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1.

Вовед

Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) планира да гради дел од
експресниот пат А1 „Градско – Прилеп“, поточно делницата од мостот на реката Раец до
клучката Дреново („Проектот“). Оваа делница е дел од клучната национална транспортна
мрежа, дел од Пан-Европскиот коридор Х, гранка Xd, дел од мрежата на СЕЕТО во
Република Македонија и според македонското законодавство таа е категоризирана како
национален пат – А1.
Проектот е дел од Национална стратегија за транспорт (2007-2017) и од Годишната
програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на
државните патишта за 2014 на ЈПДП. Проектот се наоѓа и на Приоритетната листа на
проекти за изградба на Министерството за транспорт и врски (МТВ), коишто се
однесуваат на транспортниот сектор.
Овој документ го опишува Планот за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС) за
Проектот, опишувајќи ги планираните консултативни активности на засегнатите страни и
процесот на нивното вклучување.
Проектот го изработува ЈПДП имајќи го предвид просторно планирање и законските
барања на Република Македонија и оние на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).
ЕБОР ја разгледува можноста за обезбедување на заем за финансирање на Проектот.
2.

Опис на Проектот

ЈПДП е вклучено во изградбата на државни патишта во Република Македонија (РМ) за
да ја комплетира националната патна мрежа. Во моментов, долж оската север – југ
(коридор Х) и исток – запад (коридор VIII), земјата ја поврзуваат двата главни коридори
(Пан-Европските коридори). Националната стратегија на РМ и целите на ЈПДП го
опфаќаат развојот на секундарна патна оска; којашто ќе ја опфати изградбата на
патиштата со коишто, на прво место ќе се поврзат градовите Велес (Градско) – Прилеп и
Битола и со понатамошно поврзување со градовите Штип и Кочани.
Локацијата на делницата од мостот на реката Раец до клучката Дреново, на картата на
Македонија се прикажува на сликата подолу (видете ја Сликата бр. 1). Локацијата на
проектот, прикажана со детали е дадена на Слика бр. 2.
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Слика бр. 1: Локација на проектот

Слика бр. 2: Подетална локација на проектот
Патот поминува низ Фаришка и Дреновска клисура, воглавном следејќи го текот на реката
Раец и преминувајќи ја на неколку места. На двете страни од патот има ридски предели на
коишто се среќава дабово-габерова шума, а исто така има и брдски пасишта и карпести
терени.
Делницата од мостот на реката Раец до клучката Дреново е дел од секундарната западна
патна оска, позната како Гранка Xd на Коридорот Х. Рутата започнува од раскрсницата
близу Градско (клучка со автопатот А1 или Коридорот Х (Е75)) до мостот на реката Раец
продолжувајќи до клучката Дреново.
Овој ПВЗС се подготвува за делницата од мостот на реката Раец до клучката Дреново,
во должинаод 10,2 км. Делницата е поделена на две подсекции (за секој дел, во тек е
изработката на основни проекти), имено:
а) Фаришка клисура1 (од km 0+000 до km 5 + 208.71); и
б) Дреновска клисура2 (од km 5+208.71 до km10 +197.60).
Техничките карактеристики на двете под-секции се дадени подолу, во Табелата бр. 2-1.
Табела бр. 2-1: Димензии на двете патни делници
Под-секција

Должина (km)

Фаришка клисура

0.26 km
2.42km

Проектирано
ограничување
на брзината
(km/h)
100
100
80

2.53 km
1
2

Проектирана Тип на пат
ширина (m)

12.4 Експресен пат (1)
17 Редуциран автопат
(2, 2`)
24
(тунел)

100

12.4 Експресен пат (1)

Маркирана на сликата бр. 2 (Локација на проектот во детали) со црна боја
Маркирана на сликата бр. 2 (Локација на проектот во детали) со црвена боја
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Дреновска клисура

0.12 km
1.3 km

100
100

1.9 km
1.0 km
0.7 km

100
100
100

12.4 Експресен пат (1)
17
Редуциран автопат
(2)
12.4 Експресен пат (1)
25.4 Автопат (3)
12.4 Експресен пат (1)

Сликата бр. 3, ги прикажува главните димензии на еден типичен геометриски
попречен пресек на експресен пат. Патот ќе има две ленти, секоја со по 3.5 м ширина и
има помошни ленти од по 2.5 м ширина. Вкупната ширина на коридорот е 12.4 м.

Слика бр. 3 – Типичен геометриски пресек на експресниот пат

Сликата подолу ја илустрира областа во којашто ќе се изведува Проектот.

Слика бр. 4 – Типична слика на животната средина во областа во којашто ќе се
изведува Проектот
Планираниот патен коридор на Проектот главно поминува низ Фаришката и
Дреновската клисура. Планираната рута меѓу стационажата km4+000 и km7+000 поминува
низ Дреновската клисура, којашто претставува заштитена област и според македонското
законодавство спаѓа во категоријата „Споменици на природата“ и има посебно научноистражувачко и ботаничко значење. Спомениците на природата во РМ се заштитени со
Законот за заштита на природата (Службен весник бр. 67 / 2004, членови 76 – 78).
РМ ја ратификувала Конвенцијата за зачувување на европската дива флора и фауна
и природните хабитати (Бернска конвенција) во 1997. Земајќи ги предвид одредбите на
Конвенцијата (членовите бр. 1, 2, 3, 4, 6б и 9) и следејќи ги Препораките бр. 14, 15 и 16
(1989), 25 (1991) и Резолуциите бр. 1 (1989), 3 (1996), 5 и 6 (1998), РМ започнува да ја
поставува Емералд мрежата во земјата.
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Трасата со целата своја должина навлегува во рамките на предложеното Емералд
подрачје - Раец, чиишто граници коинцидираат со границите на сливното подрачје на
реката Раец. Сливното подрачје на реката Раец е идентификувано, опишано и вклучено во
Емералд мрежата во 2008 година, заради фактот што во неговите граници влегува дел од
Значајното ботаничко подрачје – Раец – Тиквешкиот резервоар и истото се преклопува со
Значајното подрачје на птици – долината на реката Раец. Во РМ, Емералд подрачјата се
заштитени со Законот за заштита на природата (Службен весник бр. 67 / 2004, член 53), но
законот не ги специфицира детално дозволените, односно забранетите активности.
Заради овие причини, долината на реката Раец и Дреновската клисура,
претставуваат важни подрачја за биодиверзитетот. Изградбата на делницата во овие
подрачја може да доведе до неповолни еколошки ефекти: уништување на пошумени
подрачја, вознемирување на дивиот свет, создавање на бариера и гранични ефекти,
преместување на живеалиштето, зголемена наталожување на водотеците и ризици од
ерозија, итн; во фазата на користење на патот, ефектите веројатно би биле помалку
значајни. Поради тоа, се изготви Студија за оценка на влијанието врз животната средина
(ОВЖС) за да ги утврди можните влијанија врз животната средина и да предложи мерки
за ублажување во согласност со системот на мерки за митигација.
Планираниот пат поминува низ пет катастарски општини (КО) на подрачјето на
општина Кавадарци: КО Дебриште; КО Дреново; КО Фариш; КО Голем Радобил и КО
Раец. Според собраните податоци за овој дел од патот, повеќе од половина од потребната
земја за изградба на рутата, припаѓа на државата (52%), потоа следува земјата во приватен
посед (30.9%). Од остатокот, 14.2% припаѓа на непознати / неевидентирани или
сопственици коишто немаат формални права и 2.9% од земјата е во сопственост на
компаниите. Општо земено, 495,563m2 (или 49.6 хектари (ha)) на земја е во рамките на
линијата за експропријација (т.е. земја потребна за реализација на Проектот).
Плодното земјиште се распоредува во осум катастарски класи (според
Правилникот за начинот на катастарско класирање и утврдување и запишување на
промената на катастарската култура и класа на земјиштето – Службен весник на РМ,
144/13). Според тоа, најпродуктивна земја е онаа што припаѓа на повисоките катастарски
класи (од 1-ва до 3-та), а помала онаа на оние од повисоките класи (од 4-та до 8-ма). 66,4%
од планираната рута треба да помине претежно низ обработливо земјиште – ниви, од 4-та
и 5-та класаДел од земјата е посадена со винова лоза, дел се запуштени полиња со винова
лоза, а дел од патот минува низ пасишта. Вкупниот број на парцели на земја од сите
категории, којшто треба да се обезбеди за планираната рута, изнесува 203 (за
дополнителни информации видете ја Рамката за надомест за преселување и Социоекономското истражување).
Планираниот пат не поминува низ ниту едно село. Всушност, делницата поминува
во близина на селата: Фариш, Раец и Дреново. Во Табелата бр. 2, прикажани се точните
растојанија помеѓу проектираниот пар и релевнтните села и во Прилозите бр. 1, 2, 3, 4 и 5,
тие се претставени на мапи.
Растојанијата меѓу планираниот пат и најблиските села се прикажува подолу, во Табелата
бр. 2-2.
Табела бр. 2-2: Растојание помеѓу планираниот пат и најблиските села
Реден број
1.
2.
3.

Село во близина
Дебриште

Најблиската точка на патот до
најблиското село, изразен во km
2.0

Дреново
Фариш

1.8
2.2
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4.
5.

Голем Радобил3
Раец

5.3
1.5

3. Законодавна и политичка рамка
Реализирањето на Проектот ќе ги почитува политиките и стандардите коишто се
применливи за проектите за патишта, а со тоа и законодавната рамка и регулативите на
РМ.
3.1.Македонска законодавна рамка
Резимеата на законите, коишто би се примениле при реализацијата на Проектот се
прикажуваат подолу, во Табелата бр. 3-1.
Табела бр. 3-1: Македонска законодавна рамка
Законодавно
подрачје /
Фаза на
Проектот за
обезбедување
на дозволи

Клучни закони

Резиме на барањата за вклучување на засегнатите страни

Подготовка на
проектната
документација
и со нив
поврзните
стратешки
студии
(вклучувајќи
ги тука
Просторните
планови и
Стратешките
проценики на
животната
средина)

Закон за урбано и
просторно планирање
(Службен весник на РМ, бр.
51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 70/13, 42/14);

Едно од основните начела на процесот на планирање и
уредување на просторот е обезбедувањето на јавност во
постапката за донесување и спроведување на плановите. За
обезбедување
на
јавност,
советите
формираат
партиципативно тело коешто ги пренесува ставовите,
мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, кое ги
следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи,
насоки и сугестии за изготвување на плански решенија за
соодветната општина. Во партиципативното тело, покрај
претставниците од советот, од општинската администрација,
истакнатите стручни лица од областа на урбанистичкото
планирање, учествуваат и претставници од здруженија на
граѓани и граѓани од подрачјето на општината. Општината
спроведува јавна презентација и јавна анкета. За
спроведената јавна презентација и јавна анкета, стручна
комисија формирана од градоначалникот изработува
извештај. Врз основа на извештајот, комисијата писмено го
известува секое лице кое поднело анкетен лист со
образложение за прифаќање или неприфаќање на неговите
забелешки или предлози. При вршењето на надзорот на
спроведувањето на овој закон органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот го следи остварувањето на јавноста во работата на
општините, општините во градот Скопје и на градот Скопје,
особено од аспект на редовно, навремено и потполно
известување на граѓаните за работите утврдени со овој закон.
Органите на државната власт и органите на општината се
должни да објават информации за Проектот и да овозможат
учество на јавноста во донесувањето на одлуките коишто се
однесуваат на состојбата на животната средина, како и да
обезбедат изјаснување на јавноста за постапката за
донесување на тие одлуки. Документите и студиите за оцена
на влијанието врз животната средина треба да и бидат
достапни на јавноста на соодветни места, а воедно законот
предвидува и одржување на јавни расправи, во коишти може
јавноста да учествува и да се произнесе во однос на истата.
Јавноста се вклучува во фаза на планирање на изработка на
инфраструктурен проект. Органот на управата мора да ги
информира општините и јавноста за побарувањата на земја.
Засегнатите страни имаат право да изнесат свое мислење,

Закон за животна средина
(Службен весник на РМ, бр.
53/05, 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13, 42/14)
и поврзаната секундарна
регулатива (Службен
весник на РМ, бр. 74/05,
109/09, 36/12 и 44/13);
Закон за градба (Службен
весник на РМ, бр. 130/09,

Катастарска општина Голем Радобил: се експроприира само земја којашто е во посед на РМ (т.е., недостасуваат
информациите за сопственикот на земјата и земјата се евидентира како сопственост на РМ ). Важно е исто така да се
нагласи дека растојанието меѓу селото и проектираниот пат е многу голема (5.3 km).
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Проектот за
обезбедување
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124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12,
25/13, 70/13, 79/13, 137/13,
150/13, 163/13, 27/14,
28/14);

забелешки и барања, коишто соодветно ги прифаќаат и
вградуваат во конечниот проект. Забелешките и барањата
коишто не може да се прифатат треба соодветно да се
образложат и за тоа да ги информираат засегнатите страни.

Закон за пристап до
информации од јавен
карактер (Службен весник
на РМ, бр. 13/06, 86/08,
06/10, 42/14);

Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат
сите правни и физички лица, како и странски правни и
физички лица. Секое правно и физичко лице може да побара
информација без дискриминација и може да побара пристап
до информации усно, писмено или електронски. Секој
барател има право на пристап на информација одимателот на
информации.

Закон за постапување со
претставки и жалби
(Службен весник на РМ, бр.
82/2008, 13/13) and
Rulebook on the manner of
action upon complaints and
proposals (Службен весник
на РМ, бр. 2/09)

Според Уставот, секој граѓанин има право да поднесува
претставки до државните органи и другите јавни служби, па
следствено на тоа и да му биде одговорено. Релевантниот
орган мора да определи овластено лице или организациона
единица за постапување по претставките и предлозите.
Доколку подносителот не добие одговор, тој може да се
обрати до Народниот правобранител на РМ. Спроведувањето
на овој закон врши Министерството за информатичко
општество и администрација.

Закон за експропријација
(Службен весник на РМ, бр.
95/12, 131/12, 24/13, 27/14);

Закон за животна средина
(Службен весник на РМ, бр.
53/05, 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13,
42/14);

Сопствениците на земјата мора да бидат консултирани за
експропријацијата. ЈПДП
ќе ги сноси трошоците а
сопствениците на земјиштето ќе го добијат надоместокот
предвиден со закон (надомест само во пари). И корисниците
на земјата (кои не се сопственици) мора да бидат
консултирани.
Според
националното
законодавство,
корисниците на земјата коишто немаат сопственички права
не се консултираат и не постои можност да добијат
компензација.
Јавноста би требало да биде вклучена во секоја фаза на
Студијата за оценка на влијанијата врз животната средина
(ОВЖС) и сите донесени одлуки во текот на овој процес би
требало да бидат публикувани во соодветните медиуми
според законските барања. Ова важи за следново:
-

ОВЖС и
постапката за
ОВЖС

-

Дозвола за
градба

Закон за градба (Службен
весник на РМ, бр. 130/09,
124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12,
25/13, 70/13, 79/13, 137/13,
150/13, 163/13, 27/14,
28/14);

Известување за намерата за спроведување на
проектот;
Одлука за утврдување на потребата (скрининг) за
спроведубвање на постапката за ОВЖС;
Одлука за утврдување на обемот на Студијата за
ОВЖС;
Објава за достапноста на Студијата за ОВЖС;
Не-техничко резиме за Студијата за ОВЖС;
Извештај за соодветноста на Студијата за ОВЖС;
Решение за добивање на согласност или одбивање на
барањето за спроведување на Проектот;
Право на поднесување на жалба на одлуките според
релевантното национално законодавство.

Одобрувањето на Студијата за ОВЖС е предуслов за
одобрување на инфраструктурните проекти.
Решението за Студијата за ОВЖС, градежната дозвола и
другите документи и дозволи се објавуваат во електронска
форма. Правните и физичките лица имаат право во рок од 15
дена да поднесат жалба за градежната дозвола, после
издавање на истата.
Дозвола за градба издава Министерството за транспорт и
врски доколку нема приговори од Јавниот правобранител
или другите засегнати и заинтересирани страни за истата.
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Органот на управата е должен да ги разгледа и да одговори
на забелешките.

3.2 Рамка на политиките на ЕБОР
Проектот е утврден како проект од А категорија според Политиката за заштита на
животната и општествената средина од 20084 година, и се проценува според
Критериумите за реализација (КР) на ЕБОР содржани во политиката
(http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/policy.shtml).
Проектот треба да ги исполни барањата за вклучување на засегнатите страни и јавн о
консултирање како што се специфицирани во Политиката за заштита на животната и
општествената средина (2008) на ЕБОР, нејзината Политика за информирање на јавноста и
Критериумите за реализација (КР). Овој План за вклучување на засегнатите страни се
востановува во согласност со КР 10 (Информирање и вклучување на релевантни субјекти)
на Политиката. ЕБОР го разгледува вклучувањето на заедницата како основно за успешно
управување со ризиците и влијанијата врз заедниците засегнати од проектите, како и
основно за зголемување на бенефитите на заедницата.

4. Засегнати страни од Проектот
4.1.Идентификување на засегнатите страни
Во текот на развојот на Проектот, ЈПДП ги одредува следниве групи на засегнати страни:


Оние коишто се дирекно засегнати од Проектот, т.e. преку физичко изместување
или преку експропријација на земја;



Оние коишто се индиректно засегнати од Проектот, т.e. преку економско
раселување, предизвикување одредено вознемирување или влијание врз нивните
поседи и услугите итн.



Други заинтересирани страни.

Засегнатите страни од Проектот ги вклучуваат следниве:


Владини министерства: Министерство за транспорт и врски, Министерство за
животна средина и физичко планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и
водостопанство, Министерство за култура, Управа за заштита на културното
наследство;



Локални власти (подрачни единици, органи на оптината и сл.);



Општина Кавадарци;



Жители и населени места: Дебриште, Дреново, Фариш, Голем Радобил и Раец;



Локални бизниси;



Градежни фирми и фирми за превоз;



Невладини организации.
4.2. Вклучени засегнати страни во досегашното спроведување на проектот

Политиката за заштита на животната и општествената средина 2008 ќе биде преработена во 2014-тата; барањата за
вклучување на засегнатите страни ќе се ревидираат според новата политика.
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Со цел да се дефинира процесот на комуникација во согласност со КР 10 на ЕБОР,
ЈПДП ги консултираше клучните засегнати групи (како што се дефинирани погоре, во
делот 4.1) заедно со другите заинтересирани и / потенцијално засегнати страни (како што
се дефинирани во Табелата бр. 1). Овој процес започна во 2011-тата и го водеа ЈПДП и
консултантите, коишто работеа во име на ЈПДП. Во табелата подолу се наведуваат
прашањата за коишто се дискутирало.
Програмата за консултации започнува со фазата на планирањето и непосредното
испитување и размерување на теренот (2011) за самиот Проект. Во оваа фаза ЈПДП,
проектантот, а потоа и експертите за животна средина и социјални прашања, при своите
посети на теренот разговараа, особено со засегнатите страни за нивните потреби и секако
согледувања коишто се однесуваат на самиот проект.
Стратегиската оцена на жвиотната срединабеше презентирана на јавна дебата, во
којашто учествуваа засегнатите и заинтересираните страни, кои ги изнесоа своите
согледувања за истата. При презентацијата на Стратегиската оцена и следните дебати во
засегнатите општини беа презентирани соодветните планови, мапи и секако дополнителни
информации за самиот проект.
На јавните дебати беа поканувани и информирани сите жители на соодветните
општини и населени места, но жени учествуваа во релативно мал број. При посетите на
теренот, особено при изработката на социјалните аспекти на студијата на терен, дел од
жените беа консултирани. Исто така, во рамките на овие аспекти, беа консултирани дел од
ранливите групи, како што се постарите и изнемоштени жители, особено оние коишто
живеат во самечки домаќинства, потоа две самохрани мајки, дел од примателите на
социјална помош. Покрај овие консултации, ранливите групи ќе бидат вклучени и во
социо-економското истражување.
Табела бр. 4-1: Активности со засегнатите страни
Активностите со засегнатите страни
Засегнати
страни

Датум

Начин

Прашања

Резултати

М инистерство за
животна средина
и просторно
планирање
(М ЖСПП)

март 2014

Официјална
коресподенција

Решение за одобрување
на Студијата за оценка на
влијанието врз животната
средина (ОВЖС)

Позитивно решение за
одобрување на ОВЖС од
М инистерот (М ЖСПП)

М инистерство за
животна средина
и просторно
планирање
(М ЖСПП)

Февруари
2014

Официјална
коресподенција

Објавување на
Извештајот за
соодветноста на
Студијата за ОВЖС

Овој Извештај, како дел од
ОВЖС постапката водена од
страна на одделите на М ЖСПП,
го вклучува и секторот за
заштита на природата (а тој ги
вклучува специјалистите за
биодиверзитет). Извештајот за
усогласеност на студијата за
ОВЖС потврдува дека
предложените мерки за
ублажување на штетните
влијанија во текот на
изградбата на патот во
Дреновската клисура и
предложените мерки за заштита
на Емералд подрачјето се
доволни и истите ќе се
имплементираат.

Жители и
припадници на
заедницата

2011 тековно

Консултантите заедно
со ЈПДП реализирале
неформални посети на
селата и разговарале
со жителите и
припадниците на
заедницата

Разговори за искуствата и
потребите на жителите и
припадниците на
заедницата

Изработка на проектната
документација
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Активностите со засегнатите страни
Засегнати
страни

Датум

Жители и
припадници на
заедницата

2011 тековно

Жители и
припадници на
заедницата,
општина
Кавадарци
Жители и
припадници на
заедницата

2013 тековно

Локална
самоуправа Кавадарци

Во текот
на 2012

12.09.2013

Начин

Прашања

Резултати

ПРОСТОР –
Компанијата за
проектирање и
планирање собира
податоци и има
неформални средби со
жителите на селата и
припадниците на
заедницата
Посети и разговори со
дел од жителите за
изработка на
Студијата за ОВЖС

Разговори за плановите за
патот и потребите на
жителите и припадниците
на заедницата

Реализација на Проектот за
планираниот пат

Разговори и собирање на
информации за прашања
од животната средина

Студијата за ОВЖС /
Нетехничко резиме

Собирање на
податоци, посети и
разговори со дел од
жителите и
припадниците на
заедницата за
Извештајот за оценка
на влијанието врз
животната средина,
Јавна дебата одржана
на 10.10.2012.

Разговори за можните
влијанија од планираниот
пат и реализацијата на
Проектот.

Извештај за СОЖС

Јавна дебата за
Студијата за поценка
на влијанијата врз
животната средина за
реализирање на
Проектот.

Презентација на
Студијата за влијание врз
животната средина;

Разговори за нивните
потреби и очекувања
коишто се однесуваат на
Проектот.

Воспоставување на
комуникација со
граѓаните и
претставниците на
локалната самоуправа за
да се обезбедат
потребните податоци и
информации за Проектот.

Размена на информации и
неформална дискусија за
студијата и дополнителни
информации за ставовите на
засегнатите страни за целиот
Проект. На јавната
консултација не беа изнесени
некои позначајни коментари и
поради тоа ОВЖС студијата не
претрпе промени.

Локална
самоуправа Росоман

11.09.2013

Јавна дебата за
Студијата за ОВЖС за
реализирање на
Проектот.

Презентација на
Студијата за ОВЖС;
Воспоставување на
комуникација со
граѓаните и
претставниците на
локалната самоуправа за
да се обезбедат
потребните податоци и
информации за Проектот.

Размена на информации и
неформална дискусија за
студијата и дополнителни
информации за ставовите на
засегнатите страни за целиот
Проект. На јавната
консултација не беа изнесени
некои позначајни коментари и
поради тоа ОВЖС студијата не
претрпе промени.

М инистерство за
животна средина
и просторно
планирање
(М ЖСПП)

15.07.2013

Официјална
коресподенција

Доставување на
финалниот нацрт на
Студијата за ОВЖС за
Проектот пред
релевантниот сектор во
рамките на Управата за
животна средина во
МЖСПП.

М ЖСПП, на својата веб-страна
ја објавува ОВЖС-студијата и
во рок од пет дена ја доставува
истата до локалната самоуправа
(на општина Кавадарци,
Росоман и Градско).
Заинтересираната јавност,
невладините организации и
сите релевантни институции
имале можност да достават
свои коментари за Проектот, во
рок од 30 дена од објавувањето
на Студијата за ОВЖС.

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Активностите со засегнатите страни
Засегнати
страни

Датум

Начин

М инистерство за
животна средина
и просторно
планирање
(М ЖСПП)

26.11.2012

Официјална
коресподенција

Доставување на
Извештајот за стратегиска
оценка на животната
средина и барање за
доставување на мислење
по истиот.

Позитивно мислење од страна
на М ЖСПП за содржината и
обемот на документот
(06/12/2012).

Сите страни
засегнати од
реализацијата на
Проектот – ЈПДП
- Скопје

10.10.2012

Јавна дебата за
нацртот на
Извештајот за
стратегиска оценка
врз животната
средина од проектот
за инфраструктура за
изградба на
експресниот пат
Градско – Раец.

Презентација на нацрт на
Извештајот за стратегиска
оценка врз животната
средина на проектот за
инфраструктура за
изградба на експресниот
пат Градско - Раец

Изнесените мислења на јавните
консултативни средби и
пишаната комуникација беа
земени предвид во Извештајот
на СОЖС. За делницата Раец –
Дреново немаше позначајни
коментари.

ЈП
Водостопанство –
Тиквеш,
Кавадарци

07.08.2012

Официјална
коресподенција

Воспоставување на
дирекна комуникација со
Јавното претпријатие –
Кавадарци за да се
обезбедат конкретни
информации, коишто се
однесуваат на
реализацијата на
Проектот.

Размена на основни и
дополнителни информации за
работата на Јавното комунално
претпријатие коишто се
однесуваат на изградбата и на
користењето на патот.

М инистерство за
култура;

20.07.2012

Официјална
коресподенција

Воспоставување на
дирекна комуникација со
Управата за заштита на
културното наследство за
да се обезбедат конкретни
информации за сите
заштитни мерки (од
технички карактер) за да
се заштити споменикот од
Првата светска војна.
Планираната рута ќе
поминува близу тој
споменик.
Комуникација којашто се
однесува на пренамената
на земјоделското
земјиште долж рутата на
новиот експресен пат во
градежно (потапката е
водена од М ТВ).
Воспоставување на
дирекна комуникација за
да се обезбедат конкретни
информации за моќноста
и најкратките
поврзувањата во
електричната мрежа со
постојните енергетски
водови.

Размена на основни и
дополнителни информации за

Управа за
заштита на
културното
наследство

М инистерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

11.07.2012

АД МЕПСО –
компанија за
пренос на
електричната
енергија

06.07.2012

Официјална
коресподенција

Официјална
коресподенција

Прашања

Резултати

техничките заштитини мерки и
постапка за работата на самото
место.

Одлуката да биде објавена во
Службен весник на РМ (се
очекува тоа да биде во
периодот до крајот на мај 2014)

Размена на основни и
дополнителни информации за
планот за снабдување со
електрична енергија за
потребите на Проектот.

4.3. Акционен План за вклучување на засегнатите страни
Активностите за вклучување на засегнатите страни ќе се одвиваат во текот на изградбата
на патот и неговото користење.

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Акциониот План за вклучување на засегнатите страни е изработен од страна на ЈПДП и во
него се внесени активностите и предложениот начин за вклучување на секоја од групите
на засегнатите страни. Планот е внесен подолу, во Табелата бр. 4.2.

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО

Табела 4-2: Акционен план за вклучување на засегнатите страни
Засегнати групи

Засегнати страни

Информации за контакт / Популација

Цел на комуникацијата

Веројатни начини на комуникација

Луѓе и општествени групи кои ќе бидат дирекно или индирекно засегнати од Проектот
92 жители
Дебриште
Дреново
Популација на местата
покрај коишто се
планира делницата да
поминува

Фариш
Голем Радобил

648 жители
23 жители
107 жители

110 жители

Информирање за карактерот на Проектот,
траењето на Проектот, потенцијалните
влијанија врз животната средина,
општествените и економските влијанија.

Информирање преку медиумите (објави);

Можности заедницата да биде активно
вклучена во подготовката или
реализацијата на Проектот.

Дирекна комуникација со жителите, компаниите
итн.

Механизам за поплаки.

Комуникација преку огласни табли (поставени на
соодветни места) и објавување на информации /
известувања коишто се однесуваат на Проектот.

Раец
Дискутирање за можните влијанија поради
новонастанатите пресекувања на
постојните патишта (на пример,
зголемување на потребното време за
патување што се должи на пресекувањето
на постојните патишта, итн.).
Сопственици на земја

Бизнис заедници

Локално население и
локални компании

119 парцели се во сопственост на приватни
лица. Другите парцели и припаѓаат на РМ
(вклучувајќи ги тука и оние парцели за
коишто недостасуваат податоците за
сопствениците).

Планирање и реализирање на целите на
Планот за преселување заради
експропријација на земјата.

Локални и национални
компании

Три компании поседуваат парцели на земја.

Информации за користењето на патот со
цел да се прилагодат на новите услови,
настанати како резултат на подготвувањето
и реализирањето на Проектот.
Дискутирање за можните влијанија врз

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

Дирекно информирање преку локалните власти.
Групни средби со претставници од домаќинствата.

Дирекно информирање преку лице за контакт или
одговорно лице за имплементирање на ПВЗС.

Средба со сопствениците, интервјуа лице во лице
пред да започне изградбата на патот.

Средба со соптсвениците, интервјуа лице во лице
пред да започне изградбата на патот.
Објави во локалните и националните медиуми
барем две недели пред почетокот на градежните

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Засегнати групи

Вработени

Засегнати страни

Непосредно вработени

Информации за контакт / Популација

/

Инвеститор

Цел на комуникацијата

Веројатни начини на комуникација

бизнисот.

работи.

Политика на управување со човечките
ресурси; Механизам на поплаки; Постапки
за заштита на здравјето и безбедноста при
работата; Кодекси на однесување.

Индивидуални средби или интерни средби на
вработените.

Претставници на
Синдикатот

Месечни билтени, Комисија за заштита при работа,
огласна табла.
Информации од контролорите и инспекторите од
терен.

Изведувачи

Градежна фирма
(фирми)

Интеракција со локалната заедница.

/

Треба да се знаат стандардите и
очекувањата во однос на заштитата на
животната средина, здравјето и
безбедноста при работа.

Подизведувачи
Фирми за транспорт

Комуницирање заради: проверување на можноста
или веројатноста да се одговори на барањата на
тендерот, системот на награди, пуштањето во
употреба, контрола над спроведувањето на
стандардите за здравје, безбедност и заштита на
животната средина, следење на спроведувањето на
механизмот на поплаки.

Македонски владини тела
М инистерство за
транспорт и врски

http://mtc.gov.mk
Ул. Црвена Скопска Општина бр. 4,
1000 Скопје,
Република М акедонија
Тел: + 389 (0)2 3145 497, + 389 (0)2 3123 292
Факс: + 389 (0)2 3126 228

Планирање, подготовка и одобрување на
проектната документација и реализирање на
Проектот;

Официјална коресподенција и редовни состаноци

Одобрување на проектот за инфраструктура;
Објавување на дозвола за градба за Проектот.

М инистерство за животна
средина и просторно
планирање

http://www.moepp.gov.mk/
Бул. Гоце Делчев, зграда на М РТВ (10, 11, 12
спрат) – 1000 Скопје, Република М акедонија
Тел: +389 3 251-400;

Планирање и подготовка на техничката
документација којашто се однесува на аспекти
на животната средина – Одобрување на СОЖС;
Спроведување на постапката за изработка на

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

Официјална коресподенција.
Состаноци, јавни расправи.

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Засегнати групи

Засегнати страни

Информации за контакт / Популација

Цел на комуникацијата

Веројатни начини на комуникација

Факс: +389 3 220-165
e-mail: info@moepp.gov.mk

Студија за ОВЖС и одобрение на истата.

М инистерство за
земјоделство, шумарство
и водостопанство

http://www.mzsv.gov.mk/
Ул. Аминта Трети бр. 2, 1000 Скопје Р. М акедонија
Тел: 02) 3134 477;
Факс: (02) 3230 429
e-mail: info@mzsv.gov.mk

Процес на пренамена на земјата (од земјоделско
или шумско земјиште итн, во градежно). Овој
процес го води М инистерството за транспорт и
врски во рамките на постапката за одобрување
на проектот за инфраструктура.

Официјална коресподенција

М инистерство за култура,
Управа за заштита на
културното наследство

www.uzkn.gov.mk

М ислење на М инистерството за култура,
Управата за заштита на културното наследство
(20.07.2012) дека долж новпроектираната траса
и во нејзината непосредна околина нема
евидентирано како заштитено, културно,
историско и природно наследство.

Официјална коресподенција

Планирање и реализирање на Проектот

Официјална коресподенција;

Ул. Ѓуро Ѓаковиќ 61, 1000
Скопје
Република М акедонија
Тел:
+ 389 2 3289 703 Fax:
+ 389 2 3289 777 SRDI
+ 389 2 3224 746
Inspection service:
+ 389 3211 495
E-mail:
uzknrm@mt.net.mk

Локални власти
Општина Кавадарци

Општинска зграда
Бул. М аршал Тито бб
1430 Кавадарци
E-пошта: opshtina@kavadarci.gov.mk

Состаноци со припадниците на заедницата;
Јавни консултативни средби

Состаноци со сопствениците на земјата; компаниите;
ранливи групи.
Комуникација преку огласни табли (поставени во

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Засегнати групи

Засегнати страни

Информации за контакт / Популација

Цел на комуникацијата

Веројатни начини на комуникација
општината).

Невладини и други организации
Локални невладини
Здружение на глуви и
организации
наглуви лица

Кавадарци
Здружение за заштита
и унапредување на
животната средина
„ЕКО-ЖИВОТ“
Кавадарци
Здеужение за
алтернативна култура ,,
АЛТЕР ЦЕНТАР,,
Кавадарци
Организација на жени
„Визија“ Кавадарци

Општинска зграда
1430 Кавадарци

Тие може да помогнат да се утврдат клучните
прашања коишто се однесуваат на локалната
заедница (ранливите групи) и локалната
животна средина.

Информирање на локалните невладини
организации за Проектните активности.

Крсте М исирков 55
1430 Кавадарци
Тел: 043 520 865
М об: 071 259 070
ovizijakavadarci@yahoo.com

Здружение на Граѓани
,, Васил Хаџиманов
Јуниор,,
Здружение “Винотек” Кавадарци

7-ми април 2/15
1430 Кавадарци
М об: 071 318 710
ovizijakavadarci@yahoo.com

Здружение ,, Чекор кон
Европа,,
Сојуз за спорт и
рекреација на инвалиди
Кавадарци

Општинска зграда
1430 Кавадарци

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

Објави во локални и национални медиуми, еинформирање.
Објавување на информации на веб-страната на
инвеститорот.

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Засегнати групи

Засегнати страни

Здружение на граѓани
ЗОНА

Информации за контакт / Популација

Цел на комуникацијата

Благој Крстиќ бб
1430 Кавадарци
Тел: 043 417 799
Факс: 043 417 799
http://www.zonakavadarci.org.mk/

Друштво на ликовни
уметници
Здружение на млади
КРЕАТИВ
Здружение на спортски
риболовци РИБАРИ
ОСКАР
Здружение
ЛАСТАРЧИЊА

Центар за лица со
интелектуална
попреченост ПОРАКА
Кавадарци
Здружение на лица со
телесен инвалидитет
МОБИЛНОСТ
Кавадарци

Здружение на слепи лица
-Кавадарци

Сремски фронт 13
1430 Кавадарци
Општинска зграда
1430 Кавадарци
Тел: 043 411 773
М аршал Тито бб
1430 Кавадарци
Тел: 043 411 773
М об: 070 324 322
Општинска зграда
1430 Кавадарци

Планинарско спортско
друштво ОРЛЕ

Ѓорѓе Сугарев33
1430 Кавадарци

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

Веројатни начини на комуникација

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Засегнати групи

Засегнати страни

Сојуз на здруженијата
за техничка култура
НАРОДНА ТЕХНИКА
Организација на Црвен
Крст Кавадарци

М акедонско еколошко
друштво (M EД)

Национални невладини
организации и
здруженија (друштва) за
активности во областа на
животната средина

Движење на екологистите
на М акедонија (ДЕМ )

Центар за истражување и
информирање за животна
средина „ЕКО-СВЕСТ“ Скопје

Фронт 21 / 42

Информации за контакт / Популација

Цел на комуникацијата

Веројатни начини на комуникација

Тел: 043 419 718
М об. 070653 261
psd_orle@yahoo.com
Вишеградска 12
1430 Кавадарци
Тел: 043/412851
7-ми септември бб
1430 Кавадарци
Тел: 043/412936
crvenkrst_k@yahoo.com
Бул. Кузман Јосифовски - Питу 28/3-7,
1000 Скопје
Тел: (02) 2402 773,
Факс: (02)2402 774
М об: 078 393 436
contct@med.org.mk
Ул. Васил Ѓоргов 39, барака 6, 1000

Тие може да помогнат да се утврдат клучните
прашања коишто се однесуваат на локалната
заедница (ранливите групи) и локалната
животна средина.

Информирање на локалните невладини
организации за Проектните активности.

Скопје
Тел: (02) 3220-520
dem@dem.org.mk
ruska@dem.org.mk
Бул. 11 Октомври 125/12,
1000 Скопје
Тел: (02) 3217-247
Факс: (02) 3217-246
М об: 072 726-104
info@ekosvest.com.mk
Орце Николов 83A, 1000 Скопје

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

Објави во локални и национални медиуми, еинформирање.
Објавување на информации на веб-страната на
инвеститорот.

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Засегнати групи

Засегнати страни

М акедонски Зелен Центар

М акедонско друштво за
проучување и заштита на
птици
Здружение за заштита на
бувовите

Информации за контакт / Популација

Цел на комуникацијата

Веројатни начини на комуникација

Тел/Факс: (02) 3122-546
М об: 075 433-231
contact@front.org.mk
Коста Новаковиќ 1A/19, 1000 Скопје
Тел/Факс: (02) 6132-432
М об : 078 205 217
zeleni@zeleni.org.mk
ПМ Ф – Гази Баба бб, 1000 Скопје,
02/3117-055; 078/254-736
brankom@ukim.edu.mk
Јуриј Гагарин 28-5/3, 1000 Скопје
070/999-859
M acedonian.owl.trust@gmail.com

Добредојдени се сугестиите за подобрување на предложените методи или медиуми за комуникација на Проектот. Сугестиите може да се достават преку
информациите за контакт на ЈПДП, дадени на крајот на овој документ и преку Образецот за коментари даден во Прилогот бр. 6. Поплаките коишто се однесуваат
Проектот ќе бидат процесуирани преку Механизмот за поплаки (види го подолу и Прилогот бр. 7).

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО

5. Објавување на информации
5.1. Достапност на документацијата
ЈПДП има за цел да ги обезбеди сите релевантни информации за јавноста. Од мај 2014тата, сите заинтересирани и засегнати страни ќе можат на веб-страната на ЈПДП
(www.roads.org.mk) и на веб-страната на ЕБОР (www.ebrd.com) да ги најдат следниве документи:





Студија за оценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) – Maј 2014
Не-техничко резиме (НТР) – Maј 2014
План за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС) - Мај 2014, вклучувајќи го во него
Механизмот за поплаки



Рамка за експропријација и раселување (РЕР) - Maј 2014

Покрај тоа, отпечатени верзии на овие документи ќе бидат достапни на следниве
локации:



ЈПДП во Скопје – Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија
Општина Кавадарци, Бул. Маршал Тито бб, 1430 Кавадарци

Овие документи ќе останат во јавниот домен се додека трае реализацијата на
Проектот. ПВЗС повремено ќе се ажурира.
Според одредбите на националното законодавство, најавите за објавување и
достапност на документите е веќе направена за постапките за СОЖС и ОВЖС. Најавите за
објавување и достапност на погоре споменатите документи, според барањата на ЕБОР, ќе
се објават во најмалку два дневни весника („Нова Македонија“ и „Коха“), коишто се
достапни на целата територија на Македонија, во локалните медиуми, на веб-страните на
ЈПДП (www.roads.org.mk) и на општината Кавадарци (www.kavadarci.gov.mk). Најавите ќе
се објават во медиумите во текот на месец мај 2014-тата.
Табли за информирање ќе се постават на граничните места на коишто се изведува
Проектот, од страна на изведувачот (во координација со ЈПДП), пред почетокот на
градежните работи.
Засегнатите страни, вклучувајќи ја тука и јавноста, ќе може да го користат подолу
опишаниот механизам за поплаки, а засегнатите општини и засегнатите локални заедници
ќе се информираат за постапката на поплаки. Со постапката за поплаки ќе бидат
запознаени во текот на месец мај 2014-тата.
Додека трае проектот, ЈПДП и Изведувачот (е) ангажирани за реализација на
Проектот, континуирано ќе ги вклучуваат заинтересираните страни и овој ПВЗС ќе се
ажурира за да го одрази процесот како што самиот Проект напредува.
5.2.Следни активности
Подолу во Табелата бр. 5-1, накусо се прикажува планот на активности за
вклучување на засегнатите страни за периодот што следува, вклучувајќи ги во него
подготовките за фазата на градба и процесот на експропријација на земјиште. Овој план на
активности ќе се ажурира како што ќе се реализира самиот Проект и ќе ги опфати
активностите во текот на изградбата и користењето на патот. Методите за вклучување,
како што е погоре опишано ќе се однесуваат на релевантните засегнати страни.
Табела бр. 5-1– План на активности за вклучените засегнати страни (Следни
Активности)
ID

1

Цел/Задачи

Ажурирање на
информациите за текот
на Проектот и
појаснување на

Целна група на засегнатите
страни:

Сопствениците на земја засегнати со
откупот на земјата;

Временска рамка и
предложен начин на
вклучување на
засегнатите страни
Мај 2014 – Јавни средби и
консултации (реализирање на
социо-економското
истражување);

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
термините за градба.

Бизнис-структурите засегнати со
откупот на земјата;
Мај 2014 – Јавни средби
иконсултации
Дополнителни консултации со
ранливите групи од локалното
население идентификувани со социоекономската анализа.

Општина Кавадарци

Релевантни државни тела
(Mинистерство за транспорт и врски
итн).

2

Планирање на откуп на
земја /План за
преселување

Реализирање на експропријацијата на
земјата (План за преселување,
доколку треба)
Дополнителни консултации со
државните органи во врска со земјата
(парцелите), особено за оние за
коишто нема информации за
сопствениците.

3

Согласност / преглед
одредбите за заштита на
природата за делот од
патот којшто минува низ
Дреновската клисура &
Предложеното Емералд
подрачје

Сите заинтересирани страни за време
на објавувањето на информациите за
заштита на животната и
општествената средина, наведени во
делот 6.1 на овој ПВЗС.

Мај/Јуни 2014 / Индивидуални
консултации

Официјална коресподенција за
јавните средби, консултации,
табли за информирање итн.
Официјална коресподенција за
примената на националното
законодавство за животна
средина, консултации итн.
Мај/Јуни 2014 / Јавни средби и
консултации
Јуни 2014 / средби со
релевантните претставници на
национални власти

Мај – Август 2014 / Можност
да се достави писмено
мислење од страна на јавноста
до ЈПДП / ЕБОР.

6. Механизам за поплаки
ЈПДП ќе се ангажира при приемот и одговарањето на сите коментари или поплаки
коишто се однесуваат на Проектот, без разлика дали се дадени усно или во писмена
форма. ЈПДП признава дека консултирањето е тековен процес и како што Проектот
преминува во фазите на откуп на земја и градба, може да се појават различни проблеми.
Одговорното лице од ЈПДП службите ќе ги пренасочи и процесуира сите
коментари и жалби:
Биљана Тодорова, Сектор за правни работи
Тел: + 389 (0)2 3118-044 лок.119
Факс: + 389 (0)2 3220-535
Е-пошта: biljanal@roads.org.mk
Адреса: Јавно претпријатие за државни патишта
Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија
Веб-страна: www.roads.org.mk
Времето за одговор на поплаките ќе биде во согласност со националното
законодавство од оваа сфера.
Коментарите што се однесуваат на проектот, како и поплаките, може да се достават
до одговорното лице за контакт од општината Кавадарци или канцеларијата на ЕБОР
(Скопје):

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Општина Кавадарци
Адреса: Булевар Маршал Тито ББ, 1430 Кавадарци
E-пошта: opshtina@kavadarci.gov.mk
Канцеларијата на ЕБОР во Скопје
Адреса: Центар Соравиа – Скопје, VII спрат
Улица: Филип II Македонски бр. 3, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 3297 800
Факс: +389 2 3231 238
Податоците за контакт со изведувачот на Проектот, ќе бидат исто така јавно
достапни и познати.
Во прилог на овој документ, исто така се востановуваат главните формални основи
за поднесување на коментари и поплаки, коишто дирекно или индирекно се однесуваат на
Проектот.
Другите жалби, коишто се однесуваат на влијанието врз животната и
општествената средина ќе бидат евидентирани во записник за жалби.
Образецот за поплаки (на македонски и англиски јазик) ќе биде достапен на вебстраната на www.roads.org.mk и сите засегнати општини ќе добијат испечатени обрасци за
да бидат лесно достапни за јавноста. За вработените во градежните фирми, како посебен
систем, ќе се воведе механизам за поплаки на вработените (како посебен систем).
ЈПДП ќе го надгледува целиот тек на коментари и жалби и информациите за нив ќе
бидат внесени во соодветните извештаи, коишто ќе се подготват и објават на соодветните
веб-страници. ЈПДП е обврзано да одговори на сите жалби согласно пропишаните
постапки во националното законодавство.
Во своите жалби, засегнатите страни може да користат правна помош, којашто им
ја нуди македонското законодавство.

7. Известување
ЈПДП ќе објави детали за поставените прашања во текот на консултациите и ќе
подготви соодветни повратни информации и ќе ги внесе на својата веб-страна и ќе ги даде
во печатена форма во општинската канцеларија во Кавадарци. Во текот на реализацијата
на Проектот, ЈПДП ќе комуницира со релевантните засегнати страни и ќе ги информира за
сите значајни прашања, како на пример, промени на крајните рокови на Проектот. ЈПДП
ќе ги ажурира податоците за Проектот на својата веб-страна, а исто така ќе обезбеди и
летоци за информирање на локалните заедници долж рутата.
Во Прилогот бр. 6 е даден „Образецот за коментари“; а во Прилогот бр. 7
„Образецот за поплаки“, коишто може да ги коиристат заедницата и другите засегнати
страни од Проектот.
ЈПДП ќе изготви годишни извештаи за животната средина и нејзината заштита,
коишто ќе содржат резиме за реализација на Проектот во однос на управувањето со
здравјето, безбедноста, животната средина и општествените услови. Тие ќе бидат објавени
на веб-страната на ЈПДП.

8. Информации за лица за контакт и Лица одговорни за
имплементирање на ПВЗС
ЈПДП препознава дека вклучувањето на локалната заедница и другите засегнати
страни ќе помогне да се осигура успехот на Проектот за патот. И згора на тоа, процесот на
ангажирање може да се искористи за да се добијат коментари и предлози во врска со
ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Проектот кој може да го подобри Проектот и да придонесе за бенефит на локалните
заедници. ПВЗС е тековен процес, којшто трае додека трае Проектот. Назначеното лице
одговорно за спроведување на Планот за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС) е:
Јоже Јовановски
Раководител на Одделение за заштита на животна средина и социјални аспекти
Тел: + 389 (0)2 3118-044, лок. 135
Факс: + 389 (0)2 3220-535
Е-пошта: j.jovanovski@roads.org.mk
Адреса: Јавно претпријатие за државни патишта
Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија
Веб-страна: www.roads.org.mk

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО

9. ПРИЛОЗИ
Прилог бр. 1
Растојание од државниот пат A1 Градско – Прилеп, од делот од патот од мостот над
реката Раец до клучката Дреново, до село Дебриште –воздушна линија 2.006 m (2,0 kм).

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Прилог бр. 2
Растојание од државниот пат A1 Градско – Прилеп, делот од патот од мостот над реката
Раец до клучката Дреново, до село Дреново –воздушна линија 1.808 m (1,8 km).

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Прилог бр. 3
Растојание од државниот пат A1 Градско – Прилеп, од делот од патот од мостот над
реката Раец до клучката Дреново, до селото Фариш – воздушна линија 2.245 m (2,5km).

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Прилог бр. 4
Растојание од државниот пат A1 Градско – Прилеп, од делот од патот од мостот над
реката Раец до клучката Дреново, до селото Голем Радобил – воздушна линија 5.261 m
(5,3 km).

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Прилог бр. 5
Растојание од државниот пат A1 Градско – Прилеп, од делот од патот од мостот над
реката Раец до клучката Дреново, до селото Раец – воздушна линија 1.489 m (1,5 km).

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Прилог бр. 6
Образец за коментари
Датум на поднесување:

Коментар

____________________________
________________________

Забелешки:__________________
__________________________

Информации за лицето коешто
го поднесува коментарот

Доколку не сакате да ги дадете бараните податоци од 1 до 3,
едноставно преминете на предметот и објаснението на
коментарот

1. Име
2. Датум, место и начин на
прием
3. E-пошта или други
информации за контакт
4.

Предмет на коментарот /
коментарите

5. Детално објаснување на
коментарот /
коментарите

6. Дополнителни
информации
Начин на одговарање на
поднесениот коментар
____________________________
________________

Ве молиме наведете како би сакале да бидете информирани за
текот на Проектот:

Датум_______________________
Забелешки_________________
Процесуирање на коментарот /
коментарите
Административни белешки
Прегледан (датум, одговорно
тело / лице)
Одговорено (датум, одговорно
тело / лице и архивски број)

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1 ГРАДСКО – ПРИЛЕП,
ДЕЛНИЦА МОСТ НА РЕКА. РАЕЦ – КЛУЧКА ДРЕНОВО
Прилог бр. 7
Образец за жалба
Датум на поднесување:

ОБРАЗЕЦ ЗА ЖАЛБА

____________________________
________________________
Забелешки:__________________
__________________________

Информации за лицето коешто
поднесува жалба

Доколку не сакате да ги дадете бараните податоци од 1 до 3,
едноставно преминете на предметот и објаснението на жалбата

1. Име
2. Датум, место и начин на
прием
3. E-пошта или други
информации за контакт
4.

Предмет на жалбата /
жалбите

5. Детално објаснување на
жалбата / жалбите

6. Дополнителни
информации
Начин на одговарање на
поднесената
жалба_______________________
__________________

Ве молиме наведете како би сакале да бидете информирани за
текот на Проектот:

Датум_______________________
Забелешки_________________
Процесуирање на жалбата
Административни белешки
Прегледан (датум, одговорно
тело / лице)
Одговорено (датум, одговорно
тело / лице и архивски број)

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

