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Вовед 
 

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) е четиригодишна програма 

за инвестирање, поддржана од страна на Европската Унија што користи фондови од ИПА 2 

наменети за компетитивност и иновации во Македонија. Со ПЛРК ќе се управува како со 

хибриден труст фонд кој ќе се состои од четири компоненти и ќе биде спроведен од страна 

на Светската банка и Владата на Република Македонија. Проектот ќе овозможи средства за 

инвестирање и градење капацитети за поддршка на растот на секторот, за инвестирање во 

дестинации и создавање просперитет во одредени дестинации. На регионално и локално 

ниво, проектот ќе поддржи одбрани туристички дестинации во земјата преку комбинација 

од техничка помош за подобрување на управувањето со дестинацијата, за инвестирање во 

инфраструктурата и инвестирање во поврзување и иновирање. Инвестирањето ќе биде 

извршено преку шема на грантови за регионалните туристички чинители, како на пример 

општините, институциите, НВО и приватниот сектор. Активностите ќе бидат во согласност 

со Рамката за управување со животна средина и социјални аспекти (ESMF) која што е 

подготвена за потребите на Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК). 

Овој план за управување со животната средина и социјалните аспекти  е подготвен за 

активностите што се извршени за подпроектот „Подобрување на условите за развој на 

активниот туризам на локалитетот – Вртешка“. ПУЖС претставува документот за животната 

средина кој се состои од опис на проектот, технички детали, обем, средина и локација, врз 

основа на што се проценуваат влијанијата врз животната средина и социјалните ризици и 

мерките за избегнување и ублажување на истите. Применувањето на мерките за 

ублажување  на воочените влијанија и проблеми што се наведени во ПУЖС е 

задолжително. 

Реализирањето на овој подпроект  нуди  можности за афирмирање на подпроектот  

на меѓународно ниво. Привлечноста на локалитетот Вртешка нуди можности за развој на  

туризмот. Досега, луѓето од цела Македонија, но исто така и од странство, го имаат 

посетено (и престојувано) на локалитетот. 

Подпроектот ќе понуди можност да се воспостават деловни и туристички контакти  со 

туристичките агенции во Република Македонија и тоа ќе ја зголеми туристичката понуда на 

постоечките туристичи агенции и хотелите и капацитетите за сместување (поради 

веројатноста дека туристите ќе бидат позаинтересирани да го посетат локалитетот) како и 

можностите за вработување на локалното население.  
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1. Опис на проектот 

Крајна цел на овој подпроект е промоција и подобрување на условите за развој на 

активен туризам на локалитетот Вртешка (Слика 1). 

Специфични цели на подпроектот се следните:  

 Да се подобри функционалноста на планинарскиот дом Вртешка 

 Да се привлечат туристи, посетители, ученици и студенти што ќе го посетат и 

истражат локалитетот Вртешка. Поширокото опкружување на овој локалитет изобилува со 

разновидна флора и фауна  

 Да се позиционира локалитетот „Вртешка“ на туристичката мапа на Република 

Македонија 

 Да се создадe простор за зачувување, заштита на биолошкиот диверзитет  

Генералната цел и специфичните  цели ќе се остварат преку следните проектни 

активности: 

 

1. Развој и изградба на современа инфраструктура за брз и безбеден пристап до 
туристички локалитети, преку реконструкција на дел од пристапниот пат до 
планинарскиот дом Вртешка. Со проектните активности предвидено е да се изврши 
реконструкција само на 961,41 m од вкупната должина (2.261,46 m) на пристапниот пат 
од регионалниот пат R-602 до с. Вртешка, во близина на црквата Свети Ѓорѓи – 
Карбинци (црквата не е дел од подпроектот). Пристапниот пат е реконструиран од 
стационажа 0+000,00-1+300,00. Остатокот од патот од стационажа 1+300,00 до 
стационажа 2+261,41 предвидено е да се изведе во втора фаза во рамките на овој 
подпроект. Со овој подпроект предвидени се само активности на реконструкција на 
веќе постоечкиот пат, така што ќе се задржи должината и широчината и не се 
предвидени активности на проширување. Ќе се нанесе само асфалт тип  
БХНС (d= 7cm) и тампон од камен дробеник со зрна со гранулација од 0-62 mm  
(d= 30 cm); 

2. Реконструкција и адаптација на планинарскиот дом, со надградба на поткровје за 
зголемување на сместувачките капацитети; 

3. Развој на други услуги за подршка на овој вид туризам, како :  
- Изградба на мултифункционална  вештачка карпа 
- Изградба на игралиште за деца со лулашки, вртелешка и клацкалки и др. 
- Придружни елементи како: клупи, летниковци и др. 

4. Поставување крајпатни знаци и информативни табли за пристапување до 
локалитетот Вртешка, и обележување и маркирање на пешачки патеки до 
туристичките атракции. Согласно податоците добиени од  ДПС Лисец како активни 
пешачки патеки за мапирање предвидени се осум правци: 

 
- Археолошки локалитет Баргала-Водопади Козјак,  
- Водопади Камник- Радање, 
- Камник-Кучица-Вртешка, 
- Козјачка Река-ВодопадПарналија-Планинарски дом Вртешка, 
- Шумска куќа –Куп Пештера-Врв Туртел, 
- Вртешка-Туртелска пештера-Куп Паштера-Голема Пештера-Врв Туртел 
- Вртешка-Врв Лисец(Преку Лумиска Река), 
- Вртешка-Партизанска болница-Џумаја Радовишки дом. 

Местоположбата на информативните табли и патоказите (Табела 1) ќе биде одредено од 

страна на работна група составена од претставници на планинарското друштво и Општината 
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Карбинци . 
 
 

Табела  1 Информативна табла и знаци 

Ознака на 
собраќаен 

знак 

Име на собраќајниот знак Броја 

нема Информативни билборди со QR код 4 

601 Табла за иавестување за културна знаменитост или објект 5 

602 Табла за известување за историска знаменитост или објект   5 

603 Табла за известување за подрачје со природна 
знаменитост 

10 

604 Табла за известување за туристичка знаменитост или 
објект 

10 

605 Патоказна табла за насочување кон културните 
знаменитости или објекти 

10 

606 Патоказна табла за насочување кон историските  
знаменитости или објекти 

10 

607 Патоказна табла за насочување кон природните  
знаменитости или објекти 

10 

столб Столбови за поставување на сообраќајни знаци 60 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 1 Локалитет Вртешка 

Според извод од план за КП бр. 378 за КО Вртешка, Општина Карбинци, предвидена е 

реконструкција и адаптација на кров на постоечки планинарски дом Вртешка на КП бр.378. 

Реконструкцијата и адаптацијата се однесуват на постојниот објект (со ознака 1 на сликата), 

изведена со катност Су+Пр+1.Изведена е во масивен систем од носиви ѕидови, ѕидани со 

камен. Комуникација помеѓу катовите е изведена со внатрешни скали до кат 01. Планинарскиот 

дом Вртешка не е заштитено културно наследство. 

Пристап до објектот е предвиден преку земјен пат. Во граница на парцелата во која е 

изграден објектот се наоѓа чешма од природен извор на вода (истата не е предмет на 

обработка во подпроектот).  

Во непосредна близина е изградена црква Св. Ѓорѓи. Црквата којашто не преставува 

заштитено културно наследство и со подпроектот не се предвидени активности кои што ќе 

предизвикаат негативно влијание врз истата, ниту се предвидени активности да се изведуваат 
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во нејзина близина.  

Во границата на парцелата има изведено и помошни објекти како прислужни објекти 

за скара и магацин за дрва. 

Во делот на партерот од западната страна е изведено плато на кое се поставени 

дрвени клупи и маса за одмор. 

Објектот е со намена планинарски дом во кој се изведени соби за спиење на сите 

катови, освен на кат сутерен каде е сместена кујна и остава со една соба за спиење. Во 

делот на постојните содржини не се предвидува измена, така што сите катови остануват со 

иста површина и тоа: кат Сутерен 50 m2, Приземје  70,10 m2 и прв кат  69 m2. 

Пристапот до покривот, каде се предвидува да се изведе реконструкција на кров и 

адаптација е обезбеден со преку постојната вертикална комуникација со изведба на караци 

за совладување на висината на прв кат . 

На покривот  предвидено е да има соби за спиење и санитарен јазол со вкупна 

површина 83,60 m2 и тоа три спални соби со вкупна површина 63,3 m2, ходник со површина 

13 m2, скали кои зафаќат површина 5,5 m2 и тоалет со површина 1,8 m2 

Со реконструкција и адаптацијата на објектот  постојната кровна конструкција на 

четири води се демонтира и ќе се изведе  кровна конструкција од нова челична 

конструкција со покрив кровен термоизолационен панел, на две води. 

Како конструктивни елементи на стреата се предвидени косници од дрвена граѓа 

10/8cm. 

Според изработеното функционално решение за реконструкција и адаптација на кров 

е задржан постојниот конструктивен систем-масивен систем од носиви ѕидови  со дебелина 

од 50cm ѕидани со камен. 

Ѕидаријата на поткровјето на надворешните ѕидови е предвидено да се изведе со 

шупли керамички блок со обработка на фасада со пластер – имитација камен со дебелина 

30цм. 

Внтарешното преградување да е предвидено со ѕидови од гипс картон поставени во 

метална конструкција со дебелина 12cm. 

Внатрешната обработка на ѕидовите да се изведе со малтарење со продолжен 

малтер и белење со поликолор. 

Во санитарниот јазол подот  ќе биде обработен со подни керамички плочки поставени 

во цементен малтер. Ѕидните површини во санитарниот јазол ќе се изведат со ѕидни 

керамички плочки во цементен малтер на висина од под до плафон. 

Постоечките меѓукатни конструкции се од дрвена конструкција. 

Новопредвидената меѓукатна конструкција кон поткровјетео се предвидува да се 

изработи од резана граѓа четринар 2-ра класа со димензии 10/12cm, кована со даски 

2,5/10cm врз кои ќе се постави бродски под. Таваницата ќе се обработи со дрвена 

ламперија. 

Трпезарскиот дел е изведен како доградба на постојниот објект. 
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Новопредвидениот кровен покривач да се постави на постојната кровна конструкција 

од кровни термоизолациони панелли d=10cm со сите потребни опшивки и аголни лајсни 

според детали на производител. 

Новопредвидениот заштитен потпорен бетонски ѕид ќе се изведе со висина до 

постоен прозор 1,70m. Се предвидува да се изведе со d=20cm од армиран бетон со МБ 30 

во потребна оплата. На подот од настрешницата да се постави подна бетонска плоча со 

мрежаста арматура и дебелина 20cm и 10cm. 

На јужната страна е предвидена настершница како доградба по целата должина на 

постојниот објект 16,70m и ширина 5,00m. 

Настрешницата ќе се изведе од челична конструкција , на која ќе се постави кровен 

покривач од пластифициран ребраст лим. 

Металната конструкција ќе се заштити со фарбање од атмосферски влијанија. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 2  Планинарски дом Вртешка 
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Слика 3 Планинарски дом Вртешка (ново проектно решение) 

На локацијата се предвидуваат повеќе содржини, кои му даваат забавен и едукативен 

карактер на просторот, со што тој би станал еден тип на туристичка локација. 

Се предвидува оградување на локацијата (Слика 4) со ограда од дрвени столбови со 

висина од 40cm, кои ќе бидат поставени на парапетен ѕид од 40 cm, изработен од природен 

камен. Предвиден е влез на североисточната  страна, со капија покриена со кров од 

ќерамида. 

Отпадната вода ќе се собира во веќе изведената септичка јама на локацијата и со 

подпроектот не се предвидуваат активности кои што се однесуваат на канализационата 

мрежа на локалитетот. 

 
 

Слика 4 Детаљ на ограда 
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Според проектното решение се предвидува партерно уредување на парцелата и 

инсталација и изградба на следните објекти: 

 

 Вештачка карпа за качување  

 Инфо табли, вкупно две, со димензии 170/220cm 

 4 клупи за седење, 4 корпи за отпадоци 

 Детски забавен парк 

 Три  летниковци  

 Канделабри за осветлување 

 Патокази за стигнување до паркот 

 Пешачки патеки со вкупна површина од 501 m2 и должина од околу 78m 
 

Парцелното уредување ќе биде на површина од Parcel arrangement will be on surface 

of 1.650 m2 со активности на компактирање од 100 m2. 

Содржините се распределени по целата површина на паркот, а меѓу себе тие се 

поврзани со пешачки патеки, како и проширувања во вид на мали плоштади.  

Од влезот на североисточната  страна, десно се наоѓа место за поставување на 

информативна табла за посетителите. 

Движејќи се во насока југозапад, од лева страна се наоѓа вештачката карпа за 

качување, непосредно до која се наоѓа и една инфо куќа како и летниковец за 

посетителите. На средишниот дел  од локацијата се наоѓа детскиот парк со лулашка, 

клацкалка, тобоган, вртелешка како и простор со песок за игра.  

Просторот на кој се протега паркот е поставен на три различни платоа, кои го следат 

постоечкиот терен, а денивелацијата е решена со ѕидови за стабилизација од камен во 

цементен малтер, како и со скали за пешаците, кои се вклопуваат во целиот простор.  

Постоечката вегетација ке се задржи таму каде може да се искористи освен на делот 

каде е потребно да се отстрани поради изведба на објекти(вештачка карпа,громобран 

,летниковци). Предвидено е да се сочува што е можно повеќе постоечката вегетација, 

освен на некои локации каде што е неопходно нејзино одстранување односно 

расчистување на теренот за изградба на дел од објектите (вештачка карпа, громобранска 

инсталација и летниковци). Предвидено е да се одстранат само грмушки и ниско стеблести 

растенија. 

Се предвидува поставување на патокази на неколку локации  долж патот , за подобра 

пристапност до локацијата.  
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 Слика 5 Летниковец 

 

 
 

Слика 6 Урбана опрема 

 

Се предвидува изведба на вештачка карпа за качување на локацијата дадена на 

ситуационото решение. Вештачката карпа ке биде со ориентација од северозапад кон 

југоисток поради изложеноста на ветер и дожд. 
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Со предложената ориентација на карпата ќе се овозможи качување на истата и во 

услови на ветар и дожд со умерен интензитет без ветер. 

Вештачката карпа предвидено е да биде префабрикувана со конструкција од челични 

елементи и затеги антикородивно заштитени со метода на цинкување. 

Вештачката карпа ке биде поставена на АБ фундамент МБ30 со процент на армирање 

согласно извршената статичка пресметка. Карпата е предвидено да се изведе од панели со 

фабрички сормирани отвори со челични навојни елементи формирани во челична лента со 

дебелина d=5mm.  

Формата на површината т.е релјефот се формира со затегите кои се на носивата 

конструкција. Изборот на боја како и елементите за качување и фаќање е голем и истиот е 

искомбиниран за да се овозможат повеке степени на тежина при качување. 

Конструктивните елементи на вештачката карпа се разработуваат детално во 

градежно конструктивниот дел од проектот. 

Објектот е со намена за спортување на обучени алпинисти како и останати корисници 

под надзор на обучени лица во областа на алпинизмот со потребното искуство. 

Објектот ке се изведе согласно постоечкиот пропишан стандард на Алпинистичката 

федерација  EN 12572, вештачки структури за искачување. 

Објектот потребно е да ги поседува сите потребни елементи кој ке обезбедат 

сигурност на корисниците и одговараат на стандардите за сигурност. Вештачките ѕидови за 

качување може да се користат за тежинско качување,со јаже приврстено на врвот и со  

болдеринг. Трасите за качување до врвот се по површина со растојание мегу површините 

од пет стапки (1 feet =0.3048m) (до 1,50m) оддалеченост од основата на зидот. Бројот на 

можни патеки на површината на зидот за качување е детерминирана од ширината на зидот 

и истата се движи до 5m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7 Вештачка карпа 
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Влезната капија ќе се постави на североисточната страна непосредно до локалниот 

пат.  

Дрвената ограда ќе се изведе со вкрстени дрвени балвани полуобработени и 

заштитени со премази против штетници како и атмосферски влијанија. 

Вкупната должина на оградата која ке се постави изнесува 365m. 

Површината која ке се формира со партерното уредување изнесува 1.650 m2, од кои 

уредени со камен ке бидат 672 m2. Бетонски работи се предвидени само за изработка на 

основата за поставување на оградата и скалите. 

Се предвидува да се задржи постоечкото зеленило и природен амбиент, така што ќе 

се одстранат само грмушки и ниско стеблести растенија.  

 

 
 

Слика 8 Локација каде што е предвидено партерното уредување 

 

Има пристапен пат до локалитетот што е функционален и сосем доволен за пристап 

на работниците кои ќе работат на локалитетот. Нема да има камп за работниците.  

Се предвидува изработка на он лајн апликација – портал и мобилна апликација. 

Основата на апликацијата ке идат дигитални мапи каде што ке бидат означени 

туристичките патеки.Секоја мапа ке биде придружена со дополнителни инструкции, 

визуелизација на патеките со прикачени фотографии и видеа, означени клучните точки: 

маркери за следење на трасата и навигација, знаменитости, туристички локалитети и 

атракции. Апликацијата исто така ке има календар на настани, прикачување информации 

за сопствените искуства на посетитеките, панел со контакт информации за локални водичи. 

Мобилната апликација исто така ке овозможува и навигација на предложените патеки. 
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Истата ке биде од три дела: веб онлајн апликација (Македонски и Англиски јазик), 

база на податоци и мобилна апликација. 

На новопоставените знаци и патокази ке се постават соодветни ознаки бар код или 

QR кодови со кои би се поврзале со апликацијата. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 9 Мапирање на патеки 
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Слика 10 Патоказ 

 

Подпроектот уште повеќе ќе ја зголеми тенденцијата на локалитетот кон развој на 

руралниот туризам на дестинацијата. 

Очекувани резултати од реализација на подпроектот се: 
 

а) Опремен, функционален и модерен локалитет за активен туризам и креативен 

развој; 

б) Реконструкција на современ и функционален планинарски дом; 
в) Поставување крајпатни знаци и информативна сигнализација; 
г) Изградба на мултифункционална вештачка карпа; 

д) Изградба на игралиште за деца со придружни елементи; 

ѓ ) Реконструкција на пристапен пат до локалитет; 

е) Изработка на on line апликација – портал и мобилна апликација. 

Реализацијата на проектот ќе има позитивно влијание врз дестинацијата (Карбинци и 

нејзината околина) и ќе овозможи извонредни можности за зголемување на атрактивноста 

на природната убавина на дестинацијата. Туристичката мапа  ќе биде збогатена  со друг 

локалитет кој нуди разноликост во природните убавини на дестинацијата. 

 

 

 

 



План за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроект „Унапредување на условите за 
развој на активен туризам на локалитетот Вртешка“ 

15 
 

 

2. Правна рамка 

Процедура за национална процена на влијанието врз животната средина за 

развој на проект 

 

Процедурата за процена на влијанието врз животната средина е пропишана во 

Законот за животна средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09; 

124/10, 51/11,123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 129/15 и 39/16 (Глава  11/Член 76-94) каде што 

барањата на ЕУ  директивите  за  ОВЖС  (Директива  85/337/EEC  согласно  измените  на  

директивите 97/11/EC, 2003/35/EC и 2009/31/EC) се транспонирани. 

Процедурата започнува кога Инвеститорот (предлагачот на проектот) кој има намера 

да спроведе проект поднесува Известување за намера за спроведување на проект, во 

писмена и електронска форма до Министерството за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП – Управа за животна средина), кој е одговорниот орган за целата 

процедура. Управата за животна средина е должна да даде одговор на конкретното 

барање дали е потребно или не е потребно да се развие СОВЖС (Стратегиска оцена на 

животната средина), ОВЖС (Оцена на влијанието врз животната средина)  или Елаборат за 

заштита на животната средина. 

 Процедурата за определување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз 

животната средина преставува фаза во која МЖСПП одлучува дали треба да се изработи 

СОВЖС (Стратегиска оцена на животната средина), ОВЖС (Оцена на влијанието врз 

животната средина) или Елаборат. За развојот на проекти што не припаѓаат на листата 

проекти за кои мора да се спроведе постапката за ОВЖС (Оцена на влијанието врз 

животната средина) (проекти со мал обем), потребно е да се подготви – Елаборат за 

заштита на животната средина (релевантно за проекти од категоријата Б под СБ OП 4.0.1 

процедура за оцена на влијание врз животната средина). 

Национална процедура за процена на животната средина за проекти од мал 

обем 

За  време на законската постапка за ОВЖС (Оцена на влијанието  врз  животната 

средина) во фазата за определување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз 

животната средина, ако од страна на Министерството за животна средина и просторно 

планирање се донесе одлука дека нема потреба од спроведување на ОВЖС (Оцена на 

влијанието врз животната средина), инвеститорот треба да започне со процедура за 

изработка на Елаборат за заштита на животната средина. Оваа процедура е задолжителна 

за проекти од мал обем што предизвикуваат краткорочни, мали, негативни влијанија врз 

животната средина кога Министерството за животна средина и просторно планирање во 

рамките на горенаведената одлука утврдило дека потребата за подготовка на Елаборат е 

во согласност со правилниците што се подолу наведени (на пр. Реконструкција или 

конструкција на локални улици, патишта, конструкција на локални водоводни мрежи, 

канализации и постројка за пречистување на отпадни води)   со мал обем – помал од 10 

000 жители., итн.). 
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Постојат два Правилника за изготвување на Елаборат за заштита на животна средина 

за проекти со мал обем:  

• Правилник за листа на проекти за кои треба да се изготви Елаборат за заштита на 

животна средина од страна на инвеститорот и Елаборатот треба да се одобри од 

Министерството за животна средина и просторно планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 

36/12);  

• Правилник за листа  на проекти за кои треба да се изготви Елаборат за заштита на 

животна средина од страна на инвеститорот и Елаборатот треба да се одобри од 

градоначалникот на општина или од градоначалникот на Град Скопје („Сл. Весник на 

РМ“ бр. 32/12).  

 

Содржината на Елаборатот за заштита на животна средина треба да биде во 

согласност со Правилник за формата и содржината на елаборатот за заштита на 

животната средина, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на 

регистарот за одобрени елаборати („Службен весник на РМ“ бр. 123/12). 

Елаборатот ги содржи главните карактеристики на проектните активности, главните 

позитивни и негативни влијанија врз животната  средина кои што се воочени од 

моменталната состојба на животната средина за конкретната локација.  Поедноставената 

Програма за заштита на животната средина се состои од разноразни мерки што ќе го 

спречат, ублажат и компензираат негативното влијание врз сите елементи на животната 

средина врз основа на националната легислатива за животната средина и добрата 

меѓународна пракса. Не се предвидува одржување на јавна расправа за подготовка и 

прифаќање на Елаборатот за заштита на животна средина.  

На Слика 11 е прикажана е упростена шема за постапката за оцена на влијанието на 

проектите врз животната средина како и надлежниот орган за одобрување на ОВЖС 

Студијата/Елаборатот. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novometal.mk/regulations/102.pdf
http://novometal.mk/regulations/102.pdf
http://novometal.mk/regulations/102.pdf
http://novometal.mk/regulations/102.pdf
http://novometal.mk/regulations/102.pdf
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Слика  11 Процедура за оцена на влијанието на проектите врз животната средина за проекти со мал 

обем (Елаборат за заштита на животна средина) 

Согласно пропишаните барања за оцена на влијанието на проектите врз животната 

средина во националната регулатива за предвидените активности во подпроектот 

„Унапредување на условите за развој на активен туризам на локалитетот Вртешка“ 

потребно е да се изработи Елаборат за заштита на животната средина за пристапниот пат. 

Подготвен е Елаборат за заштита на животната средина за пристапниот пат од регионален 

пат R-602 до с. Вртешка, црква Св. Ѓорѓи, општина Карбинци и решението за одобрување 

на Елаборатот е дадено во Прилог.  

 

Јавни консултации за Планот за управување со животната средина и 

социјални аспекти   

Подготвениот План за управување со животната средина и социјалните аспекти 

(ПУЖС) за овој проект ќе биде дел од тендерската документација и договорот со 

изведувачот (заедно со предмер пресметката) што ќе бидат задолжителни за 

имплементацијата на предвидените мерки согласно Планот за ублажување и мониторинг. 

Имплементацијата на ПУЖС е задолжителна за изведувачот.  

Надзорниот инженер, ангажиран од страна на општината, има обврска да ја 

набљудува и проценува имплементацијата на предложените мерки во рамките на планот 

за ублажување и мониторинг и да го известува инвеститорот и канцеларијата на проектот 

ПЛРК (Проект за локална и регионална конкурентност)/Општина Карбинци. 

Општината ќе известува за состојбата на животната средина и примената на мерките 

за ублажување и мониторинг во редовните извештаи за напредокот на подпроектот и во 
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посебниот Извештај за имплементацијата на ПУЖС на секои три месеци (доколку не е 

поинаку определено од страна на експертот за животна средина, одобрено од страна на 

експертот за животна средина од СБ). Овие извештаи ќе се проследуваат до експертот за 

животна средина. 

Согласно  РУЖС – (Рамка за управување со животната средина), овој ПУЖС мора да 

помине на јавна расправа пред подгрантот да биде конечно одобрен. Штом нацрт верзијата 

на ПУЖС ќе биде одобрена од страна на (ЕСП – Единица за спроведување на проект и од 

експертот за животна средина) и експертот за животна средина од СБ, истата ќе биде 

објавена на веб страницата на (ЕСП – Единица за спроведување на проект) (Кабинет на 

заменикот претседател на Владата на РМ за економски прашања), Агенцијата за промоција 

и поддршка на туризам и веб страната на засегнатата општина (Општина Карбинци) каде 

што ќе остане достапна за јавноста барем 14 дена. 

Печатен примерок ќе биде достапен во Единица за спроведување на проект (ЕСП) / 

Кабинет на заменикот претседател на Владата на РМ за економски прашања (КЗПВЕП) и 

Општина Карбинци. Повикот за коментирање и учество во средбата за јавна расправа (со 

место и време) ќе оди заедно со ПУЖС. Средбата за јавна расправа ќе биде одржана во 

засегнатата општина кон крајот на периодот за консултации. Проактивно, Апликантот 

(Општина Карбинци) ќе ги информира и покани големите чинители во проектот, вклучувајќи 

ги и локалните НВО, засегнатите  заедници  и општини  непосредно  и  на  соодветен  

начин. Поднесените коментари ќе бидат вклучени во Извештајот од јавната расправа, што 

ќе биде дел од финалната верзија на ПУЖС. На тој начин, сите коментари од јавноста ќе 

бидат достапни до апликантите и тие ќе ги земат во предвид сите релевантни коментари и 

ќе ги опфатат одговорите и забелешките во финалниот ПУЖС. 

ПУЖС мора да помине на јавна расправа на англиски, македонски и албански јазик. 

Имплементацијата на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти 

ќе овозможи навремено преземање на предложените мерки и ќе придонесе кон 

реализацијата на проектните активности без значајни влијанија врз животната средина. 
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3. Основни податоци/Опис на општината 
 

3.1 Институционална поставеност 

Активностите во врска со имплементацијата на подпроектот „Подобрување на 

условите за развој на активниот туризам на локалитетот – Вртешка“ ќе бидат извршени на 

територијата на Општина Карбинци од страна на вработените во Општина Карбинци. 

Општина Карбинци е единица на локалната самоуправа што ја извршува својата 

работа согласно Законот за самоуправување. Општината е услужен центар за граѓаните 

во областа на комуналните проблеми, изградбата, даночните обврски, образованието, 

заштитата на животната средина, културата, спортот, итн. 

Со својата администрација, како и со своето комунално претпријатие „Плачковица“, 

општината се труди да ги задоволи разните потреби на месното население. Главните 

задачи на ова претпријатие се организирање на водоснабдувањето во населените места, 

одржување на комуналната хигиена, како и одржување на отворената атмосферска 

канализација. 

Општина Карбинци има капацитет да управува со животната средина на својата 

територија преку посебно организирано одделение за комунални работи, како и преку 

овластен инспектор за заштита на животната средина. 

Општина Карбинци е самоуправувачка единица со седиште во населеното место 

Карбинци. 

Општинските органи се Градоначалникот, кој ја претставува и застапува општината, и 

Советот на општината, кој се состои од 9 советници како орган за претставување на 

жителите во општината. Со цел да се спроведат активностите што се во надлежност на 

општинските тела и се во согласност со Актот за систематизација, општинската 

администрација се состои од три оддела: 

-оддел за правни, општи и јавни активности, 

-оддел за буџет, финансии и сметководство, 

- оддел за комунални работи и локален економски развој, што се состои од овластен 

инспектор за животната средина, кој ги извршува должностите поврзани со животната 

средина, комунален испектор и комуналниот редар и 

-оддел за инспекторска работа – инспекторат (образование, даноци, градежништво, 

сообраќај). 

Територијата на Општина Карбинци за работите во врска со животната средина, на 

национално ниво, е покриена со државен инспектор за животна средина кој ја извршува 

својата должност согласно националната легислатива. Општинската администрација има 

вкупен број од 12 вработени лица и поради тоа формирањето сектори не беше изведено 

организациски. 
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Согласно националната легислатива од областа на животната средина на Република 

Македонија за реализацијата на проектот, општина Карбинци обезбеди Решение за 

одобрен Елаборат за заштита на животната средина за пристапниот пат до локалитетот 

Вртешка.  

Согласно природата на предвидените проектни активности, следните дозволи во 

согласност со Законот за градење („Сл. Весник на РМ“ бр. 130/09 и измените) треба да се 

обезбедат: Градежна Дозвола за реконструкција на пристапниот пат, за партерно 

уредување и за реконструкција на планинарскиот дом Вртешка, како и одобрување за 

инсталација на урбана опрема. Сите инфраструктурни активности треба да се извршат во 

согласност со техничките барања од проектната документација кои што треба да бидат 

имплементирани од страна на Изведувачот на активностите. 

 

3.2 Геолошки карактеристики, релјеф и геологија 

Општината Карбинци е дел од пошироката регионална целина која во природна, 

економска, социјална и инфраструктурна смисла веке неколку децении се идентификува 

како регион на Источна Македонија. 

Општината зазема широк простор во средното сливно подрачје на река Брегалница и 

се протега од северо-западната падина на планината Плачковица, преку широката долина 

на река Брегалница, до северо-запад на ридестиот морфолошки терен од Овчеполието. 

Карбинци е 13 километри оддалечено од градот Штип. Се наога во подножјето на 

планината Плачковица и доста е богато со житни и градинарски култури. Се граничи со 

Општините Радовиш, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Зрновци. 

Седиштето на општината е во с.Карбинци.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Слика 12 Местоположна на о. Карбинци 

Општината зафаќа површина од 259 km2, и преставува средна по големина општина. 
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Геологија 

 

Општина Карбинци припага на Вардарската зона. Во рамките на овој терен развиени 

се следниве формации: прекамбриски метаморфни карпи, палеозојски метаморфни и 

магматски карпи, мезозојски седименти и магматити, терциерни седименти, квартерни 

наслаги и вулкански карпи. 

Прекамбриските метаморфни карпи преставуваат најстари карпи, како во Српско-

македонската маса, така и во Вардарската зона.Прекамбриските карпи на Вардарската 

зона се застапени со високометаморфни, а поретко со магматски карпи. 

Палеозојските метаморфни карпи се поделени врз основа на палинолошки анализи 

на ријеф-камбријска, старопалеозојска и младопалеозојска старост. 

Ријеф-камбриските карпи се доста распространети на планината Плачковица. Лежат 

трансгресивно преку микашистите. Преставени се со два члена; долен, кој е преставен со 

албитизирани кварцно-мусковитско хлоритски шкрилци и горен, кој е преставен со епидот-

кварц-серицит-хлоритски шкрилци. Во ордовицките наслаги на западните огранци на 

планината Плачковица и во Вардарската зона се издвојуваат неколку хоризонти и тоа; 

хлотитно-кварцни-серицитски шкрилци, мермери, графитични шкрилци и флити. Овие 

стени се наогаат во тектонски ров помегу ријеф-камбриски и прекамбриските метаморфни 

карпи. 

Младо палеозојските карпи исто така се поделени според палинолошки анализи, а 

преставени се со кварц-графитични шкрилци во кои фацијално се сменуваат кварцити, 

кварцни песочници и серицитско-хлоритски шкрилци. 

Преку овие шкрилци лушпесто се навлечени ријеф-камбриски карпи. 

3.3 Хидролошки карактеристики 

Брегалница — втора по должина река во Република Македонија. Извира во шумскиот 

дел на Малешевските Планини,во близина на Пехчево и поминува низ или покрај 

градовите Пехчево, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Виница, Кочани и Штип, и 

потоа се влева во реката Вардар пред да го продолжи патот кон Егејското Море.  

Вкупната должина на реката Брегалница изнесува 225 km, а површината на сливот 

(Слика 13) е околу 742,5 km2. Реката Брегалница има 6 притоки од левата страна 

(Ратевска, Осојница, Зрновска, Козјачка, Отиња и Лакавица) и 6 притоки од десната страна 

(Желевица, Каменичка Река, Оризарска Река, Кочанска Река, Злетовица и Светиниколска 

Река). 

 

 

 

 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Слика 13 Сливно подрачје на река Брегалница 

 

Релизацијата на проектните активности нема да предизвика негативно влијание врз 

квалитетот и квантитетот на водите на територијата на Општина Карбинци. 

 

3.4 Клима 

 

Климата за ова поднебје е умерено континентална клима, која се одликува со долги и 

топли лета и кратки и благи зми. Годишната температурна амплитуда е доста голема и 

изнесува 25,4 0С. 

Ветровите дуваат речиси од сите правци и во секое време од годината. Сепак, 

најголема честина имат ветровите кои дуваат од југо западен и западен правец. 

Од температурата на воздухот зависи неговата влажност, која е важен климатски 

елемент за земјоделството. Просечната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. 

Најниска е во месец Август -56%, а највисока во месец Декември – 83%. 

Бројот на деновите со магла е незначителен и облачноста не е голема. Средната 

годишна облачност изнесува 5,0. 
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3.5 Природни ресурси 

На територијата на о. Карбинци, како карактеристични природни ресурси може да се 

издвојат реката Брегалница и планината Плачковица (Слика 14).  

Плачковица  планина во источниот дел на Република Македонија. Највисока точка е 

врвот Лисец со височина 1.754 m. Се издига помеѓу градот Радовиш и Струмичко-

радовишката Котлина на југ и Кочанската Котлина на север, во правец северозапад-

југоисток. 

Должината на главниот планински гребен изнесува 34 km. Со долината на Зрновска 

Река, планината Плачковица е поделена на два дела: источен и западен. Западниот дел е 

понизок со највисок врв Туртел (1.689 m), а источниот дел на Плачковица е повисок и на 

него се врвовите Лисец (1.754 m), Чупино (1.725 м), Бел Камен (1.707 m), Кара Тепе (1.625 

m) и други. Геолошкиот состав го чинат гранити (на исток), кристалести шкрилци, гнајсеви и 

тесен појас на мермери на запад. Релјефот е интересен, претставен со флувијални 

зарамнини (површи) во повисоките делови и страмни планински страни од раседен 

карактер. 

Планината е расчленета со повеќе длабоки речни долини. Инаку реките кои се 

побројни и побогати со вода на северната страна, имаат длабоки долини и голем надолжен 

пад. Така, на Зрновска Река има повеќе брзаци, водопади и џиновски лонци. Во 

мермерните карпи има и појава на пештери. Западните и југозападните падини се голи и 

развиена е ерозија, додека другите делови се под шума. 

На планината Плачковица се наоѓаат и три прекрасни кањони: Камник, Козјак и Зрновка во кои 

се наоѓаат прекрасни природни убавини како реки, водопади, преслапи, високи карпи. Од 

многуте убавини кои ги нуди планината Плачковица се и пештерите кои ги има повеќе, од кои 

пет се испитани и достапни за посетители. Најголема од нив е Големата пештера, со испитана 

должина од 600 метри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14 Планина Плачковица 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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Спроведените истражувања на територијата на о. Карбинци идентификувале голем 

број на наоѓалишта на корисни суровини и енергетски ресурси.  

 

 

3.6 Демографски карактеристики 

Со Законот за територијална поделба на Република Македонија (Службен весник на 

РМ бр. 49/96) формирана е Општина Карбинци, со вкупно 29 населени места и тоа: : 

Аргулица, Батање, Вртешка, Голем Габер, Горни Балван, Горно Трогерци, Долни Балван, 

Долно Трогерци, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Крупиште, 

Курфалија, Кучилат, Кучица, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Нов Караорман, Оџалија, 

Припечани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци и Црвулево. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Слика 15 Населени места во о. Карбинци 

 

Според статистичките податоци од 2002 година, Општина Карбинци брои 4012 жители 

населени во 29  населени места и вкупен број на домаќинства од 1212. Просечниот број на 

членови во едно домаќинство изнесува 3,31. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B1%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%99%D0%B0%D0%BA
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Табела 1 Население во Општина Карбинци - Попис 2002 година 

Р.бр. Населено место Број на жители Број на 

домаќинства 

1. Аргулица 315 119 

2. Батање 2 1 

3. Вртешка 6 3 

4. Голем Габер 32 7 

5. Горни Балван 57 26 

6. Горно Трогерци 1 1 

7. Долни Балван 358 115 

8. Долно Трогерци 4 2 

9. Ебеплија 11 2 

10. Јунузлија 35 7 

11. Калаузлија 61 17 

12. Карбинци 673 192 

13. Кепекчелија 9 2 

14. Козјак 51 46 

15. Крупиште 336 123 

16. Курфалија 43 9 

  17. Кучилат / / 

  18. 
 

Кучица 199 24 

  19. Мал Габер / / 

  20. Мичак / / 

  21. Муратлија 0 / 

  22. Нов Караорман 67 17 

  23. Оџалија 109 27 

  24. Припечани 1 1 

  25. Прналија 197 40 

  26. Радање 471 162 

  27. Руљак 2 1 

  28. Таринци 905 245 

  29. Црвулево 51 23 

 Вкупно: 4012 1212 

 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 
 

 

3.7 Биодиверзитет 

На територијата каде што ќе се одвиваат проектните активности не се застапени 

заштитени подрачја на природата, како и ретки и загрозени видови на флора и фауна, 

застапена е само рудерална вегетација, грмушки и ниско стеблести растенија.  

Во поширокото опкружување на локалитетот Вртешка се среќава благун – габеровата 

растителна заедница.   

Благун-габерови шуми (Querco-Carpinetum orientalis): Овие шуми припаѓаат на 

шумската заедница Querco- Carpinetum orientalis macedonicum Rud. 39 apud Ht. 1946. Оваа 

термофилна и ксерофилна заедница се развива под регионално климатско влијание на 

почвата. Главни едификатори во овие шуми се дабот благун (Quercus pubescens) и 

источниот (бел) габер (Carpinus orientalis). Покрај овие видови, во заедницата обично се 
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среќаваат и други дрвенести видови: Fraxinus ornus, Colutea arborescens, Coronilla 

emeroides, Acer monspessulanum, Rhamnus rhodopaea, а од тревестите кататеристични се 

Cyclamen neapolitanum и Carex halleriana. Оваа заедница е широко распространета во 

јадранскиот и егејскиот субмедитерански регион. Се јавува на плитки варовнички почви 

(варовничко доломитна црница, рендзини), на плитки каменливи силикатни почви 

образувани врз филити и микашисти, како и на почви образувани врз езерски седименти. 

Се развива на речиси сите експозиции (источна, југоисточна, јужна, југозападна и 

западна) до 600 m надморска височина, но на некои локалитети, во услови на изразито 

плитки и каменити суви почви со топла педоклима доаѓаат и до 1000 m надморска 

височина. Во Македонија е главно распространета во централните и источните делови.   

Флора – покрај наведените видови, во заедницата обично се среќаваат и други 

дрвенести видови: Juniperus oxycedrus, Rubus sanguineus, Pyrus amygdaliformis, Cornusmas, 

Colutea arborescens, Coronilla emeroides, Prunus spinosa, Acer monspessulanum, A. tataricum, 

Crataegus monogyna, Ulmus campestris, Rhamnus rhodopaea, Asparagus acutifolius, Ruscus 

aculeatus, Hedera helix. Во катот на тревестите растенија се развиваат Cyclamen 

neapolitanum, Lathyrus venetus, Anemone apenina, Lithospermum purpureoviolaceum, Lamium 

purpureum, Cardamine graeca, Carex halleriana и други видови.  

Фунги – габите се претставени со типичните лигниколни видови на листопадни дрвја, 

како што се: Daedalea quercina, Dichomitus campestris, Exidia truncata, Hapalopilus nidulans, 

Peniophora quercina, Radulomyces molaris, Stereum hirsutum, Vuilleminia comedens и други 

(на Quercus pubescens) и Hyphodontia crustosa, Phellinus punctatus, Steccherinum ochraceum 

и други (на Carpinus orientalis). Од териколните габи значајни се следниве термофилни 

претставници: Amanita caesarea, Leccinum griseum, B. aereus, Boletus aestivalis, Boletus 

fechtneri и други. 

Фауна: од животинскиот свет се среќаваат следните претставници поделени по групи:   

Цицачи – застапени се со дивата мачка (Felis silvestris), дивата свиња (Sus scrofa), 

глодарите (Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus, Mus macedonicus). Исто така, може 

да се сретнат и еж (Erinaceus concolor), верверичка (Sciurus vulgaris), крт (Talpa europea), 

обичен пух (Glis glis), див зајак (Lepus europeus), лисица (Vulpes vulpes).  

Птици – чести жители на дабовите шуми се: ќос (Turdus merula), сојка (Garrulus 

glandarius), снегар (Fringilla coelebs), голема сеница (Parus major), црвеношиест дрозд 

(Erithacus rubecula). Исто така се среќаваат и: Parus lugubris, Streptopelia decaocto, S. turtur, 

Otus scops, Phoenicurus phoenicurus, Oriolus oriolus, Buteo buteo, Picus canus, Picus viridis, 

Dendrocopus syriacus, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Aegithalos 

caudatus, Carduelis carduelis, C. chloris и Coccothraustes coccothraustes. 

Влекачи – карактеристични видови се: ѕидниот гуштер (Lacerta erhardii riveti), зелениот 

гуштер (Lacerta viridis), балканскиот зелен гуштер (Lacerta trilineata), змиите Elaphe 

longissima и Coluber najadum и други.  

Водоземци – најкарактеристични видови се: дождовникот (Salamandra salamandra), 

обичната жаба (Bufo bufo), зелената жаба (Bufo viridis), европската дрвна жаба (Hyla 

arborea) итн. 
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3.8 Урбанистичко и просторно планирање 

 

Постојната урбанистичка документација за Општина Карбинци, не ги задоволува 

стандардите, бидејќи е доста застарена, па поради тоа  неопходно е  истата  да биде 

заменета со нова во насока на подобро планирање на развојот на Општината и 

максимално искористување на нејзините просторни можности. 

Во моментов, Општината располага со следнава урбанистичка документација: 
 

-         УПС за с.Таринци 
-          УПС за с.Карбинци 
-          УПВНМ за стопански комплекс КО Таринци 
-         ЛУПД соларни панели КО Крупиште 
-         ЛУПД антенски столб Туртел, КО Вртешка 
-         ЛУПД базна станица СТП 6094 Радање за мобилна телефонија на ВИП оператор 
-         ЛУПД за објект Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Таринци 

Условите за градба, односно одобренијата за градење се издаваат врз основа на 
горенаведената урбанистичка документација, во согласност со Законот за градење. 

 

Постојат големи неизградени градежни површини кои се наоѓаат во градежните 

опфати на населените места, а кои не се во сопственост на Општината што во голема мера 

влијае на можностите за креирање на нејзиниот локален економски развој, преку нивна 

продажба на потенцијални домашни и странски инвеститори. 

 
 



План за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроект „Унапредување на условите за 
развој на активен туризам на локалитетот Вртешка“ 

28 
 

 

 

4. Влијанија врз животната средина и социјални аспекти  

 

Реализацијата на предвидените активности на подпроектот „Унапредување на 

условите за развој на активен туризам на локалитетот Вртешка“ ќе предизвика одредени 

влијанија врз околната животна средина и социјалните аспекти.  

Подготовката на овој План е со цел да се лоцира и да се утврди постоење на некакви 

штетни ефекти врз животната средина за време на реализацијата на планираните проектни 

активности. 

Влијанијата нврз животната средина од овој тип на проектни активности се 

категоризираат во два главни типа на активности: 

- Фаза на изградба и реконструкција (реконструкција на локален пат, реконструкција 

на планинарски дом – доградба на поткровје, инсталација на урбана опрема и 

партерно уредување); 

- Фаза на користење (употреба на планинарскиот дом и сите останати структури 

предвидени со овој подпроект). 

 

 

4.1 Емисии во воздух 

 

Локацијата на подпроектот е релативно мирно место, без интензивен сообраќај кој 

драматично би влијаел врз животната средина и загадувањето на воздухот. Со изградбата, 

користењето и одржувањето на планираната инфраструктура, не се очекуваат значителни 

промени во квалитетот на воздухот, со оглед на тоа дека обемот на работа е ограничен на 

реконструкција на пристапниот пат и планинарскиот дом, изградба на вештачка карпа, 

инсталација на урбана опрема, како и партерно уредување. 

Фаза на конструкција и реконструкција 

За време на оваа фаза ќе се појават следните емисии: 

 Фугитивна емисија на прашина од активностите на реконструкција на 

пристапниот пат, чистење на тернот (одстранување на вегетација) и прашина 

од активностите на рушење; 

 Емисија на издувни гасови од градежната механизација; 

 Фугитивна емисија на испарливи органски компоненти од нанесување на 

битуменска емулзија и асфалтна мешавина и од бои и лакови при процесот 

на реконструкција на планинарскиот дом. 

Прашината генерирана од страна на механичките интервенции на транспортната 

механизација и на согорувањето на гориво, за време на градежните работи, влијае на 

блиска и далечна животната средина во зависност од големината на честичките 

(аеродинамичен дијаметар) и метеоролошките услови за време на активности, пред се 
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поради брзината на ветерот (кои влијаат на нивната распространетост - трансмисија). 

Влијанието на фугитивната емисија на прашина генерирана за време на градежната фаза 

ќе биде засилено заедно со емисиите од градежната механизација. 

Емисиите на издувните гасови во воздух ќе бидат генерирани од градежни машини. 

Најчестите загадувачки супстанци создадени од издувните гасови се SO2, NOx, CO, 

PM10, несогорени јаглехидрати, сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди 

кои придонесуваат за второстепено производство на озон и сите тие се присутни како 

директна или индиректна закана за здравјето на луѓето и животната средина. 

Видот и количината на издувни гасови ќе зависи пред се од типот на горивото, 

состојбата на возилата, фреквенцијата на движење и времетраењето на нивните 

активности. 

Сепак, квалитетот на горивото во Македонија ги следи Европските стандарди и истото 

е контролирано од страна на акредитирани лаборатории. Па така, можеме да заклучиме 

дека мобилните извори не претставуваат закана за квалитетот на воздухот.  

Фугитивната емисија на испарливи органски компоненти од употреба на битуменската 

емулзија, асфалтна мешавина, бои и лакови нема да предизвика големо влијание врз 

квалитетот на воздухот, бидејќи овие супстанции се лесно испарливи и остануваат краток 

временски период во воздухот. 

За време на градежните активности, најчувствителните рецептори кои ќе бидат 

изложени на емисии во воздухот ќе бидат вработените. 

Влијанието врз квалитетот на воздухот може да се оцени како краткорочно, локално, 

индиректно, неповратно, брзо, со низок интензитет на влијание на животната средина. 

Оперативна фаза 

Во оперативната фаза влијание врз квалитетот на воздухот ќе предизвика 

одвивањето на сообраќајот долж реконструираниот пристапен пат. Се очекуваат и емисии 

од употреба на огревно дрво во планинарскиот дом. Ваквото влијание ќе биде долгорочно, 

со мало (минорно) значење и интензитет, како и со локален карактер (исто или помало 

влијание во споредба со моменталната состојба  – користењето на огревно дрво). 

 

 

4.2 Емисии во вода 

 

Фаза на конструкција и реконструкција 

За време на активностите што ќе бидат извршени во текот на изградбата и 

реконструкцијата, предвидени во подпроектот, не се очекуваат никакви емисии во 

подземните и површинските води. Во близина на предметната локација нема воден тек кој 

ќе биде засегнат од планираните активности. Од особена важност е да се избегне 

протекување на масло и лубриканти од машините што ќе се користат за време на 

изградбата и нивен директен контакт со почвата, а индиректно и со подземните води. 

Секое истекување на бои во постоечката канализација/септичка јама треба да биде 
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избегнато од страна на Изведувачот. Несоодветното управување со отпад може да 

предизвика негативно влијание врз почвата и подземните води. Доколку превентивните 

мерки прикажани во Планот за ублажување не се имплементираат соодветно проектните 

активности може да предизвикаат значителни влијанија врз површинските, подземните 

води и почвата. Изведувачот на активностите за вработените ќе обезбеди мобилни 

тоалети.  

Оперативна фаза 

Во оваа фаза емисиите во водите ќе бидат генерално исти како досега, односно од 

санитарните јазли на локалитетот.  

 

4.3 Емисии во почва 

Проектните активности што ќе се изведат со примена на соодветни мерки нема да 

предизвикаат негативно влијание врз почвата. Изведувачот треба да воспостави 

соодветен систем за управување со отпад, така што отпадот ќе се складира и одлага 

соодветно во садови и потоа превзема од овластени компании. Изведувачот нема да 

дозволи истекување на отпадно масло од градежната механизација. Проектните 

активности треба да се изведат на таков начин со кој ќе се спречи инцидентно 

истекување во почвата, како и да се спречи нарушување на почвената структура од 

градежната механизација.  

Можните инциденти негативни влијанија вклучуваат протекување на масла, 

лубриканти и други хемикалии, како и нарушување на горниот почвен слој како 

резултат на ерозија. Изведувачот треба да ги земе во предвид сите предложени 

мерки за претпазливост и ублажување од Планот за ублажување со цел да се спречи 

евентуалното истекување на горива, моторно масло и др. од градежната 

механизација. 

 

Фаза на конструкција и реконструкција 

Во оваа фаза се очекуваат следните емисии:  

- Инцидентно истекување на масти и масла од градежната механизација кои може да 

доспеат до подземните води; 

- Несоодветно управување со отпадот. 

 

Оперативна фаза 

Во оперативната фаза емисијата на издувните гасови кои се резултат на сообраќајот 

по должина на пристапниот пат се со помал интензитет и влијанија врз почвата, бидејќи 

како резултат на подобрување на структурата на коловозот, ќе има намалена емисија на 

прашина, како и ќе се намали времето на возење низ патот. 

Можеме да резимираме дека влијанијата од активностите на локалитетот Вртешка 

нема да предизвикаат големо негативно влијание врз почвата. 
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4.4 Бучава 

 

Зборот „бучава“ го означува секој непријатен звук што човековото уво тешко го 

поднесува. Бучавата како комплексен физички феномен зависи од интензитетот, 

времетраењето и зачестеноста, и негативно влијае врз психо-физичката состојба и трајно 

и делумно го оштетува слухот. 

Фаза на конструкција и реконструкција 

Во текот на активностите за реализација на предвидените проектни активности ќе се 

јави зголемено ниво на бучава како резултат на градежни активности за реконструкција на 

планинарскиот дом и пристапниот пат, партерното уредување, инслатација на урбана 

опрема (клупи, садови за отпад, вештачка планинарска карпа и сл.).  

Генерираната бучава ќе предизвика минорно влијание поради тоа што ќе биде со 

ограниченот траење и локален карактер. 

Влијанието од бучавата ќе биде незначително доколку Изведувачот ја употребува 

градежната механизација во согласност со техничките стандарди и активностите се 

одвиваат дење (7-19 часот). 

Бучава ќе се емитира и од електричните уреди при процесот на рушење, меѓутоа 

истата нема да предизвика значително влијание по животната средина.  

Од суштинско значење за влијанието на бучавата врз животната средина е 

растојанието од населените места, геолошките карактеристики и конфигурацијата на 

теренот. 

Според Правилникот за локациите на мониторинг станици и мерни места ("Службен 

весник на РМ" бр 120/08), проектната локацијата ќе биде во подрачје со I степен за заштита 

од бучава кое е наменето за туризам и рекреација, област во близина на медицинска 

опрема и болница, област на национални паркови и природни резервати. 

Во ова подрачје дозволени се следните нивоа на бучава: Ld - дење (период од 

07:00до 19:00) – 50 dB; Lv - вечер (период од19:00 до 23:00) - 50 dB и Ln ноќе (период од 

23:00 до 07:00) – 40 dB. 

Во близина на локацијата каде што ќе се одвиваат проктните активности нема 

населени места и други сензитивни рецептори, така што бучавата нема да предизвика 

негативно влијание.  

Оперативна фаза 

Во оваа фаза бучава ќе создаваат посетителите на локалитетот кои ќе ги користат 

предвидените структури за забавни активности, како и возилата кои ќе пристигнуваат на 

локалитетот. Создадената бучава нема да предизвика значително негативно влијание врз 

животната средина.  
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4.5 Создавање и управување со отпад  

За време на проектните активности количината на отпад кој што ќе се создава ќе биде 

варијабилна.  

Фаза на конструкција и реконструкција 

Доколку несоодветно се управува со отпадот кој ќе се создаде за време на оваа фаза 

може да предизвика негативно влијание по животната средина. Создадениот отпад во оваа 

фаза ќе биде инертен, ќе има и рециклибилна фракција (како харија, пластика, стакло, 

дрво). Според Листата на видови отпад, создадениот отпад во оваа фаза може да се 

класифицира како мешан комунален отпад од вработените, градежен отпад и отпад од 

рушење, мала количина на опасен отпад како резултат на инциденто излевање на масла и 

лубриканти од возилата и опасен отпад од пакување. Биодеградибилен/органски отпад ќе 

се создаде при чистење на тернот и одстранување на вегетацијата, како и земјан отпад од 

ископите при партерното уредување и реконструкција на пристапниот пат. Набавката и 

инсталацијата на опремата може да предизвика создадавање на неопасен отпад (хартија, 

картон, пластика и други синтетички материјали) и отпад од пакување. Од употребата на 

бои и лакови ќе се создаде опасен отпад од пакување.  

Инертниот отпад што ќе се создаде спаѓа во категоријата - неопасен отпад. Тој не 

влијае негативно врз животната средина, но сепак е неопходно да има локација каде што тој 

отпад ќе биде одложен. Интертниот отпад (на пр. почва, бетон, здробени камења и тули, 

итн.) може да покрие големи површини и може да го влијае негативно врз пејзажот. 

Најголемиот дел од ископаната земја ќе се употреби за насипување и ќе се складира за 

понатамошна употреба или ќе се одложи на депонија одобрена од општината. Количините 

на отпад ќе бидат минимални ако се примени правилно управување со отпадот користејќи 

ги најдобрите достапни практики за намалување на отпадот. Изведувачот на активностите 

има обврска за имплементација на соодветен систем за управување со отпадот. 

Создадениот  градежен  отпад  ќе  биде  пренесен до  најблиската  легална  

депонија. Отпадот од реконструкцијата на планинарскиот дом  и од другите активности ќе 

биде депониран на привремена локација  и подоцна ќе биде собран од комуналното 

претпријатие „ЈП Плачковица“  и одложен во легална депонија. 

На локацијата нема да се создаде отпад од азбест ниту пак радиоактивен отпад од 

громобранската инсталација. 

 

Оперативна фаза 

Во оваа фаза ќе се создаде мешан комунален отпад од посетителите на локацијата и 

вработените. Со подпроектот предвидени се садови за отпад така што ќе се примени 

соодветно управување со отпадот на локацијата.  
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4.6 Влијание врз природа, живеалишта и видови 

 

Влијанијата врз биодиверзитетот од реализација на проектните активности ќе бидат 

незначителни. На локацијата каде ќе се одвиваат активностите не се евидентирани ретки и 

загрозени видови, застапена е само рудерална вегетација, грмушки и нискостеблести 

растенија.  

Проектните активности што ќе се извршат на локацијата предвидена за подпроектот 

ќе бидат внимателно испланирани и имплементирани со цел да не се предизвика 

вознемирување на живеалиштата, растителниот и животински свет. 

Фаза на конструкција и реконструкција 

Во оваа фаза влијание врз околниот биодиверзитетот ќе се случи како резултат на 

употреба на градежна механизација, генерирање на бучава, фугитивна емисија на прашина 

и емисија на издувни гасови, како и зголемување на бројот на вработени на локацијата. 

Исто така, постои ризик од несоодветно постапување со отпадот и палење на оган.  

Влијанијата може да се категоризираат како локални и ограничени само на локацијата 

кадешто ќе се одвиваат активностите на реконструкција и градежните активности.  

Оперативна фаза 

Бидејќи на локацијата не се застапени ретки и загрозени видови и живеалишта 

влијанијата врз биодиверзитетот ќе бидат незначителни преку примена на соодветни мерки 

за ублажување.  

 

4.7 Влијание врз социјални аспекти 

Проектните активности не опфаќаат експропријација на земјиште и затоа не постојат 

социјални влијанија како резултат на експропријација на земјиште и проблеми поврзани со 

расселување. За време на реализацијата на предвидените проектни активности може да се 

појават влијанијата врз безбедноста и здравјето на извршителите на активностите како 

резултат на зголемена бучава, фугитивна емисија на прашина, емисија на издувни гасови, 

итн. Но овие влијанија ќе бидат краткотрални и ограничени на просторот околу локацијата 

предвидена со проектните активности.  

Имплементацијата  на порпоектот ќе предизвика позитивно социо-економско влијание 

врз регионот како резултат на можноста за вработување на локалното население и други 

социјални придобивки.  

Најголемата придобивка ќе биде можноста за развој на руралниот еко-туризам, 

развојот на локалните занаети и развојот на локалната економија. Поставувањето на оваа 

локација на туристичката мапа ќе овозможи подобро информирање на туристите и ќе 

создаде можности за понатамошен развој. Секако дека позитивните социо-економски 

придобивки што ќе произлезат од овој проект ќе бидат поголеми од негативните ефекти врз 

природата и животната средина, со што се објаснува оправданоста на имплементацијата 

на овие проектни активности. 
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5. Мерки за ублажување 
 

Мерките за ублажување што се опишани во овој дел се општи, а деталните 

задолжителни мерки за ублажување се дадени во табела во поглавјето - План за 

ублажување и мониторинг. 

Изведувачот мора да се согласи со сите барања со цел да се елиминира можноста од 

потенцијални повреди на работниците, локалното население и туристите. Сите активности 

околу реконструкцијата мора да се извршат од страна на обучени работници. 

Страни задолжени за имплементирање на програмата за заштита на животната 

средина се: 
 

1.  Изведувач (фирма избрана на тендер) 

2.  Инженер-надзор 

3.  Апликант (корисник) / Општина Карбинци 

 
5.1 Воздух 

 

За време на градежните работи и активностите за реконструкција, следните 

превентивни мерки треба да бидат имплементирани со цел да се минимизира негативното 

влијание врз воздухот: 

 

 Определување на времетраењето на активностите на локацијата; 

 Ограничување на непотребно одвивање на сообраќај на локацијата каде се 
предвидени активностите; 

 Употреба на квалитетно гориво (согласно националната регулатива); 

 Употреба на лична заштитна опрема за вработените; 

 Примена на мерки за заштита на возилата и опремата – воглавно мерки за 
одржување на инсталацијата за издувни гасови, филтрите, како и редовно 
сервисирање на градежната механизација со цел да се споречат емисиите и 
протекувањето на масти и масла. 

 
5.2 Вода 

 

За време на градежните работи и активностите за реконструкција, следните 

превентивни мерки треба да бидат имплементирани со цел да се минимизира негативното 

влијание врз површинските и подземните води: 

 Вршење редовно одржување на возилата и градежната механизација и 
периодични поправки согласно процедурите со цел да се намали 
протекувањето, емисиите и распрснувањето (за време на изградбата). 
Одржувањето и поправките на возилата и градежната механизација е 
забрането да се врши на самата градежна локација; 

 Возилата и градежната механизација на изведувачот да ги користат постоечки 
пристапни патишта; 
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 Внимателно избирање на локацијата за складирање на градежните 
материјали, складишта/одлагање на градежниот отпад (да биде на локација 
одобрена од о. Карбинци);  

 Ископаниот земјен материјал да биде соодветно складиран на локацијата;  

 Сите опасни материи и опасен отпад да се чуваат одделно и во соодветно 
означени садови. 

 
5.3 Почва 

 

За време на градежните работи и активностите за реконструкција, следните 

превентивни мерки треба да бидат имплементирани со цел да се минимизира негативното 

влијание врз почвата: 

 

 Внимателно планирање на градежните работи со цел да се намалат 
негативните ефекти и да се овозможи спречување на загадување на почвата; 

 Намалувањето на големината на локацијата поради ограничување на 
опфатот/земјиштето кое ќе претрпи негативно влијание; 

 Ограничено движење на механизацијата со цел да се намали притисокот врз 
почвата; 

 Сите опасни материјали, како на пример, гориво, подмачкувачи, лепила, како и 
отпад од пакување се неинертен отпад и истиот мора да се смести во посебни 
соодветни садови (соодветни за прифаќање и складирање на секакви 
материјали) сместени на градежната локација, заштитени од екстремни 
временски услови (дожд, ветер); 

 Заштита на градежните материјали и сопирање на градежните активности во 
услови на поројни дождови; 

 Областа на градежната локација ќе биде ограничена; 

 Сите позајмишта на чакал и песок, вклучувајќи ги и локациите каде што 
вишокот од ископаниот материјал ќе биде одложен мора да поседуваат 
соодветна дозвола/одобрување; 

 Во случај на појава на загадена почва од евентуално испуштање на масла од 
градежната механизација загадената почва треба да се отстрани и истата да 
биде третирана како опасен отпад, а за понатамошното постапување со 
опасниот отпад Изведувачот треба да постапи согласно Член 57 од Законот за 
управување со отпад („Сл. Весник на Р. Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 
102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 147/13, 163/13, 
51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16). 

 

 
5.4 Бучава 

 

За време на градежните работи и активностите за реконструкција, следните 

превентивни мерки треба да бидат имплементирани со цел да се минимизира негативното 

влијание врз бучавата: 

 Градежните активности може да се изведуват само дење (07-19 часот); 

 Градежните активности треба соодветно да се планираат за да се намали 
времето на користење на опремата што создава бучава со најголем 
интензитет;  

 Бидејќи активностите ќе се одвиваат во рурална средина во чијашто близина 
нема население места, влијанието од бучавата ќе биде незначително; 

 За време на оперирањето, капаците за генераторите на моторот, 
компресорите за воздух и другата механичка опрема за која е потребно 
електрично напојување, треба да бидат затворени; 
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 Употреба на најдобрите градежни практики со посебно истакнување на 
нивоата на бучава.  

 
5.5 Отпад 

 

За време на градежните работи и активностите за реконструкција, следните 

превентивни мерки треба да бидат имплементирани со цел да се минимизира негативното 

влијание од создавањето на отпад: 

 Класифицирање и означување на отпадот согласно националната Листа на 
отпад („Службен весник на РМ“ бр.100/05),  

 Стапување во контакт со овластени компании за собирање, транспорт на 
различни видови отпад и обезбедување на безбедно складирање/одлагање. 
Создадениот отпад на локацијата треба да се складира на соодветно означени 
локации и во соодветни садови со ознака на видот отпад 
(опасен/неопасен/инертен) се до моментот на негово собираање, 
транспортирање и финално постапување/одлагање. Возилата коишто го 
собираат и транспортираат отпадот од локацијата треба да бидат покриени за 
да се избегне дисперзија; 

 Проектните активности ќе завршат само по одстранување на создадениот 
отпад од локацијата и негово предавање на овластени компании; 

 Забрането е палење на отпад на локацијата; 

 Создадениот отпад доколку е можно треба да се реупотреби како градежен 
материјал (по претходно добиено одобрување од надзорен инженер, експерт 
за ЖС и др.); 

 Отпадот од градежните активности треба да се одложи на депонија која е 
одобрена од о. Карбинци; 

 Отпадот што ќе се создаде за време на престојот и работењето на 
работниците на изведувачот, со применување на најдобрите пракси за 
управување, треба да биде собран, превземен и одложен на депонија што ги 
исполнува основните стандарди согласно законските акти.   
 
 

 
5.6 Биодиверзитет (флора и фауна) 

 

Како мерка за намалување на влијанијата при користењето на градежната 

механизација (вибрации, бучава и зголемено количество на издувни гасови) се 

препорачува користење на исправна и со соодветни технички карактеристики градежна 

механизација и употреба на адекватни погонски горива. Просторот што ќе биде опфатен со 

градежните работи треба да биде намален на миниум на градежната локација во фазата на 

планирање. Забрането е собирање огревно дрво од и околу работниот простор. Забрането 

е вознемирување на животните и собирањето растенија во таа област.  

Со отпочнувањето на градежните активности, поточно со почетокот на земјените 

работи, потребно е правилно отстранување и соодветно одлагање на површинскиот слој на 

почвата, кој покасно во завршниот дел на конструктивната фаза би се искористил за 

рекултивација на евентуалните насипи или усеци, доколку е со задоволителен квалитет и 

со одобрување од надзорниот инженер. 
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6. План за управување со животна средина и социјални аспекти 

– План за ублажување и мониторинг 

 

6.1 Мониторинг план 
 

Општина Карбинци е одговорна за усогласување на проектот со животната средина, 

имплементирање на проектот и негово функционирање во рамките на националната 

легислатива, на овој ПУЖС и во согласност со мерките што тој ги дефинира, како и во 

мерките на РУЖС (Рамка за управување со животната средина) на целиот проект. 

Набљудувањето на аспектите на животната средина и социјалните аспекти, како што е 

дефинирано во Планот за мониторинг, е одговорност на општина Карбинци. Општина 

Карбинци ќе подготвува и поднесува извештаи за усогласувањето со животната средина и 

за исполнувањето на мерките за зачувување на животната средина и за мониторинг на 

процесот за напредок на ЕСП (Единица за спроведување на проект)  во извештаите за 

редовен напредок на проектот, како и во тримесечните извештаи за време на периодот на 

имплементација. 

Подготвениот План за животна средина и социјални аспекти за овој подпроект ќе 

биде дел од тендерската и договорната документација за сите проектни активности. 

Изведувачот ќе биде обврзан да ги имплементира предвидените мерки согласно Планот 

за ублажување. Инженерот-надзор има обврска да ја набљудува и евалуира 

имплементацијата на предложените мерки во рамките на Планот за мониторинг и да ги 

информира инвеститорите и канцеларијата за проектот (Општина Карбинци). 

Јавноста ќе биде вклучена во процедурата за процена на влијанијата за време на 

јавните расправи во Општина Карбинци.  Поднесените коментари ќе бидат опфатени во 

извештајот од јавните расправи, кој ќе биде дел од планот. На тој начин, сите коментари од 

јавноста ќе бидат достапни на апликантите и тие ќе ги земат сите релевантни коментари и ќе 

ги вклучат одговорите и забелешките во финалниот ПУЖС. 

Имплементацијата на Планот за управување со животната средина и социјалните 

аспекти ќе овозможи навремено преземање на предложените мерки и ќе придонесе кон 

реализацијата на проектните активности без да се појават значителни влијанија врз 

животната средина. 
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План за ублажување 

Активност 
Очекувани влијанија врз 

животната средина 
Предложена мерка за ублажување 

Одговорност за 

спроведување 

на мерката за 

ублажување 

Период за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Трошок поврзан 

со спроведување 

на мерката за 

ублажување 

Подготвителна фаза 

Подготовка на 

проектна 

документација и сл. 

Можни негативни 

социјални и здравствени 

влијанија за работниците 

и локалното население 

како резултат со 

неусогласеноста со 

предложените 

безбедносните мерки  

 

- Планирање на времето на започнување 

со проектните активности;  

- Јавноста е информирана за 

отпочнување на работите преку 

известување во печатен медиум или на 

web страната на општината;  

- Сите потребни дозволи, мислења и 

одлуки се добиени пред отпочнување со 

работите (вклучително и решението за 

одобрен Елаборат за ЗЖС);  

- Службите за инспекција на заштитата 

на животната средина и безбедност и 

здравје при работа  се известени за 

работите пред истите да започнат; 

- Поставување на посебен сообраќаен 

режим, одобрен од страна на 

одговорните служби;  

- Детското игралиште, вештачката карпа, 

летниковците и другите структури се 

проектирани во согласност со 

националната регулатива, како и 

согласно најдобрите практики и 

интернационалните стандарди за 

безбедност за ваков тип на структури 

Општина 

Карбинци, 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

Пред отпочнување 

на градежните 

активности 

Буџет на 

општината 

Загадување предизвикано 
од осветление; 
биодиверзитет 

- Избор на соодветно 

осветлување/светилки кои нема да 

предизвикаат загадување  

Општина 

Карбинци, 

Изведувач, 

Надзорен 

Фаза на 

проектирање 

Буџет на 

општината 
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инженер 

Конструктивна фаза (фаза на реконструкција) 

Конструктивна фаза  

 

 

Можни негативни 
влијанија врз социјалните 
аспекти и здравјето на 
работниците и локалното 
население како резултат 
со неусогласеноста на 
безбедносните мерки  
 

- Имплементирање на добра градежна 

пракса:  

- Правилно обележување на проектните 

локации со траки и знаци за 

предупредување;  

- Монтирање на знаци за намалување / 

ограничување на брзината за движење 

на возилата близу проектните локации;  

- Пристап на неовластен персонал на 

локацијата не е дозволен; 

- Воспотавување на сообраќаен режим 

од соодветен надлежен орган 

(полиција) за возилата на Изведувачот 

и поставување на знаци за безбедност, 

сообраќаен тек и пристап до 

локацијата; 

- Поставување вертикална сигнализација 

и знаци;  

- Со машините треба да управуваат само 

искусни и соодветно обучени лица, со 

што ќе се намали ризикот од несреќи; 

- Сите работници мора да бидат 

запознаени со опасностите од пожар и 

мерките за заштита од пожар и тие 

мора да бидат обучени да ракуваат со 

противпожарни апарати, хидранти и 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  
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други уреди што се користат за гасење 

пожар;  

- Работниците мора да бидат соодветно 

обучени согласно активностите кои ги 

изведуваат и регулативата за заштита 

при работа,  

- Уредите, опремата и противпожарните 

апарати треба секогаш да бидат 

функционални, за во случај да 

затребаат да се употербат брзо и 

ефикасно; 

- Опремата за брза помош треба да биде 

достапна на локацијата и работниците 

треба да знаат да ја користат;  

- Процедурите за итни случаи 

(вклучувајќи истурања, несреќи, итн.) се 

достапни на локацијата; 

- Носењето на лична заштитна опрема 

на локацијата е задолжително; 

- Детското игралиште, вештачката карпа, 

летниковците и другите структури се 

проектирани во согласност со 

националната регулатива, како и 

согласно најдобрите практики и 

интернационалните стандарди за 

безбедност за ваков тип на структури.   

Влијанија врз воздухот 

Конструктивна фаза  - Појава на фугативна - Прскање со вода за намалување на Изведувач, - За време на Трошокот е 
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 емисија на прашина при 

изведна на градежни 

активности , како 

ископи, одстранување 

на вегетација, 

расчистување на 

теренот и сл; 

- Издувни гасови од 

градежна механизација; 

- Фугитивна емисија на 

испарливи органски 

компоненти од 

апликацијата на 

битуменската емулзија 

и асфалтна мешавина, 

како и од боите и 

лаковите  

  

количество на фугативна прашина;  

- Користење на исправна градежна 

механизација; 

- Избегнување на работа на 

механизација во т.н. “празен од“; 

- Определување на времетрањето на 

работа на машините; 

- Локалното население ќе биде 

информирано за градежните 

активности и работното време; 

- Покривање на градежната 

механизација со која се товара и 

истовара материјалот со цел да се 

спречи емисијата на прашина; 

- Горниот почвен слој и ископаниот 

земјан материјал да се складираат 

одвоено и оградат соодветно и 

заштитат, особено во случај на 

ветрови; 

- Складирање на ископаниот земјан 

материјл на локации кои не се 

подложни на ерозија; 

- Ангажираната градежна механизација 

да биде опремена со соодветна опрема 

со која се контролираат емисиите на 

штетни супстанции и истата да се 

одржува и атестира редовно; 

Надзорен 

инженер 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

вклучен во 

предмер 

пресметката  
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- Градежната механизација да се 

снабдува со гориво само од овластени 

бензиски станици и со соодветен 

квалитет; 

- Употреба на еколошки прифатливи бои 

и лакови. 

Влијание врз вода и почва 

Конструктивна фаза  

 

- Излевање на погонско 

гориво или моторни 

масти и масла; 

- Испуштање на отпадни 

комунални води од 

работниците; 

- Хаварии на градежна 

механизација; 

- Несоодветно 

постапување и 

управување со отпадот. 

 

- Вршење редовно одржување на 

возилата и градежната механизација и 

периодични поправки согласно 

пропишаните процедури со цел да се 

намали протекувањето, емисиите и 

распрснувањето; 

- Одржување, перење и поправка на 

возилата и градежната механизација е 

забрането да се врши на самата  

локација каде се предвидени 

градежните активности;  

- Возилата и градежната механизација 

на изведувачот да ги користат само 

постоечките пристапни патишта;  

- Отпадот не смее да се одлага во 

близина на воден тек; 

- Не смее да се испушта отпадна вода во 

реципиент без третман; 

- Внимателно избирање на локацијата за 

складирање на градежните материјали, 

складишта /локации за одлагање на 

градежниот отпад (истите мора да 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  
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бидат одобрени од општината); 

- Ископаниот земјен материјал да биде 

соодветно складиран на локацијата; 

- Да се избегне секаков вид на 

протекување од отпадот кој се 

складира на локацијата (локациите 

каде што привремено ќе се складира 

отпадот да бидат заштитени од 

протекување и тие за опасниот отпад 

снабдени со секундарен систем за 

спречување на контаминација); 

- Доколку се случи истекување на опасни 

материи истите да се одстранат, 

локацијата соодветно исчисти во 

согласност со мерките и процедурите 

за управување со опасен отпад; 

- Секое истекување од локацијата каде 

што ќе се одвиваат активностите 

коешто е загадено со опасни материи 

да биде собрано во привремен сад за 

задржување и транспортирано до 

овластена пречистителна станица;  

- Да се обезбедат мобилни тоалети за 

вработените и отпадната вода од 

истите да се собира од овластени 

компании;  

- Да се спречи истекување на опасни 

субстанции од резервоарите 

(резервоарите да бидат снабдени со 
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секундарен систем за заштита од 

загадување, односно со дупли ѕидови); 

- Резервоарите за горива на градежната 

механизација редовно да се 

проверуваат и возилата да бидат 

паркирани само на асфалтирани 

површини или бетонски површини со 

вграден систем за собирање на 

евентуалните истекувања; 

- Водата и другите состојки во 

бетонската мешавина да бидат 

ослободени од опасни материи и 

хемикалии; 

- Да не се изведуваат градежните 

активности при неповолни временски 

услови (интензивни врнежи и сл.); 

- Сите опасни материјали, како на 

пример, гориво, подмачкувачи, лепила, 

како и отпад од пакување се неинертен 

отпад и истиот мора да се смести во 

посебни соодветни садови сместени на 

локацијата и заштитени од екстремни 

временски услови; 

- Во случај на појава на загадена почва 

од евентуално испуштање на масла од 

градежната механизација загадената 

почва треба да се отстрани и истата да 

биде третирана како опасен отпад; 

- Водата за потребите на локацијата и за 
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работниците ќе биде обезбедена од 

постоечки извори нема да има дупчење 

на бунар на локацијата ниту пак ќе се 

користи водата од постоечкиот 

природен извор на вода на локацијата; 

- На локацијата нема да се применуваат 

антикорозивни материи; 

- При нанесување на боите, лаковите ќе 

се превземат соодветни мерки за да се 

спречи случајно истекување; 

- На локацијата ќе се применат мерки за 

управување со атмосферките води и 

мерки за заштита на почвата од 

ерозија. 

Управување со отпад 

Конструктивна фаза  

 

 

- Создавање на мешан 

комунален отпад; 

- Градежен отпад од 

градежните активности; 

- Органски отпад од 

одстранета вегетација и 

чистење на теренот; 

- Отпад од активности на 

рушење; 

- Вишок на земјан 

материјал од ископите; 

- Отпад од пакување; 

- Опасен отпад (загадена 

почва и отпад од 

пакување на бои, 

лакови и сл.) 

 

- Селекција и сепарација на 

генерираниот отпад; 

- Класификација и означување на 

отпадот согласно националната Листа 

на отпад (“Службен весник на РМ“ 

бр.100/05); 

- Утврдување на карактеристиките на 

отпадот; 

- Складирање на локации за таа намена. 

Депониите за финално одлагање на 

одлагот мора да бидат одобрени од 

општината;  

- Садовите за сите идентификувани 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  
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видови на отпад се обезбедени во 

доволен број и соодветно поставени; 

- Начинот на собирање, одлагање на 

отпадот и овластените депонии ќе 

бидат идентификувани за сите видови 

на отпад од процесите на рушење и 

градежните активности; 

- За управување со опасниот отпад 

треба да се следат инструкциите од 

МЖСПП; 

- Треба да се одвои одтапдот од 

градежните активности од останатите 

текови на отпад, течниот отпад и 

отпадот од хемикалии треба да се 

складираат во соодветни садови; 

- Записите од евиденцијата на отпадот 

мора редовно да се пополнуваат и 

чуваат на локацијата како доказен 

материјал; 

- Колку што е можно повеќе  и доколку е 

изводливо Изведувачот ќе обезбеди 

рециклирање и реупотреба на 

одредени видови на отпад; 

- Одлагањето на секаков тип на отпад 

(вклучително и органски отпад) во 

околината и водните текови е строго 

забрането; 

- Ако отпадот има една или повеќе 

опасни карактеристики, создавачот 
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и/или поседувачот се должни да го 

класифицираат во категорија опасен 

отпад и да постапуваат со него како со 

опасен отпад; 

- Сите видови на отпад ќе бидат собрани 

и одложени само од овластени 

компании кои што поседуваат 

соодветна дозвола; 

- Проектните активности ќе завршат по 

одстранување на целиот создаден отпад 

на локацијата и негово предавање на 

овластени компании; 

- Забрането е палење на отпад на 

локацијата; 

- Отпадот кој што ќе се создаде за време 

на престојот и извршувањето на 

активностите од страна на ангажираните 

вработени на Изведувачот треба да се 

собере, транспортира и одложи во 

овластена депонија која што ги 

задоволува стандардите од 

националното законодавство 

Конструктивна фаза  

 

 

- Токсични/опасни 

материјали и 

управување со отпад 

- Привременото складирање на сите 

опасни и токсични материи на локацијата 

(вклучително и отпад) е дозволено само 

во безбедни садови соодветно 

обележани со карактеристиките, составот 

и информации за управување и 

ракување; 

- Со хемикалиите треба да се управува 

соодветно и да се применат мерки на 

претпазливост согласно MSDS; 

- Течниот отпад треба да се чува во 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  



План за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроект „Унапредување на условите за развој на активен туризам на локалитетот Вртешка“ 

48 
 

отпорни садови од истекување со цел да 

се спречи негово истекување, и истите 

треба да бидат снабдени со секундарен 

систем за заштита од загадување, кој не 

треба да биде со пукнатини и треба 

лесно да се празни; 

- Садовите со опасни субстанции треба 

да бидат затворени со исклучок само кога 

се додаваат или одстрануваат 

субстанции/отпад. Со истите не треба да 

се управува на начин кој ќе предизвика 

протекување; 

- Садовите коишто содржат запалив или 

реактивен отпад треба да се чуваат на 

оддалеченост од 15 метри од локацијата; 

- Големи количини на гориво не треба да 

се чуваат на локацијата; 

- Овој отпад не треба да се меша со 

други видови на отпад и треба да се 

транспортира и третира само од 

овластени комапнии; 

- Бои со опасни материи и оние коишто 

содржат олово нема да се користат; 

- Опасниот отпа ќе се предава само на 

овластени компании; 

- Опасниот отпад ќе се одлага и 

обработува само од овластени компании; 

- Сите позајмишта на песок и чакал, како 

и локациите/одлагалиштата каде што ќе 

се одлага вишокот земјан материјал 

треба да поседуваат соодветни дозволи. 

- Управување со 

материјали 

- На локацијата нема да се употребуваат 

материјали што содржат азбест, ниту пак 

бои што содржат олово; 

- Минералните ресурси (тампон, песок, 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  
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чакал и сл.) се снабдуваат само од 

овластени компании кои што поседуваат 

соодветна дозвола како и концесија. 

Овие компании треба да имаат 

воспоставено процедури за ЗЖС и 

безбедност при работа; 

- Ќе се употребуваат материјали од 

постоечки асфалтни бази и каменоломи  

Влијанија како резултат на зголемено ниво на бучава 

Конструктивна фаза  

 

 

- Зголемено ниво на 

бучава како резултат на 

градежни активности и 

рушење 

- Градежните активности може да се 

изведуват само дење (07-19 часот); 

- Градежните активности треба 

соодветно да се планираат за да се 

намали времето на користење на 

опремата што создава најголема бучава; 

- За време на работата на 

механизацијата, капаците за 

генераторите на моторот, компресорите 

за воздух и другата механичка опрема за 

која е потребно електрично напојување, 

треба да бидат затворени 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  

Влијанија врз биодиверзитет 

Конструктивна фаза  

 

 

- Влијанија врз 

биодиверзитет 

(одстранување на 

вегетација, 

вознемирување од 

бучава, емисија на 

прашина и издувни 

гасови)  

-Употреба на механизација со соодветни 

технички карактеристики и употреба на 

соодветни горива, соодветно 

одстранување на вегетацијата и примена 

на најдобра градежна пракса; 

- Намалување на опфатот на локацијата 

за градење; 

- Строго е забрането палењето на оган; 

- Забрането е ловење на животни, како и 

собирање на растенија; 

- Дозволена е примена и садење само на 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  
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автохтони растенија. 

Конструктивна фаза  

 

- Културно наследство 

(случаен наод) 

- При случајно наоѓање, активностите 

треба да се стопираат и во тек на 24 часа 

да се известат надлежните органи 

(Министерство за култура, Управа за 

заштита на културно наследство – Скопје 

и НУ Завод и Музеј – Штип). Со 

активностите ќе се продолжи по добиена 

согласност и одобрување 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Неприменливо 

Влијанија врз социјални аспекти 

Конструктивна фаза  

 

 

-Безбедносни аспекти за 

вработените 

- Подготовка на план за безбедност при 

работа на т.н. привремени мобилни 

градилишта во согласност со 

соодветната регулатива 

Изведувач, 

Надзорен 

инженер 

- За време на 

предвидените 

активности за 

реконструкција 

Трошокот е 

вклучен во 

предмер 

пресметката  

Оперативна фаза 

Управување со отпад 

Посета на локалитетот 

Вртешка од туристи 

- Управување со 

комунален отпад; 

- Влијание врз вода и 

почва; 

- Склучување на Договор со локално 

претпријатие за собирање, транспорт и 

одлагање на отпадот на општинска 

депонија; 

- Редовно празнење на септичката јама 

од овластена компанија и транспорт на 

отпадната вода до пречистителна 

станица; 

- Редовна проверка на пропустливоста 

на септичката јама. 

- Комунални 

претпријатија 

- За време на 

работа на 

планинарскиот 

дом и другите 

структури 

Во зависност од 

тарифата на 

Комуналното 

претпријатие 

Безбедностни аспекти 

Посета на локалитетот 

Вртешка од туристи 

- Безбедност на 

посетителните 

- Имплементација на инструкции за 

безбедност и мерки за безбедност за  

посетителите, особено за безбедност на 

децата, како знаци за предупредување и сл. 

Вработени во 

планинарскиот 

дом Вртешка 

- За време на 

работа на 

планинарскиот 

дом и другите 

структури 

/ 
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6.2 Мониторинг активности 

 

Од суштинско значење е да се подготви програма за мониторинг и да се врши 

соодветно и често набљудување со цел да се демонстрираат вкупните перформанси од 

проектните активности и краткорочните влијанија предизвикани од градежните активности. 

Поконкретно, како интегрален и суштински дел од Планот за мониторинг на 

животната средина и социјалните аспекти, Програмата за мониторинг на животната 

средина треба да ги има следните цели: 
 

 Одредување на вистинскиот обем/големина на влијанието; 

 Контролирање на влијанијата што се создадени како резултат на градежните 

процеси и оперативната фаза; 

 Проверување  на  стандардите  за  заштита  на  животната  средина  што  се 

применливи за време на градежните активности; 

 Проверување и набљудување на имплементацијата на решенијата за заштита на 

животната средина за време на градежните активности; 

 Предложување  мерки  за  намалување  во  случај  на  неочекувани  влијанија;  

 Проценување на ефектот од мерките за намалување во градежната и оперативната 

фаза; 

Проектот ќе имплементира план за мониторинг на животната средина што: (1)  ја  

набљудува  работата  на  изведувачот  за  време  на  имплементацијата  на проектот со 

цел да се провери дали изведувачот ги применува очекуваните мерки за намалување, и 

потоа (2) ги проценува вистинските влијанија што проектот ги има врз животната средина во 

текот на годините откако завршиле разните компоненти на проектот. Главните компоненти 

на Планот за мониторинг опфаќаат: 
 

 Мониторинг на еколошките параметри; 

 Мониторинг на конкретни области, локации и параметри; 

 Применливи стандарди и критериуми; 

 Времетраење и зачестеност 

 Обврски на институцијата и 

  Трошоци. 
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Мониторинг План 

Кој 

Параметар треба да се 

следи? 

Каде 

Треба да се следи тој 

параметар? 

Како 

Треба да се следи тој 

параметар (што треба 

да се мери и како)? 

Кога 

Треба да се следи тој 

параметар             

(време и 

зачестеност)? 

Од кого 

Треба тој параметар 

да се следи– 

(одговорност)? 

Колкав 

E трошокот 

поврзан со 

спроведувањето 

на следењето 

Подготвителна фаза 

1. Проверка на потребна 

документација (дозволи и 

слично)  

- Канцеларии на општина 

Карбинци 

Визуелна проверка на 

потребна документација 

и проверка дали е 

изработена во 

согласност со 

националната регулатива 

Пред почетокот на 

градежните 

активности   

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 

2. Известување на јавни и 

надлежни институции 

- Канцеларии на 

Изведувач  

Визуелна проверка на 

потребна документација 

Пред почетокот на 

градежните 

активности   

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 

Конструктивна фаза 

3. Мерки за безбедност и 

здравје при работа на 

работниците и 

безбедносни мерки за 

локалното население и 

другите посетители на 

градилиштето   

 

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба); 

- Безбедност на детското 

игралиште, вештачката 

карпа и изведба на 

пристапниот пат 

Верификација на 

документацијата и 

визуелна проверка пред 

и за време на изведба на 

градежните активности. 

Следење дали 

предвидените 

безбедности мерки се 

почитуваат 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Изведувач, Експерт 

за ЖС од ПЛРК, 

Надзорен инженер, 

претставник од 

општината   

- Буџет за под-

проектот 
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4. Фугитивна емисија на 

прашина и издувни гасови 

од градежна механизација 

и возилата. Фугитивна 

емисија на испарливи 

органски компоненти 

 

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба). 

 

Визуелна проверка на 

присуство на прашина и 

издувни гасови и 

проверка дали 

применетите бои и 

лакови ги задоволуваат 

пропишаните стандарди 

за квалитет 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 

5. Излевање на погонско 

гориво или моторни масти 

и масла, испуштање на 

отпадни комунални води 

од работниците. 

Хаварии на градежна 

механизација  

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба). 

 

Визуелна проверка на 

присуство на маслени 

дамки на почвата  

Визуелна проверка на 

испуштање отпадни води 

од вработените 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 

6. Истекување на гориво и 

лубриканти од градежната 

механизација – процес кој 

може да предизвика 

негативно влијание врз 

подземните води. 

Несоодветно управување 

со отпадот на локацијата. 

Загадување на подземни 

води и почва како резултат 

на хаварии, несреќи и сл. 

 

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба). 

 

Визуелна проверка на 

присуство на маслени 

дамки на почвата  

 

Визуелна инспекција на 

постапувањето со 

отпадот 

 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 

7. Создавање на мешан 

комунален отпад. 

Отпад од градежни 

активности  

Вишок земјан материјал и 

други видови на отпад 

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба). 

 

Селекција и сепарација 

на отпадот по видови  

Контрола и увид во 

документацијата за 

предавање на отпадот на 

овластени компании 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 
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Визуелна инспекција на 

неадекватното 

привремено одлагање на 

отпадот и сите мерки за 

ублажување коишто се 

предложени во Планот за 

мониторинг и 

ублажување 

8. Создавање на опасен 

отпад од градежните 

активности 

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба). 

 

Визуелна инспекција на 

присуство на опасен 

отпад и управувањето со 

истиот дали е во 

согласност со 

националната 

регулатива; увид во 

листите за евиденција на 

отпад 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Експерт за ЖС од 

ПЛРК, Надзорен 

инженер, претставник 

од општината   

- Буџет за под-

проектот 

9. Зголемени ниво на бучава 

како резултат на 

градежните активности  

- Привремено мобилно 

градилиште; 

- Планинарски дом 

(надградба). 

 

Аудитивна процена на 

ниво на бучава 

За време на 

конструктивните 

активности, односно 

реконструкција 

Изведувач, Експерт 

за ЖС од ПЛРК, 

Надзорен инженер, 

претставник од 

општината   

- / 

Оперативна фаза  

Управување со отпад 

1. Комунален отпад од 

вработените и посетителите 

на локалитетот Вртешка  

- Локалитет Вртешка / 

Согласно динамиката 

и планот за работа на 

Јавното Комунално 

Претпријаите 

Јавно Комунално 

Претпријатие 
- / 

Безбедностни аспекти 
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1. Безбедност за 

посетителите 

- -Локалитет Вртешка Визуелна проверка на 

имплементацијата на 

мерките за безбедност и 

редовно одржување на 

детското игралиште и 

планинарската карпа 

Секојдневно Вработени во 

планинарскиот дом 

Вртешка 

- / 
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За време на проектните активности, треба да се посвети посебно внимание на: 

- Изведувачот е обврзан да ги минимизира влијанијата од создадениот отпад, 

емитирана прашина и генерирана бучава; 

- Надзорниот орган ќе врши надзор врз тоа како работата на градилиштето ќе влијае 

врз животната средина; 

- Локалните инспекциски органи исто така ќе вршат надзор, со цел изведувачот да ги 

отстрани сите евентуални неправилности. 
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ПРИЛОЗИ: 

1. Микро и макролокација на локалитет Вртешка 

2. Ситуација на локалитет Вртешка 

3. Пресек низ локацијата 

4. Решение за одобрување на ЕЖС за пристапен пат 

5. Сателитска снимка од локацијата на пристапниот пат 
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                Макро и мирколокација на локалитет Вртешка (извор: Google Earth) 
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Ситуација на локалитет Вртешка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1. Простор за паркинг (не е 

предмет на обработка во овој 

подпроект); 

2. Вештачка планинарска карпа; 

3. Летниковец; 

4. Клупи за седење; 

5. Качувалка за деца; 

6. Лулашки; 

7. Клацкалка; 

8. Tобоган; 

9. Песок за играње за деца; 

10. Садови за отпад; 

11. Громобран; 

12. Влезна врата 
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Пресек низ локацијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателитска снимка од локацијата на пристапниот пат 
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