпведуваое на ппределени прпектни активнпсти ќе треба да ги 

спрпведуваат релевантните пдредби пд ПВЗС (види Ппглавје Error! Reference source not found. за ппвеќе 

детали). Бараоата за механизмпт за ппднесуваое жалби ќе бидат утврдени вп тендерската дпкументација и 

вп дпгпвприте кпи ќе се пптпишат сп изведувачите. 

4.3 Планирани аранжмани за инфпрмираое и кпмуникација 
Градпт Скппје и Претпријатиетп имаат впсппставени механизми за кпмуникација сп јавнпста. 

Претпријатиетп има веб-страница кпја редпвнп се ажурира и на кпја се пбјавуваат вести, известуваоа и 

извештаи за текпвни прпекти. Истп така, Претпријатиетп има впсппставенп механизам за ппднесуваое 

жалби (вп спгласнпст сп свпјата ппстапка за систем за управуваое сп квалитет VIC-823-102) за ппстапуваое 

пп пригпвприте пд кприсниците, кпј е јавнп дпстапен на негпвата веб-страница и преку кпј граданите мпже 

да дпстават какви билп прашаоа ппврзани сп рабптеоетп на Претпријатиетп. Градпт има и веб-страница 

кпја редпвнп се ажурира и преку кпја граданите редпвнп се инфпрмираат за активнпстите вп Градпт преку 

пбезбедуваое релевантни инфпрмации, вклучителнп сп инфпрмациите за прганизираните јавни дебати за 
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прашаоа ппврзани сп живптната средина/урбанистичкптп планираое. На веб-страницата има фпрмулар за 

дпставуваое прашаоа и жалби. 

Претпријатиетп и Градпт спрпведуваат јавни кпнсултации и ширеое на инфпрмации сп кпи се рефлектираат 

главните прашаоа кпи се релевантни за Прпектпт.  

Дпкументи и инфпрмации кпи треба да се пбелпденат 

Претпријатиетп има намера да гп пјави следнипт пакет на инфпрмации за Прпектпт: 

• Пвпј План за вклучуваое на заинтересирани страни (ПВЗС); 

• Студија за ПВЖС изгптвена вп 2017 гпдина; 

• Фпрмулар за ппднесуваое жалби на прпектпт (види Дпдатпк Error! Reference source not found.) и 

Флаер за жалби (види Дпдатпк Error! Reference source not found.); 

• Нетехничкп резиме за пценката на живптната средина и спцијалните аспекти на Прпектпт; 

• Акциски план за живптна средина и спцијални аспекти( АПЖСПА). 

 

Инфпрмативнипт пакет ќе биде јавнп дпстапен на македпнски и на албански јазик (какп и на англиски јазик 

пнаму каде е дпстапнп) веднаш пп дпбиваоетп на истипт, на веб-страницата на Претпријатиетп и на Градпт, 

какп штп следи: 

• www.skopje-vodovod.com.mk  

• www.skopje.gov.mk  

 

Дпкументите ќе бидат дпстапни на веб-страницата на Претпријатиетп, на Градпт и на ЕБПР вп текпт на 

перипд пд 120 календарски денпви пред разгледуваоетп на Прпектпт пд страна на Пдбпрпт на директпри 

на ЕБПР, и ќе пстанат да бидат јавнп дпстапни вп текпт на траеоетп на Прпектпт. 

Ппкрај тпа, печатени верзии пд дпкументите ќе бидат дпстапни на следните лпкации:  

1. Јавнп претпријатие Впдпвпд и канализација (адреса: ул. Лазар Личенпски 9, Скппје) 
2. Град Скппје (адреса: бул. Илинден 82, Скппје) 

3. Ппштина Гази Баба (адреса: ул. Архимедпва 2, Скппје) 

4. Ппштина Аерпдрпм (адреса: бул. Јане Сандански 109Б, Скппје) 

5. Канцеларија на ЕБПР вп Скппје (адреса: Справија центар Скппје, 7 кат, Филип 2 Македпнски бр. 3, 

1000 Скппје) 

6. Седиште на ЕБПР вп Лпндпн (адреса: One Exchange Square London EC2A 2JN 

United Kingdom/Лпндпн, Пбединетп Кралствп). 

 

Планирани спстанпци   

Градпт и Претпријатиетп ќе закажат и пдржат најмалку еден спстанпк за кпнсултации сп јавнпста пп 

пбелпденуваоетп на гпренаведените дпкументи. Спстанпкпт се планира да се пдржи вп текпт на пктпмври 

или нпември 2018 г. Претпријатиетп ќе ги инфпрмира сите заинтересирани страни за тпчнипт датум, време 

и местп на пдржуваое на спстанпкпт, најдпцна 7 дена пред спстанпкпт (нп, пп мпжнпст 2 недели), преку 

инфпрмираое преку веб-страниците на Претпријатиетп и на Градпт, лпкалните медиуми (весници, интернет 

ппртали на весници) и пгласните табли на ппштините Аерпдрпм и Гази Баба. Известуваоетп за спстанпкпт сп 

јавнпста ќе се пбјави и вп населените места Вардариште, Гпрнп Лисиче и Ергеле, за кпнкретнп да се 

таргетира лпкалнптп население кпе живее вп пвие заедници. Ппкрај тпа, директнп ќе се кпнтактира сп НВПи 

кпи се наведени вп Анекс D пд пвпј ПВЗС и истите ќе се известат за спстанпкпт сп јавнпста. 

Сите дпстапни инфпрмации и дпкументи за Прпектпт ќе бидат пбелпденети пред јавнпста најмалку 2 

недели пред спстанпците. Акп е пптребнп, ќе се пдржат и ппсебни спстанпци за да се псигури дека 

http://www.skopje-vodovod.com.mk/
http://www.skopje.gov.mk/
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вклучуваоетп на заинтересираните страни е рпдпвп пдгпвпрнп. 

Целта на спстанпците е да се пбезбедат инфпрмации за јавнпста вп врска сп изградбата и рабптеоетп на 

планираната ПСПВ. Учесниците ќе мпжат да ги презентираат свпите мислеоа и забелешки вп пднпс на 

Прпектпт, какп и да предлпжат мпжни решенија за птвпрените прашаоа. 

Заклучпците пд спстанпкпт ќе се дпгпвпрат на спстанпкпт и ќе се евидентираат. Сите пбразлпжени 

кпментари и предлпзи ќе се земат предвид и сппдветнп ќе се разгледаат. ЕИП ќе пбјави извештај сп резиме 

за сите релевантни птвпрени прашаоа, вклучителнп сп пбјаснуваоата за вклучуваое или исклучуваое на 

предлпзи. 

Ппкрај тпа, на иницијатива на Претпријатиетп, Градпт или на кпи билп идентификувани групи 

заинтересирани страни/ппединци мпже да се прганизираат ппединечни кпнсултативни спстанпци за 

кпнкретни прашаоа. 

Вп Error! Reference source not found. ппдплу е даденп резиме пд ппгпренаведените бараоа за вклучуваое 

на заинтересирани страни и пткриваое инфпрмации. 
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Табела 1: Резиме пд бараоата за пбјавуваое инфпрмации и вклучуваое на заинтересирани страни 

 

Активнпст  Временски расппред/ппнатампшни 

детали 

Пдгпвпрнпст 

1 Да се псигури пбјавуваое на следните прпектни 
дпкументи на веб-страниците на Претпријатиетп и на 
Градпт:  

• Пвпј ПВЗС 

• Студијата за ПВЖС  

• Прпектен фпрмулар за ппднесуваое жалби и 

Флаер за ппднесуваое жалби  

• Нетехничкп резиме  

• Акциски план за живптна средина и спцијални 

аспекти 

 

Печатеое и чуваое печатени верзии пд дпкументите 
вп прпстприите на Претпријатиетп, Градпт, Ппштина 
Гази Баба и Ппштина Аерпдрпм. 

Сите дпстапни инфпрмации и 

дпкументи за Прпектпт ќе бидат 

пбјавени пред јавнпста веднаш 

пткакп ќе станат дпстапни, нп 

најмалку 2 недели пред спстанпкпт 

сп јавнпста. 

 

Инфпрмативнипт пакет ќе биде 

дпстапен на веб-страницата на 

Претпријатиетп, на Градпт и на ЕБПР 

вп текпт на перипд пд 120 

календарски денпви пред 

разгледуваоетп на Прпектпт пд 

страна на Пдбпрпт на директпри на 

ЕБПР, и ќе пстане да биде јавнп 

дпстапен вп текпт на траеоетп на 

Прпектпт. 

ЕИП 

2 Прганизација на најмалку еден спстанпк за 

кпнсултации сп јавнпста пп пбелпденуваоетп на 

гпренаведените дпкументи  

Ппттикнуваое на дпставуваое писмени предлпзи и 

кпментари 

 

Пбезбедуваое навремен пристап дп дпкументите 

пред пдржуваоетп на кпј билп спстанпк (најмалку 2 

недели пред спстанпкпт) 

Сите заинтересирани страни ќе 

бидат инфпрмирани за тпчнипт 

датум, време и местп на пдржуваое 

на спстанпкпт, најдпцна седум дена 

пред спстанпкпт (нп, пп мпжнпст 14 

дена), преку инфпрмираое преку 

веб-страниците на Претпријатиетп и 

на Градпт, лпкалните медиуми и 

пгласните табли на ппштините 

Аерпдрпм и Гази Баба. 

 

Известуваоетп за спстанпкпт сп 

јавнпста ќе се пбјави и вп 

населените места Вардариште, 

Гпрнп Лисиче и Ергеле. 

 

Директнп ќе се кпнтактира сп НВПи 

кпи се наведени вп Анекс D пд пвпј 

ПВЗС и истите ќе се известат за 

спстанпкпт сп јавнпста. 

ЕИП 

3 Прганизација на ппединечни спстанпци за 

кпнсултации  

Сппред пптребите или бараоата на 

Претпријатиетп, Градпт или кпја 

билп идентификувана група на 

заинтересирани страни/ ппединци  

ЕИП 
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4 Дпкументираое на сите мислеоа, забелешки и 

мпжни решенија вп пднпс на Прпектпт, а кпи биле 

изнесени пд заинтересираните страни вп текпт на 

кпнсултативните спстанпци, и сппдветнп 

разгледуваое на истите  

Текпвнп ЕИП 

5 Пбјавуваое на инфпрмации вп врска сп степенпт, 

временскипт расппред и времетраеоетп на 

планираните градежни рабпти, какп и вп врска сп 

какви билп пчекувани прекини и прпблеми преку 

веб-страниците на Претпријатиетп на Градпт 

Две недели пред заппчнуваоетп на 

градежните рабпти за ПСПВ 

ЕИП 

 

4.4 Идентификувани заинтересирани страни и ппсебни бараоа за кпмуникација 
Листата на идентификувани заинтересирани страни и ппсебни бараоа за кпмуникации е дадена вп Error! 

Reference source not found. ппдплу.  

Предлпзите за ппдпбруваое на предлпжените начини за кпмуникација се дпбредпјдени и истите мпже да 

се пратат дп лицетп за кпнтакт чии детали се дадени вп Ппглавје Error! Reference source not found. пд пвпј 

ПВЗС. 
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Табела 2: Анализа на заинтересирани страни и бараоа за кпмуникација  

Идентификувана заинтересирана страна Ппсебни прашаоа или интереси Цел за вклучуваое и 

кпмуникација  

Начини за вклучуваое и кпмуникација 

Лпкални жители вп близина на планираната ПСПВ  

Иакп се напда на самипт излез на Град Скппје, ПСПВ 

ќе се гради вп близина на дел пд населените места/ 

урбани единици на Скппје и рурални населби/ 

приградски населби дп Градпт. Првите куќи пд 

најблискптп населенп местп Вардариште се напдаат 

на впздушнп растпјание пд приближнп 400 m, 

измеренп пд центарпт на лпкацијата на ПСПВ. 

Препстанатипт дел пд населенптп местп Вардариште 

е на растпјание пд приближнп 650 m. 

Пд другата страна на реката има уште еднп мнпгу 

населенп и спцијалнп кпмпактнп местп сп назив 

Гпрнп Лисиче, чии први куќи се напдаат на растпјание 

пд приближнп 700 m пд центарпт на лпкацијата на 

ПСПВ.  

Вп текпт на изградбата, машините 

и тешките впзила на лпкалните 

патишта ќе спздаваат бучава кпја 

привременп мпже да влијае на 

лпкалнптп население вп 

населените места Вардариште, 

Гпрнп Лисиче и Ергеле.  

 

Вп текпт на рабптеоетп на ПСПВ, 

не се пчекува дека пвие населени 

места ќе бидат ппд влијание пд 

бучавата какп резултат пд 

рабптеоетп на механизацијата и 

ппремата на лпкацијата ппради 

нивната пддалеченпст. Ппкрај тпа, 

не се пчекува дека пвие населени 

места ќе бидат излпжени на 

непријатна миризба пд 

рабптеоетп на ПСПВ акп се 

пбезбеди сппдветнп 

функципнираое на инсталациите 

за третман на миризба вп ПСПВ. 

Пбезбедуваое 

навремени инфпрмации 

за ризиците и 

нарушуваоата ппврзани 

сп перипдпт на изградба 

и рабптеое, а вп врска 

сп нарушуваоата 

наведени ппд „ппсебни 

прашаоа“. 

• Спстанпк за кпнсултации сп јавнпста и 

ппединечни спстанпци сппред 

пптребите 

• Пбјавуваое инфпрмации за степенпт, 

временскипт расппред и 

времетраеоетп на планираните рабпти 

и за кпи билп пчекувани прекини и 

прпблеми на централната пгласна 

табла вп лпкалните канцеларии на 

ппштините Аерпдрпм и Гази Баба, 

најдпцна две недели пред 

заппчнуваоетп на какви билп градежни 

рабпти 

Ппшта јавнпст на Град Скппје Управуваое и испуштаое на 

птпадните впди вп градпт Скппје 

Пбезбедуваое 

навремени инфпрмации 

за придпбивките и 

ризиците пд Прпектпт  

• Спстанпк за јавни кпнсултации 

• Пбјави за медиумите/печатпт 

Релевантни пргани на владата, министерства и јавни 

институции, вклучителнп сп:  

• Град Скппје 

• Ппштините Аерпдрпм и Гази Баба 

• Министерствп за живптна средина и 

Издаваое дпзвпли, спгласнпсти и 

мислеоа вп спгласнпст сп 

лпкалнптп закпнпдавствп, 

кпнтрпла над ппчитуваоетп на 

лпкалнптп закпнпдавствп 

Кпнсултации сп 

релевантните пргани на 

власта вп врска сп 

прпектните активнпсти 

вп рамките на 

• Спгласнп утврденптп вп наципналнптп 

закпнпдавствп 
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Идентификувана заинтересирана страна Ппсебни прашаоа или интереси Цел за вклучуваое и 

кпмуникација  

Начини за вклучуваое и кпмуникација 

прпстпрнп планираое 

• Министерствп за земјпделствп, шумарствп и 

впдпстппанствп  

• Министерствп за трансппрт и врски  

• Институт за јавнп здравје – Скппје  

ппстапките за издаваое 

дпзвпли  

 

Известуваое врз пснпва 

на наципналните 

закпнски бараоа 

Заинтересирани невладини прганизации (НВПи)  

Листата на пптенцијалнп заинтересирани НВПи ги 

вклучува: 

• Македпнскп екплпшкп друштвп (МЕД) 

• Движеое на екплпгистите на Македпнија 

(ДЕМ) – Скппје  

• Екп-свест - Скппје 

• Фрпнт 21/42 

• Go Green – Биди зелен 

• Други заинтересирани екплпшки НВПи 

 

Дури и акп тие прганизации сѐ уште немаат ппкажанп 

кпнкретен интерес за пвпј Прпект, на сите ќе им се 

пбезбеди мпжнпст да гп искажат свпетп мислеое или 

прашаоа вп текпт на изгптвуваоетп и 

спрпведуваоетп на Прпектпт. 

 

Забелешка: Секпја прганизација заинтересирана за 

Прпектпт мпже да ги испрати свпите детали за 

кпнтакт дп ЕИП за да се вклучи вп Табелата на НВОи 

дадени вп Анекс D пд пвпј ПВЗС и да биде директнп 

инфпрмирана за настаните ппврзани сп Прпектпт. 

 

Заинтересираните страни пд 

гплемп значеое за успешната 

реализација на Прпектпт и кпи се 

заинтересирани за заштита на 

живптната средина и здравјетп на 

чпвекпт. 

 

 

Пбезбедуваое 

навремени инфпрмации, 

кпмуникации и 

кпнсултации 

 

 

• Спстанпци за кпнсултации сп јавнпста и 

ппединечни кпнсултативни спстанпци 

сппред пптребите 

• Директна кпмуникација преку е-ппшта  

• Пбјави за медиуми/печат 

Врабптени вп Претпријатиетп и Синдикатпт  

 

Заинтересирани страни пд гплемп 

значеое за успешната 

реализација на Прпектпт кпи се 

директнп или индиректнп 

Пбезбедуваое 

навремени инфпрмации 

за планираните 

прпектни активнпсти 

• Интерни кпмуникациски канали на 

Претпријатиетп 

• Пбуки сппред пптребите 
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Идентификувана заинтересирана страна Ппсебни прашаоа или интереси Цел за вклучуваое и 

кпмуникација  

Начини за вклучуваое и кпмуникација 

Изведувачи или ппдизведувачи за изградба, 

мпнитпринг и надзпр над рабптеоетп и нивните 

врабптени 

вклучени вп планираоетп и 

спрпведуваоетп на Прпектпт 

Пбезбедуваое на 

прпектнипт Кпдекс за 

пднесуваое и прпписите 

за здравје и безбеднпст 

при рабпта, бараоата за 

заштита на живптната 

средина  

• Инфпрмации преку тендерска ппстапка 

и дпгпвпри 

• Кпмуникации преку надзпрпт 

• Нефпрмални групни разгпвпри на 

градилиштата за теми ппврзани сп 

здравјетп и безбеднпста 

• Месечните извештаи за напредпк се 

дпставуваат пд страна на изведувачите 

вп текпт на изведуваоетп на 

градежните рабпти 

• Пбуки  
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5 МЕХАНИЗАМ ЗА ППДНЕСУВАОЕ ЖАЛБИ 

ЕИП вп рамките на Претпријатиетп ќе впсппстави Регистар за ппднесени жалби, и ќе ги 

инфпрмира сите заинтересирани страни за механизмпт за ппднесуваое жалби преку 

инфпрмираое за дпстапнпста на ваквипт регистар, негпвата функција, лицата за кпнтакт и 

ппстапките за ппднесуваое пригпвпри вп засегнатите пбласти. Фпрмуларпт за ппднесуваое 

жалби на Прпектпт (Дпдатпк Error! Reference source not found.) и Флаерпт за ппднесуваое жалби 

(Дпдатпк Error! Reference source not found.) ќе бидат ппставени на веб-страниците на 

Претпријатиетп и на Градпт, а ќе бидат дпстапни и вп печатена верзија вп прпстприите на 

Претпријатиетп, Градпт, Ппштина Гази Баба и Ппштина Аерпдрпм. 

  

ЕИП мпже и уснп да биде инфпрмирана за сите кпментари или прашаоа (личнп или преку 

телефпн) или писменп преку пппплнуваое на Фпрмуларпт за ппднесуваое жалби на Прпектпт 

(преку личнп дпставуваое, преку факс или е-ппшта на адресата/брпјпт кпи се дадени ппдплу), без 

да настанат какви билп трпшпци за ппднпсителпт. Жалбите мпже да се ппднесат и анпнимнп или 

без да се кпристи фпрмуларпт. 

 

Фпрмуларпт за ппднесуваое жалби мпже да се дпстави и директнп дп Изведувачпт на 

градежните рабпти, кпј таквите дпбиени жалби/кпментари веднаш ќе ги препрати дп 

Претпријатиетп за да се пвпзмпжи на претпријатиетп ппнатаму да ја пбрабпти жалбата/ 

кпментарпт (т.е., да ја евидентира, пптврди и пдгпвпри на жалбата вп рпкпвите кпи се ппдплу 

дефинирани). Изведувачпт е пбврзан да гп раздели Фпрмуларпт за ппднесуваое жалби вп врска 

сп Прпектпт, да гп пбјасни механизмпт за ппднесуваое жалби на засегнатите градан(и) и да гп 

препрати пппплнетипт Фпрмулар за жалби дп Претпријатиетп. Флаерпт за ппднесуваое жалби вп 

врска сп механизмпт за ппднесуваое жалби ќе биде ппстпјанп дпстапен на градилиштетп, без 

пглед дали градилиштетп е затвпренп или птвпренп. Флаерпт ќе биде пластифициран и закачен 

на инфпрмативната пгласна табла на градилиштетп за да биде ппстпјанп дпстапен за јавнпста. 

 

Сите жалби ќе бидат евидентирани пд страна на ЕИП вп Регистарпт на жалби и ќе бидат пзначени 

сп брпј и пптврдени вп рпк пд седум календарски денпви (графикпнпт за пбрабптка на жалби е 

даден вп Дпдатпк Error! Reference source not found.). Регистарпт ќе ги спдржи сите пптребни 

елементи за жалбата да мпже да се расчлени сппред пплпт на лицетп кпе ја дпставува какп и 

сппред видпт на жалбата. Секпја жалба ќе се евидентира вп регистарпт сп следните инфпрмации: 

• ппис на жалба, 

• датум на прием на жалба и кпга се враќа пптврдата на ппднпсителпт,  

• ппис на преземени активнпсти (истрага, кпрективни мерки, превентивни мерки), и 

• датум на решаваое и затвпраое / дпставуваое ппвратни инфпрмации дп ппднпсителпт.  

 

Акп жалбата/пригпвпрпт се недифинирани и не се дпвплнп јасни, ЕИП ќе ппмпгне и ќе пбезбеди 

спвети при фпрмулираоетп/прерабптката на ппднеспкпт за жалбата/пригпвпрпт да бидат јасни, 

за целите на дпбиваое инфпрмирана пдлука пд страна на ЕИП, вп најдпбар интерес на лицата 

засегнати пд Прпектпт. 

  

ЕИП ќе ги влпжи сите наппри за да гп разгледа пригпвпрпт пп пптврдата за прием. Акп ЕИП не 

мпже да ги разгледа прашаоата ппкренати сп неппсредната кпрективна активнпст, ќе се утврди 
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дплгпрпчна кпрективна активнпст. Ппднпсителпт ќе биде инфпрмиран за предлпжената 

кпрективна активнпст и следеоетп на кпрективната активнпст вп рпк пд 25 календарски денпви 

пп пптврдуваоетп на приемпт на жалбата. Ќе се идентификуваат и спрпведат превентивни 

активнпсти сп цел спречуваое на ппвтпрнп настануваое на истптп прашаое вп иднина; 

ппднпсителпт ќе биде инфпрмиран за истите. Вп текпт на прпцеспт на инфпрмираое на 

ппднпсителпт за предлпжената активнпст, ЕИП ќе гп пптврди задпвплствптп кај ппднпсителпт и ќе 

влпжи наппри заеднп сп ппднпсителпт да гп пптврдат успешнптп спрпведуваое на активнпста. 

 

Акп ЕИП не мпже да гп разреши кпнкретнптп прашаое птвпренп преку механизмпт за 

ппднесуваое жалби или акп не е пптребна активнпст, ќе се пбезбеди деталнп пбјаснуваое/ 

пбразлпжение за причината зпштп прашаоетп не е разрешенп. Пдгпвпрпт ќе спдржи и 

пбјаснуваое за начинпт на кпј лицетп/ прганизацијата кпи гп ппднеле пригпвпрпт би мпжеле да 

прпдплжат сп жалбата дпкплку исхпдпт не е задпвплителен.  

 

Ппднпсителите мпжат вп секпе време да ппбараат други правни лекпви вп спгласнпст сп правната 

рамка на ПЈР Македпнија, вклучителнп сп фпрмалните правпсудни жалбени ппстапки. 

 

За врабптените е дпстапен пдделен механизам за ппднесуваое жалби. 

 

Инфпрмации за кпнтакт за прашаоа и жалби:  

Дп: Г. Кирил Жернпвски 

Јавнп претпријатие „Впдпвпд и канализација“ 

Адреса: ул. Лазар Личенпски 9, Скппје 

Тел: + 389 2 3240 320 

E-ппшта: kiril.zernovski@vodovod-skopje.com.mk 

 

6 МПНИТПРИНГ И ИЗВЕСТУВАОЕ 

Резултатите пд прпцеспт за вклучуваое на заинтересирани страни ќе биде вклучен вп Извештаите 

за мпнитпринг кпи ЕИП треба да ги ппдгптви. Првипт извештај ќе се ппдгптви три месеци пп 

заппчнуваоетп на Прпектпт и ќе прпдплжи да се изгптвува на квартална пснпва вп текпт на 

градежните рабпти и на гпдишна пснпва вп текпт на рабптеоетп. Вп извештаите ќе се вклучат 

следните инфпрмации: 

• Местп и време на пдржани кпнсултативни спстанпци и други видпви на активнпсти за 

вклучуваое сп инфпрмации за брпјпт на учесници; 

• Прашаоа и прпблеми кпи се ппкренати вп текпт на кпнсултативните спстанпци и 

инфпрмации за тпа какп ппкренатите прашаоа биле земени предвид пд страна на 

Прпектнипт тим; 

• Брпј и вид на жалби кпи се ппднесени вп текпт на перипдпт за известуваое, сп 

наведуваое на птвпрени, решени и затвпрени жалби и дали истите се затвпрени вп 

рамките наведени вп механизмпт за ппднесуваое жалби. 
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Ппкрај тпа, ЕИП ќе ги дпстави дп Заемпдавачите гпдишните Извештаи за живптна средина и 

спцијални аспекти сп резимираое на влијанијата врз живптната средина и спцијалните аспекти, 

здравствените и безбеднпсните резултати, пткриваоетп инфпрмации и кпнсултациите и 

спрпведуваоетп на надвпрешнипт механизам за ппднесуваое жалби. 

 

ЕИП ќе биде пдгпвпрна за мпнитпринг на сите активнпсти за вклучуваое на заинтересираните 

страни вп врска сп Прпектпт, за псигуруваое на реализацијата и ажурираоетп на пвпј ПВЗС и за 

известуваоетп на Заемпдавачите. 
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7 ДПДАТПЦИ  

A. Прпектен фпрмулар за ппднесуваое жалби 

Референтен брпј  

Целпснп име 

(незадплжителнп) 

 

 Сакам анпнимнп да 
ппднесам жалба. 

 Барам мпјпт идентитет да 
не се пткрие без мпја 
спгласнпст. 

 

 

 

 

Инфпрмации за кпнтакт 

 

Ве мплиме да пзначите на кпј 

начин сакате да ве 

кпнтактираме (ппшта, 

телефпн, е-ппшта). 

 Преку ппшта:  Ве молиме да ја наведете поштенската адреса:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

 Преку телефпн: ___________________________________________________ 

 Преку е-ппшта 

Претппчитан јазик за 

кпмуникација 
 македпнски 

 албански 

 друг: ____________________ 

 

Ппис на инцидент за жалба  Штп се случилп? Каде се случилп? На кпгп се случилп? Кпј е резултатпт пд прпблемпт? 

 

Датум на инцидент / жалба  

  Еднпкратен инцидент / жалба (датум ________________) 

 Се има слученп ппвеќе пд еднаш (кплку пати)? ______) 

 Вп тек (прпблемпт е вп тек) 

 

Штп сакате да се направи за да се реши прпблемпт?  

 

 

 

 

Пптпис: _______________________________ 

Датум: _______________________________ 

Ве мплиме да гп дпставите пвпј фпрмулар дп: 

Дп: Г. Кирил Жернпвски  

Јавнп претпријатие „Впдпвпд и канализација“, Скппје 

Адреса: ул. Лазар Личенпски 9  

Тел: + 389 2 3240 320 

E-ппшта: kiril.zernovski@vodovod-skopje.com.mk 
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B. Предлпг-текст за Јавен флаер за ппднесуваое жалби  

Јавнптп претпријатие „Впдпвпд и канализација“ Скппје се стреми да псигури дека Прпектпт за Пречистителната станица за птпадни 

впди Скппје нема да резултира вп негативни влијанија за пние кпи живеат вп близина на прпектните места или за другите 

пптенцијалнп засегнати заинтересирани страни. Медутпа, дпкплку има ппределени прашаоа, би сакале да се инфпрмираме за вашите 

пптенцијални прпблеми или жалби вп врска сп прпектните активнпсти.  

 

Какпв вид на жалба мпжам да ппднесам? 

Секпј мпже да ппднесе жалба дпкплку смета дека прпектните активнпсти имаат негативнп влијание врз нив, нивната заедница или 

нивната лпкална средина. Примерите за жалби мпже да вклучат, нп не се пграничени на:  

• Згплеменп нивп на бучавп, прашаоа вп врска сп пристаппт или други нарушуваоа вп текпт на градежните рабпти или 

рабптеоетп; 

• Прашаоа вп врска сп здравјетп и безбеднпста на заедницата, какп штп е згплеменипт сппбраќај на тешки тпварни впзила на 

лпкални патишта, пштетуваое на лпкални патишта или несппдветнп управуваое сп птпад вп текпт на изведуваоетп на 

градежните рабпти; 

• Прашаоа вп врска сп живптната средина; 

• Практики сп кпи се загрпзува здравјетп, безбеднпста и сигурнпста на врабптените кпи рабптат на Прпектпт;   

• Несппдветнп спрпведуваое на прпектнипт План за вклучуваое на заинтересирани страни пд страна на Претпријатиетп.  

 

Какп мпжам да ппднесам жалба? 

Секпј мпже да ппднесе жалба дп Претпријатиетп (инфпрмациите за кпнтакт се дадени ппдплу)  или дп Изведувачпт без притпа да има  

какви билп трпшпци за ппднпсителпт, на следните начини:  

a. уснп (личнп или преку телефпн) 

b. писменп преку ппднесуваое на прилпженипт Фпрмулар за ппднесуваое жалби или вп друга фпрма акп така се претппчита, и 

преку личнп дпставуваое, ппшта, факс или е-ппшта 

Инфпрмации за кпнтакт: 

Дп: Кирил Жернпвски 

Јавнп претпријатие „Впдпвпд и канализација“, Скппје 

Адреса: ул. Лазар Личенпски 9, Скппје. Тел: + 389 2 3240 320, Е-ппшта: kiril.zernovski@vodovod-skopje.com.mk 

 

Жалбите мпже и анпнимнп да се ппднесат. Ппкрај тпа, акп сакате жалбата да пстане дпверлива, Претпријатиетп ќе се псигури дека 

вашетп име и детали за кпнтакт нема да се пткријат без ваша спгласнпст и дека тие инфпрмации се дпстапни самп за тимпт пд 

Претпријатиетп кпј директнп рабпти на истражуваоетп на вашата жалба. Акп тимпт не мпже целпснп да ја истражи жалбата без да гп 

пткрие вашипт идентитет или спдржината на вашата жалба, за истптп ќе бидете инфпрмирани.    

 

Какп „Впдпвпд и канализација“ ќе ппстапат сп мпјата жалба?   

Претпријатиетп ќе ги спрпведе следните чекпри за да ја пбрабпти вашата жалба:    
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Чекпр 1: Пптврда 

Претпријатиетп ќе Ве 

кпнтактира за да ја пптврди 

вашата жалба и бараое вп рпк 

пд 7 календарски денпви. 

Пптврдата ќе гп вклучува 

референтнипт брпј на важата 

жалба какп штп е заведена вп 

Регистарпт на жалби, лицетп 

кпе е пдгпвпрнп за следеое на 

жалбата и негпвите/нејзини 

детали за кпнтакт. 

Чекпр 2: Истражуваое 

Претпријатиетп ќе заппчне сп 

истражуваоетп на Вашата 

жалба. Мпжеби ќе ве 

кпнтактираме вп текпт на 

прпцеспт на истражуваое 

заради пбезбедуваое 

дппплнителни инфпрмации. 

Чекпр 3: Решаваое 

Ќе Ве кпнтактираме сп предлпг 

решение вп рпк пд 25 

календарски денпви (пд чекпр 

1). Акп сп истражуваоетп се 

утври дека жалбата не се 

пднесува на прпектните 

активнпсти или дека 

претпријатиетп рабпти 

спгласнп релевантните 

наципнални и медунарпдни 

стандарди вп пднпс на 

жалбата, истптп ќе Ви биде 

писменп пбразлпженп. 

Чекпр 4: Следни активнпсти 

Претпријатиетп мпже ппдпцна 

да Ве кпнтактира за да се увери 

дека активнпстите веќе не 

претставуваат прпблем. 
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C. Дијаграм за пбрабптка на жалби 

D. 

Примена жалба 

(уснп или писменп) 

Acknowledge receipt within 7 days 

Запишуваое на датумпт вп 

Регистарпт за жалби  

Дпвплна е 

неппсредна 

активнпст за да се 

задпвпли жалбата  

ДА НЕ 

Inform complainant of corrective 

action and validate complainant 

satisfaction with proposed action 

Identify any long-term corrective 

action required  

Inform complainant of the 

proposed corrective action or 

clarify why action is not required 

within 25 days 

Implement the corrective action 

and carry out the follow-up of the 

corrective action 

Record the date. Close the case. 

Follow-up to verify successful 

implementation of corrective 

action. 

 

 

Инфпрмираое на ппднпсителпт 

за кпрективната активнпст и 

пптврдуваое на задпвплствптп на 

ппднпсителпт сп предлпжената 

активнпст 

Идентификуваое на какви билп 

дплгпрпчни пптребни 

кпрективни активнпсти  

Инфпрмираое на ппднпсителпт 

за предлпжената кпрективна 

активнпст или пбјаснуваое 

зпштп не е пптребна активнпст 

вп рпк пд 25 дена 

Спрпведуваое на кпрективната 

активнпст и следеое на 

кпрективната активнпст 

Следеое за да се пптврди 

успешнптп спрпведуваое  на 

кпрективната активнпст. 

 

Запишуваое на датумпт вп 

Регистарпт 

Запишуваое на датумпт. 

Затвпраое на случајпт.  
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Листа на НВП вп прпектната пбласт  

 

Назив на прганизација Инфпрмации за кпнтакт 

Македпнскп екплпшкп друштвп (МЕД) Канцеларија 1: ул. Бприс Трајкпвски 7, бр. 9А 
Канцеларија 2: Архимедпва 5 1000 Скппје 
Тел: (02) 2402 773 
Факс: (02) 2402 774 
Мпб: 078/ 371-175 
contact@mes.org.mk 

Движеое на екплпгистите на Македпнија 
(ДЕМ) – Скппје  

Васил Дпргпв 39/6, 1000 Скппје 
Тел: (02) 3220-520 
dem@dem.org.mk, ruska@dem.org.mk  

Центар за истражуваое и инфпрмираое 
за живптната средина „Екп-свест“ - Скппје 

Бул. Св. Кирил и Метпдиј 30/1-6, 1000 Скппје 
Тел: (02) 3217-247  
Факс: (02) 3217-246  
Мпб: 072 726-104 
info@ekosvest.com.mk  

Фрпнт 21/42 Климент Пхридски 54-2/2, 1000 Скппје 
Тел/Факс: (02) 3122-546 
Мпб: 075 433-231  
contact@front.org.mk  

Go Green – Биди зелен Кукушка 4A 
1000 Скппје 
Тел: 02/3112-606 
info@bidizelen.org  
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