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ВОВЕД

Еврппската Банка за пбнпва и развпј (ЕБОР) и Еврппската инвестиципна банка (ЕИБ) (Заемпдаваши) ја
разгледуваат мпжнпста за пбезбедуваое финансиски средства за ПЈР Македпнија за финансираое на
изградбата на нпва прешистителна станица за птпадни впди (ПСОВ) (Прпектпт) вп градпт Скппје (Градпт).
Овпј Акциски план за живптна средина и спцијални аспекти („АПЖССА”) вклушува клушни активнпсти кпи
Јавнптп претпријатие (ЈП) Впдпвпд и канализација Скппје (Претпријатиетп) треба да ги реализира вп текпт
на спрпведуваоетп на Прпектпт за да се пбезбеди испплнуваое на Бараоата за реализација („PR”) на ЕБОР,
на Практиките и стандардите за живптна средина и спцијални аспекти на ЕИБ, и на наципналнптп
закпнпдавствп, какп и на закпнпдавствптп на ЕУ. АПЖССА е изгптвен преку земаое предвид на напдите пд
деталната анализа на живптната средина и спцијалнините аспекти („E&S”) реализирана вп текпт на јули и
август, 2018 гпдина. АПЖССА ќе претставува спставен дел пд дпгпвпрпт за финансираое сп
Заемпдавачите.
Претпријатиетп ќе биде пдгпвпрнп да гарантира дека третите страни или изведувачите на прпектните
лпкации ги испплнуваат бараоата пд АПЖССА преку усвпјуваое и спрпведуваое на сппдветнипт систем за
управуваое на Изведувашпт. Ова се пшекува да се реализира преку вклушуваое на сппдветните бараоа и
услпви вп дпкументацијата за јавни набавки, дпгпвприте и ппд-дпгпвприте, и преку директна кпнтрпла и
надзпр пд страна на Претпријатиетп. Тендерската дпкументација и дпгпвпрпт за изградба ќе ги испплнуваат
бараоата за набавка на ЕИБ.
Од Претпријатиетп се бара да впсппстави и да пдржува Систем за управуваое сп живптната средина и
спцијалните аспекти (СУЖССА) щтп сппдветствува сп прирпдата и ппфатпт на прпектпт сразмернп сп нивптп
на негпвптп влијание врз живптната средина и спцијалните аспекти и пращаоата вп спгласнпст сп дпбрите
медунарпдни практики. Истп така, Претпријатиетп ќе треба да ппредели ппсебен перспнал, вклушителнп сп
претставник(ци) пд ракпвпдствптп, сп јасни линии на пдгпвпрнпст и пвластуваоа за пдржуваое и
спрпведуваое на СУЖСОА, и да псигури дека врабптените сп директна пдгпвпрнпст за активнпстите кпищтп
се релевантни за реализацијата на E&S за Прпектпт и рабптеоетп на Претпријатиетп се сппдветнп
квалификувани и пбушени.
Истп така, пд Претпријатиетп се пчекува да впсппстави сеппфатна пплитика за живптната средина и
спцијалните аспекти вп кпја ќе се дефинираат целите и нашелата за живптната средина и спцијалните
аспекти кпи му пвпзмпжуваат на Прпектпт да ппстигне дпбра реализација на E&S. Пплитиката ќе пбезбеди
рамка за прпцеспт за пценуваое и управуваое сп живптната средина и спцијалните аспекти сппдветнп на
нашелата пд Бараоата за реализација (PR).
Претпријатиетп ќе врши мпнитпринг над спрпведуваоетп на активнпстите наведени вп пвпј Акциски план
за живптната средина и спцијалните аспекти (АПЖССА).
Врз пснпва на резултатите пд мпнитпрингпт, Претпријатиетп ќе ги утврди и претстави сите пптребни
кпрективни и превентивни активнпсти вп изменетипт АПЖССА (какп щтп е дпгпвпренп сп Заемпдавашите),
ќе ги спрпведе утврдените кпрективни и превентивни активнпсти, и ќе ги следи пвие активнпсти за да се
ппдпбри нивната реализација.
Претпријатиетп ќе треба да дпставува редпвни извештаи дп Заемпдавачите за реализацијата на E&S за
Прпектпт, вклушителнп за успгласенпста сп Бараоата за реализација и спрпведуваоетп на СУЖССА, АПЖСОА
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и на Планпт за вклушуваое на заинтересираните страни. Претпријатиетп ќе изгптвува и дпставува дп
Заемпдавашите, Гпдищни извещтаи за живптната средина и спцијалните аспекти за E&S и за пращаоата
ппврзани сп здравјетп и безбеднпста, и ќе биде ревидиранп или ппинаку евалуиранп пд страна на
Заемпдавашите вп текпт на фазите на спрпведуваое на Прпектпт. Заемпдавашите мпжат и перипдишнп да ги
пптврдуваат инфпрмациите пд мпнитпрингпт преку теренски ппсети спрпведени пд страна на експертите за
живптна средина и спцијални аспекти на Заемпдавашите и/или независни Експерти. Претпријатиетп мпра
веднащ да ги инфпрмира Заемпдавашите за какпв билп инцидент или несреќен слушај ппврзани сп E&S вп
врска сп Претпријатиетп или сп Прпектпт кпи имаат, или кпи верпјатнп ќе имаат, знашителнп негативнп
влијание, или за какви билп прпмени ппврзани сп прпектнипт ппфат, при дизајнираое или рабптеое щтп
верпјатнп сущтински ќе ги прпмени пращаоата и влијанијата пд прпектпт ппврзани сп живптната средина и
спцијалните аспекти.
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Акциски план за живптна средина и спцијални аспекти
Бр.

PR 1
1.1

1.2

Активнпст

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Оценка и управуваое сп прашаоата и влијаниетп врз живптната средина и спцијалните аспекти
Дпзвпли и пдпбренија:
•
Дпставуваое на ажурирана Оценка на
влијаниетп врз живптната средина и спцијалните
аспекти (ОВЖС) дп Министерствптп за живптна
средина и прпстпрнп планираое (МЖСПП) за
пдпбруваое на ОВЖС пред заппшнуваое на
какви билп градежни активнпсти
•
Дпставуваое на бараое дп МЖСПП заради
дпбиваое
Впдпстппанска
спгласнпст
и
впдпстппанска дпзвпла за ПСОВ и сифпн пред
заппшнуваое на какви билп градежни активнпсти
•
Дпставуваое на бараое дп Министерствптп за
трансппрт и врски (МТВ) за дпбиваое Градежна
дпзвпла за ПСОВ и за сифпнпт пред заппшнуваое
на какви билп градежни активнпсти
•
Изгптвуваое и пбезбедуваое пдпбрение за
Прпект за кпристеое и пдржуваое на ПСОВ и на
сифпнпт (издаденп пд МТВ) и за кплектпрпт за
птпадни впди (издаденп пд град Скппје), пп
заврщуваое на изградбата и пред пущтаое вп
упптреба
•
Дпставуваое на бараое за дпбиваое Дпзвпли за
упптреба за ПСОВ и за сифпнпт (издадени пд
МТВ) и за кплектпрпт (издадени пд Градпт), пред
пущтаоетп вп упптреба
•
Обезбедуваое успгласенпст сп бараоата пд
гпренаведените дпзвпли
Развпј и спрпведуваое на Систем за управуваое сп
живптната средина и спцијалниите аспекти (СУЖССА)
(вклушуваое на веќе ппстпјните пперативни прпцедури
развиени вп рамки на ISO 9001 сертификатпт за
управуваое сп квалитет (QM), Сертификатпт за HACCP, и
ISO сертификатите за лабпратприја и верификација на
мерна ппрема и Лабпратприја за санитарнп тестираое
(ISO 17020 и ISO 17025, какп и системи кпи се планирани
да бидат впведени пд страна на Претпријатиетп какп
щтп е ISO 14001), сп ппфаќаое на бараоата за живптна

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа

•

•
•

Закпн за
живптна
средина
Закпн за впдите
Закпн за
градеое

Одговорност:
Претпријатиетп
за ПСОВ
Градпт Скппје за
кплектпрпт и за
сифпнпт

Вп спгласнпст сп
временските
рамки утврдени
сп наципналните
бараоа

Навременп пбезбедени
дпзвпли

Веднащ щтпм
истптп е мпжнп,
нп најдпцна пред
заппшнуваое на
градежните
активнпсти

Изгптвен и спрпведен
СУЖССА

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси:
Интерни ресурси

•

•

Оптимизација на
управуваоетп сп
живптната
средина преку
фпрмализиран
систем
Успгласенпст сп
бараоата на ЕБОР

•

•

PR1 на ЕБОР Системи за
управуваое сп
живптната
средина и
спцијалните
аспекти
Најдпбри
практики

Одговорност:
Ракпвпдствптп на
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

Изгптвен ESP
Дефинирани улпги и
пдгпвпрнпсти за
спрпведуваое на СУЖССА и
јаснп инфпрмираое на
вклушените врабптени пд

Статус
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Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Временски
расппред

средина и спцијални аспекти (E&S), вклушителнп сп:
•
Преглед на E&S ризиците и ппврзаните пперативни
кпнтрпли
•
Јаснп дефинирани улпги, пдгпвпрнпсти и
пвластуваоа за спрпведуваое на СУЖССА
•
Спрпведуваое и мпнитпринг на Планпт за
прганизација на градилищте (ПОГ) (вклушителнп сп
Планпт за мпнитпринг и управуваое сп живптната
средина и спцијални аспекти вп фазата на изградба
(ПЖССАИ), Оперативнипт план за управуваое сп
живптната средина и спцијалните аспекти
(ОПУЖССА),
Планпт
за
вклушуваое
на
заинтересирани страни (ПВЗС) и пвпј АПЖССА

1.3

Развпј и спрпведуваое на сеппфатна Пплитика за
живптна средина и спцијални аспекти (ESP) за СУЖССА
вп кпја ќе се дефинираат целите и нашелата за
живптната средина и спцијални аспекти кпи
пвпзмпжуваат прпектпт да ппстигне дпбри екплпщки и
ппщтествени резултати
Пред заппчнуваоетп сп изградбата на ПСОВ, бараое пд
изведувашите да се ппдгптви и спрпведе:
•
План за управуваое сп градежен птпад (ПУГО) сп
земаое предвид на сите релевантни наципнални
закпнски регулативи и закпнпдавствптп на ЕУ,
вклушителнп сп ппстапката за редпвнп
евидентираое на кплишествата птпад кпи се
генерираат вп текпт на фазата на изградба
•
План за прганизација на градилиште (ПОГ)
вклушителнп сп Планпт за мпнитпринг и
управуваое сп живптната средина и спцијалните
аспекти вп фазата на изградба (ПЖССАИ) – Какп
минимум, ПЖССАИ ќе ппфати мерки за следните
аспекти: управуваое сп емисии вп впздух, бушава и
вибрации, мерки за превенција и кпнтрпла на
загадуваое на ппврщински и ппдземни впди вп
текпт на изградбата, управуваое сп ппшва,
управуваое сп ппасни материи, защтита на
биплпщка разнпвиднпст, управуваое сп ризици
при истекуваое, ппдгптвенпст и реакција при итни
слушаи (вклушителнп сп управуваое сп ппжари и
експлпзија), управуваое сп жалбите на

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

Претпријатиетп за истите
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа и сп
бараоата на ЕБОР

•
•
•
•
•

•

•

•

Закпн за градеое
Закпн за живптна
средина
Закпн за впди
Закпн за защтита
пд бушава
Закпн за
управуваое сп
птпад
Правилник за
минималните
бараоа за
безбеднпст и
здравје при
рабпта на
привремени и
мпбилни
градилищта
EBRD PR1, PR2,
PR3, PR4, PR 8, PR
10
Дпбри

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр,
Изведувашпт за
спрпведуваое
Ресурси:
Интерни ресурси
на изведувашите

Пред
заппшнуваое на
изградбата

Бараое за изгптвуваое на
ПУГО и ПОГ (сп ПЖССАИ)
вградени вп дпгпвприте сп
Изведувашпт
Дпказ за ПУГО и ПОГ (сп
ПЖССАИ)
сп придружни планпви
пред заппшнуваое на
изградбата
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

6

ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

Активнпст

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

врабптените и на надвпрещните заинтересирани
страни, бараоа за перспналпт за пбезбедуваое,
пбјавуваое на инфпрмации и вклушуваое на
заинтересираните страни, ппстапка при пткриваое
напдалищта (chance find procedure), управуваое сп
здравјетп и безбеднпста на заедницата,
управуваое сп сппбраќајпт, здравје и безбеднпст
на рабптниците (План за ЗБР).
1.4

1.5

Пред заппчнуваое на рабптеоетп на ПСОВ, да се
псигури дека е впсппставен ОПУЖССА.
ОПУЖССА, какп минимум, ќе ппфати:
•
мерки за намалуваое на ризик за следните
аспекти: управуваое сп птпад (План за управуваое
сп птпад – сп вклушуваое и на ппаснипт птпад),
управуваое сп ппшва, управуваое сп емисии вп
впздух, управуваое сп бушава, мерки за превенција
и кпнтрпла на загадуваое на ппврщински и
ппдземни впди, управуваое сп ризици при
истекуваое, управуваое сп ппасни материи,
защтита на биплпщката разнпвиднпст,
ппдгптвенпст и реакции вп итни слушаи (щтп
ппфаќа управуваое сп дефекти на ПСОВ, ппжар и
експлпзии), управуваое сп сппбраќај, бараоа на
перспналпт за пбезбедуваое, управуваое сп
жалбите на врабптените и на надвпрещните
заинтересирани страни, пбјавуваое на
инфпрмации и вклушуваое на заинтересирани
страни, и управуваое сп здравјетп и безбеднпста
•
План за мпнитпринг за следните аспекти: емисии
вп впздух, емисии вп впда, нивпа на бушава,
квалитет на инфлуенти, квалитет на ефлуенти и
анализа на тиоа
Спрпведуваое на анализа на тиоа вп текпт на
перипдпт за тестираое на ПСОВ.
Пп дпбиваое на ппдатпците за карактеристиките на
тиоата, пфицијална кпмуникација сп МЖСПП заради
дпнесуваое пдлука дали ќе биде пптребна дпзвпла за
ИСКЗ (интегриранп спрешуваое и кпнтрпла на
загадуваоетп) за ппстрпјката за спгпруваое на тиоа.

•

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа и
бараоата на ЕБОР

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа и
бараоата на ЕУ

•

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
медунарпдни
практики

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

ЕБОР PR 1, PR 2,
PR 3, PR 4, PR 10

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

•

Закпн за
живптна
средина
Уредба за
ппределуваое
на активнпсти
за инсталациите
за кпи е

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Пред
заппшнуваое на
рабптеоетп на
ПСОВ

Дпказ за ОПУЖССА
(Оперативен план)

Пред фазата на
заппшнуваое на
рабптеоетп на
ПСОВ

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Статус

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

Активнпст

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

•

1.6

Дпставуваое Гпдишни извештаи за живптна средина и
спцијални аспекти дп Заемпдавашите, вклушителнп сп
напредпкпт вп спрпведуваоетп на АПЖССА.

•

Спрпведуваое на
АПЖССА за
ублажуваое на
ризиците
ппврзани сп
прпектпт и
реализација на
бараоата за
гпдищнп
известуваое на
Банките

•

•
•

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
пптребна
дпзвпла за ИСКЗ
Директива на ЕУ
за индустриски
емисии
Пплитика на ЕБОР
2014 за живптна
средина и
спцијални аспекти
Изјава на ЕИБ
Релевантни
пдредби за
живптна средина
и спцијални
аспекти вп
правнипт дпгпвпр
сп Банките

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Спппщтуваое на
иметп и деталите
за кпнтакт за
жив.средина и
спцијални
аспекти дп
Заемпдавашите
вп рпк пд 3
месеци пд
пптпищуваоетп

Интерна пдгпвпрнпст
дпделена за спрпведуваое
на АПЖССА и дпставуваое
на ГИЖССА дп
Заемпдавашите.

Редпвен кпнтакт
сп
Заемпдавашите
вп врска сп
спрпведуваоетп
на АПЖССА

Статус

Заемпдавашите се
инфпрмирани за иметп и
деталите за кпнтакт.
ГИЖССА вп фпрмат пдпбрен
пд Заемпдавашите
вклушителнп сп напредпкпт
вп спрпведуваоетп на
АПЖССА се навременп
дпставени дп
Заемпдавашите, вп
спгласнпст сп дпгпвприте.

Гпдищнп
известуваое за
жив.средина и
спцијални
аспекти дп
Банките
PR 2
2.1

2.2

Рабпта и услпви за рабпта
Претпријатиетп да изгптви, усвпи и да ги инфпрмира
сите свпи врабптени за интерната ппстапка за
ппднесуваое жалби за прашаоа ппврзани сп
рабптнптп местп вп спгласнпст сп Бараоетп за
реализација (PR) 2.

•

Претпријатиетп да врщи мпнитпринг дека Изведувашпт
гп следи наципналнптп закпнпдавствп за рабптни
пднпси и ЗБР, какп и PR 2 за механизмпт за жалби за

•

Успгласенпст сп
бараоата на ЕБОР

•

•

Успгласенпст сп
лпкалните
закпнски бараоа

•
•

ЕБОР PR2 –
Механизам за
жалби
Известуваое на
ЕБОР за наспки за
управуваое сп
жалби
Закпн за рабптни
пднпси
Закпн за

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр,

Пред
заппшнуваое на
рабптеоетп на
ПСОВ

Изгптвена, усвпена и
спппщтена интерна
ппстапка за жалби
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Вп текпт на
целата градежна
фаза

Одредби за примена на
релевантните бараоа пд
македпнската закпнска
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

Активнпст

пращаоа ппврзани сп рабптнптп местп.

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)
и ЕБОР PR 2

Изведувашпт да псигури дека сите ппд-изведуваши ги
применуваат истите стандарди.

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
безбеднпст при
рабпта
• ЕБОР PR2 –
Хпнпрарни
рабптници

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Временски
расппред

Изведувашпт за
спрпведуваое

3.1

Ресурси: Ресурси
на изведувашпт

Перипдишни прпверки,
вклушителнп сп теренски
ппсети и извещтаи на
изведувашите
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ефикаснпст на ресурси и спречуваое и кпнтрпла на загадуваоетп
Осигуруваое дека Оснпвнипт прпект е изгптвен врз
пснпва на бараоата пд Директивата за урбани птпадни
впди, Директивата за индустриски емисии, Директивата
за деппнии, релевантнптп наципналнп закпнпдавствп за
прпектираоетп и изградбата на ПСОВ и Најдпбрите
распплпжливи технплпгии за спгпруваое на тиоа.

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа и бараоата
на ЕУ

•

•

•

3.2

Статус

регулатива и PR2, вградени
вп дпгпвприте сп
Изведувашпт

Претпријатиетп да врщи мпнитпринг над рабптеоетп на
изведувашпт вп пднпс на жив.средина и спцијални
аспекти вклушителнп сп спрпведуваоетп на стандардите
пд PR 2 преку реализација на редпвни теренски ппсети
(планирани и ненајавени).
PR 3

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Вп Оснпвнипт прпект, анализа на мпжнпста за финален
третман на тиоата пд трите мали ПСОВ (Вплкпвп, Сарај и
Драшевп) вп ппстрпјката за спгпруваое вп ПСОВ вп
Скппје. Утврдуваое на кпнешната димензија на линијата
за третман на тиоа, вклушителнп сп ппстрпјката за
спгпруваое, преку пресметуваое на дппплнителните
кплишества тиоа за да се избегне птстрануваое на
тиоата вп деппнијата Дрисла.
Бараое пд Изведувашпт да ги вклуши вп ПЖССАИ и да ги
спрпведе мерките за намалуваое на ризик за квалитет
на впздухпт. Ппкрај мерките кпи се дефинирани вп
ОВЖС, да се вклуши и следнптп:
•
Мащините и впзилата кпи треба да се кпристат вп
градежните активнпсти мпра да имаат дпзвпли за
упптреба/рабптеое
•
Мащините и впзилата мпра да имаат вградени
филтри за намалуваое на емисијата на издувни
гаспви
•
Впзилата треба редпвнп да се пдржуваат
•
Опремата и мащинеријата треба да се исклушени
кпга не се кпристат
•
Треба да се кпристат виспкпквалитетни фпсилни

•
•

Успгласенпст сп
лпкалните закпнски
бараоа, бараоата на
ЕБОР, и бараоата пд
директивите на ЕУ

•

•
•

•

Директива за
урбани птпадни
впди
Директива за
индустриски
емисии
Директива за
деппнии
ЕБОР PR3
Најдпбри
практики

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр,
прпектантпт за
спрпведуваое

Директива за
индустриски
емисии
Закпн за живптна
средина
Закпн за защтита
на амбиентален
впздух
ЕБОР PR3

Одговорност:
Претпријатиетп

При
изгптвуваоетп на
тендерската
дпкументација за
Оснпвнипт
прпект

Вклушени бараоа вп
тендерската дпкументација

Пред
заппшнуваое на
рабптеоетп на
ПСОВ

Дпказ за СESMP (План вп
фаза на изградба)

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси: Ресурси
на прпектантпт

Ресурси:
Интерни ресурси

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

Активнпст

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Закпн за защтита
пд бушава
ЕБОР PR2
Директива за
бушава вп
живптната
средина

Одговорност:
Претпријатиетп

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

гприва (сп низпк прпцент на сулфур и плпвп) какп
мптпрнп гпривп за мащините и за ппремата

3.3

3.4

ПЖССАИ да вклушува пдредби за мпнитпринг вп текпт
на фазата на изградба какп щтп е дефиниранп вп ОВЖС.
Бараое пд Изведувашпт да ги вклуши вп ПЖССАИ и да ги
спрпведе мерките за намалуваое на ризик за
управуваое сп бучава. Ппкрај мерките кпи се
дефинирани вп ОВЖССА, да се вклуши и следнптп:
•
Опремата и мащините треба да се исклушени кпга
не се кпристат
•
За мащинеријата мпра да се пбезбедени дпзвпли
за упптреба/рабптеое
•
Вп слушај на ппплаки на бушава пд страна на
лпкалните жители, пптребнп е да се пграниши
истпвременптп кпристеое на мащини кпи
генерираат бушава над 70 dB
•
Мащините и впзилата кпи треба да се кпристат вп
градежните активнпсти мпра да имаат дпзвпла за
упптреба/рабптеое
•
Евиденција за технишката спстпјба на градежната
мащини и трансппртните впзила, и исклушуваое на
кпја билп дефектна ппрема пд рабптеоетп,
•
Евиденција за кпристеое на ппрема за лишна
защтита
пд
страна
на
врабптените
на
градилищтетп.
•
План за мпнитпринг сп кпнкретен вид на
мпнитпринг, лпкации за земаое примерпци/
мереое, и гранишни вреднпсти за емисии или
референтни вреднпсти, интервал за мереое и
надзпр, пдгпвпрни лица, временски расппред, итн.
Пптребнп е Изведувашпт да вклуши вп ПЖССАИ и да
спрпведе:
•
План за ппдгптвенпст и реагираое вп итни
ситуации (EPRP). EPRP треба да се ппдгптви вп
блиска спрабптка сп Центарпт за управуваое сп
кризи на град Скппје, и вп истипт треба да се
наведат мпжните ризици, да се ппредели пбушен
тим за реагираое вп итни ситуации, мерки за брза
санација зависнп пд степенпт на излеваоетп,
незгпди сп ппплави, земјптрес, итн.
•
План за управуваое сп ппаснпсти и превенција на

•

Успгласенпст сп
лпкалните
закпнски бараоа,
бараоата на
ЕБОР, и бараоата
пд директивите
на ЕУ

•
•
•

Лабпратприската
анализа ја
изврщува
пвластена
лабпратприја
ангажирана пд
Претпријатиетп

Изгптвуваое на
ПЖССАИ – пред
заппшнуваоетп
на изградбата на
ПСОВ

Дпказ за СESMP (План вп
фаза на изградба)

Спрпведуваое –
вп текпт на
изградбата на
ПСОВ

Евиденција за
спрпведуваое на планпт за
мпнитпринг

Вп текпт на
целата градежна
фаза

Дпказ за EPRP и Планпт за
управуваое сп ппаснпсти и
превенција на излеваое
пред заппшнуваоетп на
изградбата

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси:
Интерни ресурси

•

•

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ
Најдпбри
практики вп
градежнищтвптп
Сппдветнп
реагираое вп

•
•
•

ЕБОР PR 3
Закпн за живптна
средина
Закпн за впдите

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр
Ппдизведувашпт
– градежна
кпмпанија за
спрпведуваое
Ресурси:
Интерни ресурси

Спрпведена фпрмална
ппстапка за мпнитпринг на
изведувашпт и нејзина
ревизија заради
пптврдуваое на
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

Активнпст

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

излеваое (какп дел пд EPRP), вклушителнп сп
пдредби за мпнитпринг на купуваоетп, замена на
прпизвпди сп ппмалку ппасни прпизвпди,
пзнашуваое и услпви за складираое, пперативна
кпнтрпла и секпјдневнп ппстапуваое сп ппасни
материи и хемикалии на местптп, прпверки на
кпнтејнери и цистерни, и пбезбедуваое на пбука
заради избегнуваое на истекуваое и излеваое на
ппасни материи.
3.5

Вклушуваое вп ОПУЖССА и спрпведуваое на кпнкретни
мерки за намалуваое на ризик за квалитет на
впздухпт. Ппкрај мерките кпи се дефинирани вп
ОВЖССА, да се вклуши и следнптп:
•
Мащините и впзилата кпи треба да се
кпристат вп активнпстите за пдржуваое мпра
да имаат дпзвпли за упптреба/рабптеое
•
Мащините и впзилата кпи ќе се кпристат вп
активнпстите за пдржуваое мпра да имаат
вградени филтри за намалуваое на емисијата
на издувни гаспви
•
Треба да се кпристат виспкпквалитетни
фпсилни гприва (сп низпк прпцент на сулфур и
плпвп) какп мптпрнп гпривп за мащините и за
ппремата

Акциски план за животна средина и социјални аспекти
Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

Вклушуваое вп ОПУЖССА и спрпведуваое на кпнкретни
мерки за намалуваое на ризик за управуваое сп
бучавата. Ппкрај мерките кпи се дефинирани вп ОВЖС,
да се вклуши и следнптп:
•
Опремата и мащините треба да се исклушени кпга
не се кпристат
•
За мащините мпра да се пбезбедени дпзвпли за
упптреба/рабптеое

Временски
расппред

итни ситуации

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

испплнуваоетп.
Вклушени вп ГИЖСОА за
Заемпдавашите

Успгласенпст сп
лпкалните закпнски
бараоа, бараоата на
ЕБОР, и бараоата на
ЕУ

•
•

•

•
•

3.6

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•
•
•

Закпн за живптна
средина
Закпн за защтита
на амбиентален
впздух
Закпн за
управуваое сп
птпад и
Правилник за
гранишните
вреднпсти на
емисии при
гпреое и
спгпруваое на
птпад и услпвите
и нашинпт на
рабпта на
инсталациите за
гпреое и
спгпруваое
ЕБОР PR3
Директива за
индустриски
емисии
Закпн за защтита
пд бушава
ЕБОР PR2, PR4
Директива за
бушава вп
живптната
средина

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

Изгптвуваое на
OESM – пред
заппшнуваоетп
на рабптеоетп
на ПСОВ

Дпказ за ОПУЖССА
(Оперативен план)
Вклушени вп ГИЖСОА за
Заемпдавашите

Спрпведуваое –
вп текпт на
рабптеоетп на
ПСОВ

Одговорност:
Претпријатиетп
Лабпратприската
анализа ја
изврщува
пвластена
лабпратприја

Изгптвуваое на
ОПУЖССА – пред
заппшнуваоетп
на рабптеоетп
на ПСОВ

Дпказ за ОПУЖССА
(Оперативен план)

Спрпведуваое –
вп текпт на

Евиденција за
спрпведуваое на планпт за

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

Активнпст

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

•

3.7

3.8

Вп слушај на ппплаки на бушава пд страна на
лпкалните жители, пптребнп е да се пграниши
истпвременптп кпристеое на мащини кпи
генерираат бушава над 70 dB
•
Мащините и впзилата кпи треба да се кпристат вп
градежните активнпсти мпра да имаат дпзвпли за
упптреба/рабптеое
•
План за мпнитпринг сп кпнкретен вид на
мпнитпринг, лпкации за земаое примерпци/
мереое, и гранишни вреднпсти за емисии или
референтни вреднпсти, интервал за мереое и
надзпр, пдгпвпрни лица, временски расппред, итн.
Спрпведуваое на мпнитпринг план за третман на
издувни гаспви и инсталации за третман на непријатна
миризба вп спгласнпст сп наципналнптп закпнпдавствп
и сп Директивата за индустриски емисии.

Мпнитпринг на квалитетпт на ппвршинските и
ппдземните впди вп текпт на фазата на градеое какп
щтп следи:
•

Мереое на квалитетпт на ппврщинската впда,
суспендирани шестишки, рН вреднпст, заматенпст,
раствпрен кислпрпд и други параметри какп щтп
се PAH, на низвпдните и впзвпдните тпшки на
реката Вардар каде ќе се спрпведуваат главните
градежни активнпсти. Земаое примерпци и
лабпратприска анализа на физишките и хемиските
карактеристики
на
впдата,
еднащ
пред

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

ангажирана пд
Претпријатиетп

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

рабптеоетп на
ПСОВ

мпнитпринг

Кпнтинуиранп,
вп текпт на
пперативната
фаза вп
спгласнпст сп
наципналнптп
закпнпдавствп

Евиденција за
спрпведуваоетп на планпт
за мпнитпринг

Вп текпт на
целата градежна
фаза

Дпказ за извещтаи вп врска
сп мпнитпрингпт на
птпадните впди,
ппврщинските впди и
ппдземните впди

Статус

Ресурси:
Интерни ресурси

Успгласенпст сп
лпкалните закпнски
бараоа, бараоата на
ЕБОР, и бараоата пд
директивите на ЕУ

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•
•

•
•
•
•
•

Закпн за живптна
средина
Закпн за
управуваое сп
птпад и
Правилник за
гранишните
вреднпсти на
емисии при
гпреое и
спгпруваое на
птпад и услпвите
и нашинпт на
рабпта на
инсталациите за
гпреое и
спгпруваое
ЕБОР PR3
Закпн за живптна
средина
Закпн за впдите
ЕБОР PR3
Рамкпвна
директива за
впди

Одговорност:
Претпријатиетп
да ангажира
кпмпетентна
лабпратприја
Ангажираната
лабпратприја да
ги анализира
емисиите вп
впздух

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси:
Интерни ресурси

Одговорност:
Претпријатиетп
Лабпратприската
анализа ја
изврщува
пвластена
лабпратприја
ангажирана пд
Претпријатиетп

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси:
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ
Бр.

3.9

Активнпст

заппшнуваоетп на градежните активнпсти, пп щтп
ќе следи месешен мпнитпринг
• Мереое на квалитетпт и нивпата на ппдземните
впди на лпкации на ПСОВ на разлишни растпјанија
пд реката. Лабпратприска анализа на спбраните
примерпци сп пиезпметар – еднащ месешнп.
• Извещтај за резултатите пд мпнитпрингпт дп
надлежнптп административнп телп
Реализација на мпнитпринг на инфлуенти и ефлуенти
вп текпт на пперативната фаза, какп щтп следи:

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

3.10

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

Интерни ресурси

•

•

мпнитпринг на квалитетпт на инфлуентпт пд
птпадните впди вп спгласнпст сп наципналните
бараоа (двапати месешнп), за параметрите:
кплишествп и квалитет на птпадната впда при влез
вп пднпс на BOD (БПК), COD (ХПК), SS, pH, NH 4- N,
NO2-N, NO3-N, N-вкупнп, P - вкупнп, тещки метали,
пргански материи, заматенпст, итн.;
• мпнитпринг на квалитетпт на ефлуентпт пд ПСОВ
на тпшката на испущтаое, вп спгласнпст сп
наципналните бараоа (најмалку еднащ месешнп
или ппшестп пп ппсебнп бараое), за параметрите:
кплишествп и квалитет на птпадната впда при влез
вп пднпс на BOD (БПК), COD (ХПК), SS, pH, NH 4- N,
NO2-N, NO3-N, N-вкупнп, P - вкупнп, тещки метали,
пргански материи, заматенпст, итн.
Најмалку
еднащ
гпдищнп,
реализација
на
лабпратприскп тестираое на тиоа, резидуи пд пепел пд
прпцеспт на спгпруваое и песпк пд флуидизираната
ппстелка заради утврдуваое на категпријата на птпад и
пбезбедуваое инструкции за безбеднп птстрануваое
или за ппвтпрнп кпристеое. Вп слушај на
идентификуваое на ппасни делпви пд птпад,
ангажираое на пвластена кпмпанија за управуваое сп
ппасен птпад заради финалнп птстрануваое на истипт.

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•

•
•
•

Закпн за защтита
на живптната
средина
Закпн за впдите
ЕБОР PR3
Рамкпвна
директива за
впди

Одговорност:
Претпријатиетп
за мпнитпринг на
инфлуентпт

Вп текпт на
пперативната
фаза

Дпказ за извещтаи пд
мпнитпринг
Вклушени вп ГИЖССА за
ЕБОР

Лабпратприската
анализа ја
изврщува
пвластена
лабпратприја
ангажирана пд
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

•

Успгласенпст сп
лпкалните
закпнски бараоа
и бараоата на
ЕБОР

•

•

Закпн за
управуваое сп
птпад
ЕБОР PR 3

Одговорност:
Претпријатиетп
Лабпратпријата
за врщеое
анализи

Први анализи вп
текпт на тестперипдпт пд
рабптеоетп на
ПСОВ, т.е. вп
текпт на првите 6
месеци

Извещтај за спрпведен
лабпратприски тест.

Вп текпт на

Извещтај за спрпведена

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси:
Интерни ресурси

Изврщуваое на први анализи вп текпт на тест-перипдпт
пд рабптеоетп на ПСОВ, т.е. вп текпт на првите 6 месеци

3.11

Реализација на лабпратприска анализа на тещки метали
(Hg, As, Ni, Cr, Pb, Cd, Fe, Zn)
Спрпведуваое на редпвна кпнтрпла (најмалку двапати

•

Успгласенпст сп

•

Закпн за живптна

Одговорност:
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Активнпст

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

гпдищнп) и пдржуваое на сифпнпт за да се спреши
блпкираое или прекин на текпт на птпадните впди, или
истекуваое на птпадните впди.

наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
средина
• Закпн за впдите
• Рамкпвна
директива за
впди
• ЕБОР PR3

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Претпријатиетп

Ресурси:
Интерни ресурси

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

пперативната
фаза

редпвна кпнтрпла

Најмалку
двапати гпдищнп
за перипдишна
кпнтрпла

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Статус

Акп се детектира
дефект, истипт
веднащ се
ппправа

PR 4
4.1

Здравје и безбеднпст
Претпријатиетп да псигури дека Оснпвнипт прпект
вклушува:
•
изгптвен План за защтита на живптната средина и
защтита пд ппжари и експлпзии, щтп ги ппфаќа и
градежната и пперативната фаза.
•
разгледуваое на сите сеизмишки мпдели и
пресметуваое
на
сеизмишката
стабилнпст.
Сеизмишкипт дизајн на инсталацијата мпра да ги
испплнува и Еврпкпдпвите и наципналните
критериуми за прпекти.

•

Защтита пд
прирпдни
ппаснпсти

•
•

Закпн за градеое
ЕБОР PR 4

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

Пред и вп текпт
на изгптвуваоетп
на Оснпвнипт
прпект

Спрпведени гептехнишки
истражуваоа
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Претпријатиетп да псигури дека закпнски налпжените
гептехнишки истражуваоа се спрпведуваат пред
изгптвуваоетп на Оснпвнипт прпект.
4.2

Претпријатиетп треба да псигури дека Тендерската
дпкументација и дпгпвпрпт за изградба ги испплнуваат
бараоата за набавка на ЕИБ.
Вп Тендерската дпкументација, Претпријатиетп треба да
вклуши бараое дека каменплпмите и ппзајмиштата пд
каде ќе се пбезбедува градежнипт материјал мпра да
имаат сппдветни дпзвпли, за да се псигури дека
градежните материјали пптекнуваат пд пдпбрени
извпри.

4.3

За фазата на изградба, Претпријатиетп да ппбара пд

Оснпвнипт прпект вклушува
План за защтита на
живптната средина и
защтита пд ппжари и
експлпзии, и пресметки за
сеизмишка стабилнпст

•

•

•

Обезбедуваое
безбеднпст и
квалитет на
упптребените
градежни
материјали
Минимизираое
на ризиците
ппврзани сп
прпектнипт
синчир на
набавка
Безбедна рабптна

•

ЕБОР PR 4

Одговорност:
Претпријатиетп
Ресурси:
Интерни ресурси

•

Закпн за градеое

Одговорност:

Пред
заппшнуваое на
градежните
рабпти

Пред

Тендерската дпкументација
ги испплнува бараоата за
набавка на ЕИБ
Вп Тендерската
дпкументација е вклушенп
бараоетп дека
каменплпмите и
ппзајмищтата пд каде ќе се
пбезбедува градежнипт
материјал имаат сппдветни
дпзвпли
ПЖССАИ е изгптвен пред
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Активнпст

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Изведувашпт да изгптви, какп дел пд ПЖССАИ:
•

•

План за Здравје и безбеднпст при рабпта (вп кпј ќе
бидат ппфатени мерките за ЗБР вп ОВЖССА за
фазата на изградба)
План за управуваое сп сппбраќај

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

•

Мпнитпринг на испплнуваоетп на услпвите пд страна на
Изведувашпт.

средина и
ппдпбрени
резултати за ЗБ на
изведувашите
Осигуруваое на
безбеднпст на
патищтата и вп
сппбраќајпт

•

•

4.4

За пперативната фаза, Претпријатиетп да псигури дека
ОПУЖССА вклушува:
•
здравствени и безбеднпсни мерки какп щтп се
утврдени вп ОВЖС за пперативната фаза
•
План за ппдгптвенпст и реагираое вп итни случаи
(сп План за управуваое сп ппаснпсти и превенција
на истекуваое)

•

•

Безбедна рабптна
средина и
ппдпбрени
резултати за ЗБ на
изведувашите
Сппдветнп
реагираое вп
итни ситуации

•
•

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
Правилник за
минималните
бараоа за
безбеднпст и
здравје при
рабпта на
привремени и
мпбилни
градилищта
Закпн за
безбеднпст вп
патнипт сппбраќај
ЕБОР PR 4
ЕБОР PR 4

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Претпријатиетп
за надзпр,
Изведувашпт за
спрпведуваое

Временски
расппред

заппшнуваое на
градежните
рабпти

Ресурси:
Интерни ресурси
или ппддрщка пд
надвпрещен
кпнсултант

Статус

изградбата и вклушува План
за ЗБР и План за
управуваое сп сппбраќајпт.
Спрпведена фпрмална
ппстапка за мпнитпринг на
изведувашпт и нејзина
ревизија заради
пптврдуваое на
испплнуваоетп.

Ресурси: Ресурси
на изведувашпт

Одговорност:
Претпријатиетп

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Пред
заппшнуваое на
рабптеоетп на
ПСОВ

Оперативна фаза:
ОПУЖССА вклушува
здравствени и безбеднпсни
мерки, какп и План за
ппдгптвенпст и реагираое
вп итни слушаи (сп План за
управуваое сп ппаснпсти и
превенција на истекуваое)
Дпкументиран План за
ппдгптвенпст и реагираое
вп итни ситуации
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

PR 5
5.1

Експрппријација на земјиште, присилнп преселуваое и екпнпмскп преселуваое
Да се псигури дека секпја експрппријација на земјищте • Осигуруваое дека
вп приватна сппственпст за пптребите на изградбата на
експрппријацијат
ПСОВ или какви билп привремени влијанија врз
а на земјищтетп е
приватен импт ќе бидат надпместени пп пплна цена за
разгледана
замена вп спгласнпст сп ЕБОР 5
спгласнп
бараоата пд PR 5
Однапред да се извести текпвнипт кприсник на
земјищтетп (Факултетско земјоделско стопанство
Трубарево АД) за планираната експрппријација за да се
пвпзмпжи дпвплнп време да се ппбара другп земјищте
за закуп и за да се спбере жетвата пред да се земе
земјищтетп

•

ЕБОР PR 5

Одговорност:
Претпријатиетп/
Градпт

Пред упис на
земјищте

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси:
Бучет на градпт
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PR 6
6.1

Активнпст

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Вп Оснпвнипт прпект да се предвиди тамппн зпна пд
најмалку 50 м пкплу Острпвп

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•
•
•

•
Пред градежните рабпти, да се ппбара пд Изведувашпт
да ангажира прпфесипнален биплпг/екплпг за да
изврщи кпнтрпла на ппдрачјетп предвиденп за
градежни активнпсти на:

•

•

6.3

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

ЕБОР PR6
Закон за
животна средина
Закон за
заштита на
природата
Директива за
птиците
Директива за
живеалищта
ЕБОР PR6
Закон за
животна средина
Закон за
заштита на
природата
Директива за
птиците
Директива за
живеалищта

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр,
прпектантпт за
спрпведуваое

ЕБОР PR6
Закон за
животна средина
Закон за
заштита на
природата
Директива за
птиците

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр,
Изведувашпт за
спрпведуваое

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

При
изгптвуваоетп на
тендерската
дпкументација за
Оснпвнипт
прпект

Вклушени бараоа вп
тендерската дпкументација

Пред и вп тек на
изградбата

Дпказ за извещтај за
анализа

Статус

Биплпшка разнпвиднпст и живи прирпдни ресурси

•

6.2

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)

лпкацијата на местптп на ПСОВ, за да се прпвери
пва ппдрашје вп пднпс на присуствптп на видпви,
сп фпкус на гнездата на земја на Merops apiaster,
и за да се преземат сппдветни мерки вп
спгласнпст сп практиките за защтита на
биплпщката разнпвиднпст
•
лпкацијата ппкрај реката Вардар кпја е пптребна
за изградба на насипи за защтита пд ппплава,
заради прпверка на пваа пбласт вп пднпс на
живптни или гнезда за да се спреши убиваое на
живптните кпи мпжеби се кријат вп крајбрежната
вегетација. Ппсебнп внимание треба да се пбрне
на видпвите Phalacrocorax pygmaeus (мал
кпрмпран) - Анекс I пд Директивата за птици;
Larus minutus (мал галеб) - Анекс I пд
Директивата за птици и Streptopelia turtur
(грлица, VU-ранлив вид)
Од Изведувашпт да се ппбара вп ПЖССАИ да вклуши
ппщти мерки за намалуваое на ризик за заштита на
биплпшката разнпвиднпст:
•
пградуваое на лпкацијата за да се спреши влез на
видпвите фауна
•

да се избегне каквп билп нарущуваое на
пбластите надвпр пд ппдрашјетп за изградба

•

намалуваое на мпжнпста за фпрмираое на

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•
•
•

•
•

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•
•
•

•

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси: Ресурси
на прпектантпт

Одговорност:
Претпријатиетп
за надзпр,
Изведувашпт за
спрпведуваое

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси: Ресурси
на изведувашпт

Пред изградбата

Дпказ за ПЖССАИ сп мерки
за защтита на биплпщката
разнпвиднпст
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Ресурси: Ресурси
на изведувашпт
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Активнпст

•

6.4

•

6.5

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
• Директива за
живеалищта

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

•

•
•

ЕБОР PR6
Закон за
животна средина
Закон за
заштита на
природата
Директива за
птиците
Директива за
живеалищта

Одговорност:
Претпријатиетп

ЕБОР PR6
Закон за
животна средина
Закон за
заштита на
природата
Директива за
птиците
Директива за
живеалищта

Одговорност:
Претпријатиетп

засплнищта за ппмалите живптни вп текпт на
градежната фаза преку шистеое на неупптребен
градежен материјал
избегнуваое на какви билп движеоа на
механизацијата вп реката Вардар за да се спреши
нанесуваое щтета на впднипт свет

Мпнитпринг на испплнуваоетп на услпвите пд страна
на Изведувашпт.
Вп ОПУЖССА да се вклушат следните мерки за заштита
на биплпшката разнпвиднпст:
•

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

реализација на дпбри практики за пдржуваое за
да се спреши ппжар и/или експлпзија щтп мпже
да ги впзнемири видпвите вп Острпвп
перипдишна прпверка на надвпрещните пбласти
за присуствп на видпви фауна какп щтп е
дефиниранп вп ОВЖС

•

реализација на пбуки за рабптниците пд ПСОВ за
видпвите кпи мпже да се најдат вп Острпвп за да
се избегне ненамернп впзнемируваое на
видпвите

•

забрана за какви билп активнпсти ппврзани сп
изградба / рабптеое / пдржуваое сп цел защтита
на рабната пбласт на Острпвп ппради мпжнп
присуствп на терестријални видпви фауна какп
щтп се птици, влекаши и мали цицаши.

Кпмпензација за расшистената вегетација ппкрај
решните брегпви и насадуваое на иста / ппгплема
пбласт, вп спрабптка сп надлежните пргани

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•

•
•

•

Успгласенпст сп
наципналните
бараоа, сп
бараоата на ЕБОР
и сп бараоата на
ЕУ

•
•
•

•
•
PR 8
8.1

Временски
расппред

Пред
заппшнуваоетп
сп рабпта

Ресурси:
Интерни ресурси

Ресурси:
Интерни ресурси

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

Дпказ за ОПУЖССА сп
мерки за защтита на
биплпщката разнпвиднпст
Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Вп текпт на
пперативната
фаза (првите 5
гпдини)

Вклушени вп ГИЖССА за
Заемпдавашите

Пред изградбата
(ппдгптпвка на

Изгптвена Ппстапка при
пткриваое напдалищта

Културнп наследствп
Претпријатиетп да утврди Ппстапка при пткриваое
напдалишта за управуваое сп прпнајдените напдалищта,

•

Успгласенпст сп
бараоата на

•

Закпн за
защтита на

Одговорност:
Претпријатиетп
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Активнпст

дефинирани какп физишкп културнп наследствп кпе е
слушајнп прпнајденп вп текпт на спрпведуваоетп на
прпектпт,
кпмуникација
сп
Изведувашпт
за
спрпведуваое на ппстапката вп текпт на градежните
рабпти и псигуруваое дека релевантнипт перспнал и
Изведувашпт се пбушени за релевантните бараоа.

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)

•

ЕБОР
Минимизираое
на ризиците за
неппзнатптп
културнп
наследствп

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
културнп
наследствп
•
ЕБОР PR 8 –
Културнп
наследствп

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Ресурси:
Интерни ресурси
или ппддрщка пд
надвпрещен
кпнсултант

Временски
расппред

ппстапката) и вп
текпт на
градежната фаза
(спрпведуваое
на ппстапката)

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

Евидентирана пбука (кпја
мпже да биде дел пд
впведнипт дел)
Вклушени вп ГИЖСОА за
Заемпдавашите

Одредбите пд Ппстапката при пткриваое напдалищта
треба да вклушат:
•
Известуваое на надлежните власти за пткриените
пбјекти/места;
•
Инфпрмираое на прпектнипт тим за мпжнпста за
пткриваое на напдалищта;
•
Оградуваое на пбласта на напдалищтетп за да се
избегне каквп билп впзнемируваое или
унищтуваое.
PR 10

Обелпденуваое на инфпрмации и вклучуваое на заинтересирани страни

10.1

Претпријатиетп да гп спрпведе и ажурира Планпт за
вклучуваое на заинтересирани страни (ПВЗС) спгласнп
пптребите, за да се псигури дека се идентификувани
сите заинтересирани страни, дека навременп се
пбелпденети дпвплнп инфпрмации за пращаоата и
влијанијата кпи се резултат пд Прпектпт и за
предлпжените мерки за намалуваое на ризик, какп и
дека сите заинтересирани страни се кпнсултираат на
кпнструктивен и сппдветен нашин вп текпт на
спрпведуваоетп на прпектпт.

•

Да се спрпведе механизам за жалби за прпектпт и да се
инфпрмираат засегнатите заедници за прпцеспт на
жалби, вклушувајќи и специфишна кпмуникација вп текпт

•

10.2

•

Успгласенпст сп
бараоата на
ЕБОР
Управуваое сп
ризиците и
влијанијата врз
заедниците
засегнати сп
Прпектпт

•

Успгласенпст сп
бараоата
на

•

•

ЕБОР PR10Обелпденуваое
на инфпрмации
и вклушуваое на
заинтересирани
страни
Кпнвенција на
УНЕЦЕ за
пристап дп
инфпрмации,
ушествп на
јавнпста вп
прпцеспт на
дпнесуваое
пдлуки и
пристап дп
правдата за
пращаоа
ппврзани сп
живптната
средина
ЕБОР
PR10Обелпденуваое

Одговорност:
Претпријатиетп

Кпнтинуиранп

Извещтаи за мпнитпринг за
резултати пд прпцеспт за
вклушуваое
заинтересирани страни
спгласнп утврденптп вп
ПВЗС

Кпнтинуиранп

Следеое на ефикаснп
функципнираое на
механизмпт за жалби

Ресурси:
Интерни ресурси

Одговорност:
Претпријатиетп
Изведуваши
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Активнпст

на активнпстите за вклшуваое на заедницата.
Гарантираое дека Изведувашпт ги спрпведува
пдредбите за управуваое сп жалби, спгласнп
утврденптп вп ПВЗС, преку вклушуваое на таквите
пдредби вп тендерската дпкументација и вп дпгпвприте
кпи се пптпищани сп изведувашите. Изведувашите
(вклушителнп сп перспналпт за пбезбедуваое) да бидат
пбушени за механизмпт за ппднесуваое жалби.

Акциски план за животна средина и социјални аспекти

Ризици за живптната
средина и спцијални
ризици
(Одгпвпрнпст/придп
бивки)
ЕБОР
•

Гарантираое на
навременп и
ефикаснп
рещаваое на
жалбите.

Бараое
(Закпнпдавнп,
Бараоа за
реализација на
ЕБОР, Најдпбри
практики)
на инфпрмации
и вклушуваое на
заинтересирани
страни

Ресурси, пптреби
пд инвестиции,
пдгпвпрнпст

Временски
расппред

Цел и евалуациски
критериуми за успешнп
спрпведуваое

Статус

спгласнп утврденптп вп
ПВЗС.
Одредбите за управуваое
сп жалбите вп врска сп
Изведувашите се вклушени
вп тендерската
дпкументација и вп
дпгпвприте кпи се
пптпищани сп изведувашите
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