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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод, трафостаница Битола 2 – македонско/албанска 

граница и трафостаница Охрид  
 
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) ја разгледува можноста од обезбедување 
финансии за Македонскиот електропреносен систем оператор (МЕПСО) за 
проектирање, изградба и работа на далекувод од 400Kv од Битола до македонско-
албанската граница и трафостаницата Охрид. Проектот ги вклучува следните елементи:  
 

 Проектирање, изградба и работа на нова трафостаница од 400/110kV во 
регионот на Охрид. 

 Приклучување на постојниот далекувод од 110 kV Битола-Ресен-Охрид-Струга 
на новата трафостаница во Охрид.  

 Надградба на постојната трафостаница во Битола.  

 Проектирање, изградба и работа на нов 400 киловолтен далекувод од Битола 
до македонско-албанската граница, западно од Охридското езеро.  

 
МЕПСО изготви и објави Оцена на влијанието врз животната средина и социјалните 
аспекти (ОВЖССА), со цел да ги исполни барањата во македонските закони. Во таа 
ОВЖССА, даден е опис на проектот и на природните и социјалните ресурси што може 
да бидат засегнати, а проценети се и можните влијанија што проектот може да го има 
врз тие ресурси. Исто така, ОВЖССА ги опишува и активностите кои ќе треба да се 
преземат за да се спречат, контролираат или поинаку да се ублажат можните 
влијанија. Тие се опишани во Еколошкиот и социјалниот акциски план (ЕСАП), кој ќе 
сочинува дел од финансискиот договор меѓу ЕБОР и МЕПСО. МЕПСО  е должен да ја 
известува ЕБОР за спроведувањето на тие неопходни активности, а ЕБОР ќе врши 
проверки или поинаку ќе го оценува спроведувањето во текот на изградбата и 
работењето на проектот.  
 
Долната табела го сочинува ЕСАП. Во неа е даден преглед на потребните активности, 
основата на конкретните барања, одговорниот субјект, времето на спроведување на 
активноста, како и критериумите што треба да се применуваат при утврдување на тоа 
дали целта на активноста е успешно постигната. Конечната одговорност за 
спроведувањето на сите активности ја има МЕПСО. Во случаи во кои други друштва 
извршуваат работи врз основа на договор, МЕПСО е одговорен за нивното 
сообразување со барањата од ЕСАП, дури и во случаи во кои директниот надзор го 
врши изведувач. Тоа се очекува да се постигне со вградување на барањата во 
договорите и под-договорите, како и со директно следење и надзор од страна на 
МЕПСО и/или неговиот изведувач кој е одговорен за надзор.  
 
Согласно договореното меѓу ЕБОР И МЕПСО, ЕСАП може повремено да се ревидира во 
текот на работењето на проектот. Со ниту една промена не смее да се дозволи 
прекршување на македонските закони или на барањата на ЕБОР во поглед на 
еколошките и социјалните перформанси.  
 
Според тоа, ЕСАП претставува дополнување на барањата во националниот закон, за да 
се обезбеди сообразување со најдобрите практики и со барањата на Заемодавачите. 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

0 Поднесување редовни извештаи до ЕБОР во врска со 
еколошките, социјалните, здравствените и 
безбедносните перформанси, вклучително и 
сообразување со секое барање од ЕСАП и Барањата 
за изведба на ЕБОР.  

ЕБОР БИ 1  На секои шест месеци 
во текот на изградбата 

 Еднаш годишно во текот 
на работењето 

Поднесување извештаи до ЕБОР 
навремено и во заемно 
договорен формат, со 
договорената придружна 
документација  

0.1 Во овој проект, друштвото ги применува постојните 
корпоративни системи за управување со еколошките, 
здравствените и безбедносните аспекти, усогласени 
со барањата од стандардите ИСО 14001 и ОХСАС 
18001.  
 

ЕБОР БИ 1 
Најдобра пракса 

 Примена на 
корпоративниот систем 
за управување со 
еколошките, 
здравствените и 
безбедносните аспекти 
во проектот. 

Системите за управување со 
еколошките, здравствените и 
безбедносните аспекти треба да 
се применуваат согласно 
стандардите за сертификација 
ИСО 14001 и ОХСАС 18001 и со 
корпоративното управување со 
тие аспекти  

0.2 МЕПСО изготвува и спроведува Програма за 
корпоративна и општествена одговорност (КОО) 
заедно со поднесувањето на првиот извештај во 
2017.  

Најдобри практики   Извештајот за КОО е усогласен 
со стандардот GRi на ниво на 
друштвото до 2017., ако тоа не е 
сторено порано.  

БИ 1. Оцена и управување со еколошките и социјалните ризици и влијанија  

1.1 МЕПСО и/или изведувачот треба да поднесат барање 
за сите неопходни дозволи и услови, да ги добијат 
истите и да се придржуваат до нив.  
 

Македонски закони 
ЕБОР БИ 1 

 

Пред преземање 
активности за кои се 
потребни дозволи и 
одобренија.  

 Добиени дозволи и одобренија 
 Дозволите на изведувачот 

верификувани од страна на 
МЕПСО 

                                                      
 
1 Освен доколку не е поинаку наведено, „ЕБОР да се извести“ се однесува на вклучување на потребните информации во извештаите за системот за управување со 

еколошките, социјалните, здравствените и безбедносните аспекти, кои се бараат согласно точка 0 од овој ЕСАП.  
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

Одржување на валидноста на дозволите издадени од 
Надлежните органи 

 
Водење регистар на 
дозволи 

 

 Проектот е сообразен со 
барањата 

ЕБОР да се извести:  
 За статусот на сообразеност на 

извештаите  
 За каква и да е  

несообразеност/прекршување 
веднаш се известува  

1.3 Вклучување на релевантните барања во поглед на 
проектирањето и изградбата од ЕСАП и Планот за 
еколошки и социјален мониторинг и управување 
(ПЕСМУ)/ОВЖССА во тендери и договори, 
вклучително:  
 Систем за управување со еколошка одржливост на 

изведувачот  
 Обука за еколошки и социјални аспекти на 

вработените/раководството  
 Утврдување јасни одговорности во организациските 

единици на изведувачот за еколошки и социјални 
прашања, со јасни канали на известување на 
раководството и на МЕПСО 

 Извештаите за изведбата да бидат доволни за да му 
се овозможи на МЕПСО да ја оцени работата на 
проектот/изведувачот и да изготви корективни 
активности според потребите, како и да ги 
вклучуваат сите релевантни податоци во 
извештаите на МЕПСО до ЕБОР  

ЕБОР БИ 1 
Најдобри практики 

 При склучување 
договори/под-договори 

 Известување: во текот 
на целото работење на 
изведувачот  

 Еколошката и социјалната 
поставеност/екипираност со 
вработени на изведувачот 
одобрени од страна на МЕПСО 

 Вработените и раководството 
се обучени  

 Извештаите на МЕПСО содржат 
податоци за изведувачот  

ЕБОР да се извести:  
 Сумарен извештај за обуката 
 За механизмот за поплаки што 

им е ставен на располагање на 
вработените на изведувачот 

 Известување за релевантните 
податоци за работењето на 
изведувачот 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

 Обезбедување пристап до механизам за поплаки од 
страна на работниците на изведувачот, кој е 
идентичен или еквивалентен со она што се бара за 
вработените на МЕПСО согласно барањето 2.4. 

1.5 Назначување независен консултант за еколошки, 
здравствени, безбедносни и социјални прашања, за 
да го следи почитувањето на ЕСАП, ОВЖССА, ПЕСМУ 
и добрата меѓународна практика во индустријата од 
страна на изведувачот. Извештаите да содржат 
препораки за корективни активности и подобрување 
согласно потребите.  

ЕБОР БИ 1 
Најдобри практики 

 Назначување: пред 
првата исплата 

 Следење: на секои три 
месеци во текот на 
изградбата 

 ЕБОР ги прегледала/одобрила 
Проектните задачи 

 Назначен е консултант, со 
одобрение од страна на ЕБОР 
без забелешки 

 Мониторингот се спроведува и 
за истиот се известува 

ЕБОР да се извести:  
 Извештаите за мониторинг се 

доставуваат до ЕБОР со 
извештаите за управувањето со 
еколошките, здравствените, 
безбедносните и социјалните 
прашања 

 ЕБОР веднаш се известува за 
крупни прашања 

1.6 Вклучување на клаузули во Договорот со 
изведувачот, со кои се бара сообразување со 
барањата на ЕУ, особено во поглед на управувањето 
со синџирот на снабдување и здравствените, 
безбедносните и еколошките стандарди 

БИ на ЕБОР, ЕУ, 
Меѓународна 
организација на трудот 

Тековно од почетокот на 
градежните работи во 
текот на периодот на 
заемот  

 Докази за договорни обврски 
вградени во договорите со 
изведувачите во поглед на 
меѓународните еколошки, 
здравствени, безбедносни и 
социјални стандарди  
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

1.7 Назначување на вработен со соодветни вештини и 
квалификации како одговорно лице за комуникации, 
изготвување детални планови за откуп на земјиште, 
спроведување на социјално-еколошкиот план и 
управување со други социјални прашања.  

ЕБОР БИ 1 
ЕБОР БИ 10 

Пред финансиското 
заокружување 

 Назначен соодветен персонал 

1.8 Вградување мерки на ублажување во ОВЖССА, 
вклучително и ПЕСМУ во Глава 11 и на сите услови за 
добивање дозволи вклучени во Дозволите, одобрени 
од страна на Надлежните органи.  

Македонските закони 
ЕБОР БИ 1 

Во текот на целото 
проектирање, изградба и 
работење  

 Мерките на ублажување се 
соодветно спроведени од 
страна на изведувачите или 
МЕПСО, како што е соодветно 

 Минимални негативни 
влијанија 

ЕБОР да се извести: 
 За статусот на спроведувањето 

на мерките на ублажување  

1.9 Објавување на ажурирани информации за еколошки 
и социјални влијанија во поглед на претпочитаната 
локација за Трафостаницата во Охрид.  

ЕБОР БИ 1 
Директива на ЕУ за 
оцена  на влијанието 
врз животната средина  

По завршувањето на 
деталното проектирање 
и пред почетокот на 
градежните работи.  

 Објавените клучни информации 
се дополнување на оние во 
ОВЖССА во врска со конечната 
локација на охридската 
трафостаница.  

БИ 2. Услови за вработување и работа  

2.1 Поддржување на локалната работна сила и 
економија преку:  
 Обезбедување реални информации за можности за 

вработување 
 Поттикнување на изведувачите во најголема можна 

мера да вработуваат локална работна сила и да 

Македонски закони 
ЕБОР БИ 2 
Најдобри практики 

Пред да се избере 
работната сила  

 Огласите за вработување се 
локални  

 Изведувачот го известува 
МЕПСО за вработување 
локална работна сила и 
ангажирање локални 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

користат локални материјали 
 Обезбедување можности за локалните фирми да се 

вклучат како подизведувачи во поглед на 
снабдувањето и услугите секогаш кога тоа е можно.  

подизведувачи  

ЕБОР да се извести:  
 Резиме на вработувањето во 

рамките на проектот, 
вклучително работна сила и 
домашни подизведувачи  

2.2 Продолжување со спроведувањето практики кои 
овозможуваат решавање на поплаките на 
вработените и следење на механизмот(ите) за 
поплаки на изведувачот.  
 (Напомена: ова е засебно од механизмот за 
поплаки на заинтересираната страна, кој се бара 
со ЕБОР БИ 10) 

ЕБОР БИ 2 

 
 Продолжување со 

спроведување на 
практиките на МЕПСО: 
во текот на работењето 
на проектот 
- Следење на 
механизмот за поплаки 
на изведувачот: во текот 
на целото работење на 
изведувачот  

 Спроведување на практиките, 
вклучително и навремено 
решавање на сите поплаки 

ЕБОР да се извести: 
 За значителни измени во 

практиките/механизмот 
 Резиме на поплаките и 

решенијата  

2.3 Оцена на ризикот на синџирот на снабдување, од 
аспект на ставките на трошоци на работната сила, 
вклучително практики на детски труд и принудна 
работа; доколку се утврдат такви ризици, 
спроведување на нацелени ревизии  

ЕБОР БИ 2 Оцена на ризикот пред 
градежните работи: прва 
ревизија во првото 
тромесечје на 
градежните работи  

 Оцената на ризиците на 
синџирот на снабдување е 
завршена и доставена до 
Банката; ревизиите се 
завршени и доставени до 
Банката  

2.4 Документирање на стратегијата и начелата на 
сместување на работната сила на Проектното 
друштво. Проверка на постојното и предложеното 
сместување во однос на стратегијата и ажурирање на 

Македонски закони 
ЕБОР БИ 2 
Најдобри практики 

Ако е потребно 
сместување во домови: 
тримесечни инспекции и 
извештаи  

 Сместувањето на работниците е 
во согласност со ЕБОР БИ 2 и 
општите меѓународни практики  
во индустријата (ОМПИ) 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

плановите според потребите. Да се бара пишан 
Кодекс на однесување во поглед на сместувањето на 
работната сила.  

ЕБОР да се извести:  
 За статусот на сместувањето, 

главни наоди од надзорот од 
страна на МЕПСО  

2.5 Изведувачот треба да изготви политики за човечките 
ресурси во согласност со македонското 
законодавство и барањата на ЕБОР, со фокус на 
одредбите против детски труд  и принудна работа, 
недискриминција и еднакви можности и одредбите 
за управување со синџирот на снабдување. Платите, 
бенефициите и работните услови, обуката и 
управувањето со вработените одговорни за 
безбедноста, како и сместувањето на работниците 
треба да се во согласност со македонското 
законодавство и ЕБОР БИ 2.   

ЕБОР БИ 2 
Национално 
законодавство 

Пред изградбата Политиките за човечки ресурси 
се поднесени на разгледување 
на нивната сообразеност  

БИ 3: Ефикасност на ресурсите и спречување и контрола на загадувањето  

3.1 Изведувачот треба да спречи емисии на прав и други 
емисии во воздухот, вклучително (како што се бара 
со ОВЖССА/ПЕСМУ):  
 Водните патишта и голото земјиште во сушни 

периоди 
 Строго спроведување на ограничувањето на 

брзината во неасфалтирани области  
 Одржување на механизацијата и опремата  
 Покривање на правливите товари  
 Навремено (промптно) реставрирање на 

Македонски закони 
ЕБОР БИ 3   
Најдобри практики 

 Разгледување/одобрува
ње од страна на МЕПСО: 
пред изградбата  

 Изведувачот да ги 
спроведува мерките: се 
додека се изведуваат 
градежните работи 

 Разгледување/одобрување од 
страна на МЕПСО 

 Придржување до 
ОВЖССА/ПЕСМУ/ОМПИ во 
однос на прашината и 
емисиите 

 Непостоење емисии на 
прашина или други емисии  

ЕБОР да се извести:  
 За инциденти во врска со 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

земјиштето 
МЕПСО да ги разгледа и да ги одобри плановите и 
практиките на изведувачот  

емисии на прашина 

3.2 Изведувачот треба да спречува влијанија врз водите, 
вклучително (како што се бара со ОВЖССА/ПЕСМУ):  
 Одбегнување на заштитените водни 

подрачја/подрачја на управување со водите, 
согласно дефинираното во ОВЖССА 

 Строги мерки на контрола на ерозиите, за да се 
спречи одведување на површински слоеви  

 Материјали/опрема за чистење на претекувањата и 
истекувањата на сите возила и механизација  

 Редовно одржување на целата механизација, за да 
се спречи истекување на масла и гориво 

 Подвижни тоалети 
 Не минување преку водни текови со возила и 

механизација  
 Работите во близина на реки во услови на влажно 

време да се сведат на минимум  
 Навремено (промптно) реставрирање на 

градилиштето/обнова на вегетацијата по 
завршување на градежните работи 

 Да не се градат столбови во круг од 10 метри од 
водните тела.  

МЕПСО да ги разгледа и да ги одобри плановите и 
практиките 

Македонски закони 
ЕБОР БИ 3   
Најдобри практики 

 Разгледување/одобрува
ње од страна на МЕПСО: 
пред изградбата  

 Изведувачот да ги 
спроведува мерките: се 
додека се изведуваат 
градежните работи 

 Разгледување/одобрување од 
страна на МЕПСО 

 Почитување на 
ОВЖССА/ПЕСМУ/ОМПИ за 
заштита на водите 

 Ненарушување на водните 
живеалишта  

ЕБОР да се извести: 
 За инциденти во врска со 

загадување на водите 

3.3 Изведувачот(ите) да изготви(ат) и да спроведе(ат) ЕБОР БИ 3   Да се изготви пред  Планот е разгледан и одобрен 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

планот за контрола и реставрација на локацијата за 
сите градежни активности, кој треба да вклучи:  
 Сведување на користењето на опрема за 

расчистување на земјиштето на минимум; каде што 
е можно, да се користат рачни алати.  

 Заштита и складирање на површинските и 
подповршинските слоеви на почвата заради 
искористување при реставрацијата  

 Примена на добри практики на контрола на 
дренажата (нивелирање, насипи, огради за 
ископано земјиште, бали сено, итн.) на локациите 
на столбовите и привремените патишта, со цел да 
се контролира и да се сведе на минимум 
одведувањето на површинските слоеви на почвата 
се до целосна реставрација на локацијата  

 Изградба на дренажни канали на (непривремените) 
патишта на ридовите и на стрмните падини, за да се 
обезбеди трајна стабилност 

 Реставрирање на локациите веднаш по завршување 
на градежните работи (да не се чека додека да 
бидат завршени сите столбови): повторно 
нивелирање доколку е потребно, покривање со 
почва, обнова на вегетацијата со сеење или садење 
мали автохтони видови растенија.  

 Мониторинг на локацијата се додека вегетацијата 
не стане самоодржлива во текот на најмалку една 
сезона на полн развој на растенијата, да се вршат 

Најдобри практики градежните работи 
 Да се спроведува во 

текот на градежните 
работи  

од страна на МЕПСО, спроведен 
од страна на изведувачот   

 Спроведување на најдобри 
практики за контрола на 
ерозијата и реставрација на 
локацијата  
 

ЕБОР да се извести :  
 За статусот на изготвувањето на 

планот и одобрувањето од 
страна на МЕПСО  

 За главните елементи на 
контрола на ерозијата  

 Резиме на активностите на 
реставрација на локацијата и на 
мониторингот  
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

поправки по потреба 

3.4 Изведувачот да изготви и да спроведе план за 
управување со опасни материи и со отпад, кој треба 
да го насочува управувањето со сите видови материи 
и отпад (бои, гориво, масла, итн.) со кои треба да се 
управува во текот на изградбата.  
МЕПСО да потврди дека одлагањето на материите и 
отпадот на места оддалечени од локацијата го вршат 
овластени друштва, на одобрени локации. МЕПСО да 
го разгледа и да го одобри планот.  

Македонски закони 
ЕБОР БИ 3 

 Планот изготвен од 
изведувачот и 
разгледан и одобрен од 
МЕПСО: пред почетокот 
на градежните работи 

 Планот за изведување 
на градежните работи 
го спроведува 
изведувачот и го 
надгледува МЕПСО: во 
целиот тек на 
градежните работи  

 МЕПСО (и, доколку е потребно, 
надлежните органи) го 
разгледал и/или го одобрил 
планот на изведувачот 

 Со материјалите се постапува 
согласно барањето  
 

ЕБОР да се извести:  
 За статусот на изготвување и 

одобрување на планот на 
изведувачот  

 За главните точки на 
управувањето со материите и 
отпадот (количини, видови, 
методи на управување, итн.) 

 Веднаш да се извести за 
значителни истекувања или 
инциденти  

3.5 МЕПСО да изготви и да спроведе план за управување 
со опасни материи и со отпадот, кој треба да содржи 
и управување со масла од трансформатори, бои, 
горива и други материи. Со планот да се бара 
непропустливо задржување на материите под 
трансформаторите, со капацитет најмалку 1,1 пати 
поголем од количината на маслата (плус очекуваните 

Македонски закони  
ЕБОР БИ 3  

 Планот е изготвен пред 
почетокот на работење 
на изведувачот 

 Планот се спроведува 
во текот на целото 
работење 

 Планот е изготвен и (доколку 
тоа се бара) разгледан од 
надлежните власти  

 Со материите се управува 
согласно барањата, без 
истекувања  
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

врнежи (доколку се на отворен простор)).  ЕБОР да се извести:   
 За статусот на изготвување на 

планот  
 Веднаш да се извести во случај 

на значајни истекувања или 
инциденти  

3.6 МЕПСО да ги утврди резервите на подземни води 
долж трасата на далекуводот и на локацијата на 
новата трафостаница. Да се утврди чувствителноста 
на изворот и повторно да се оцени дали се потребни 
дополнителни мерки на ублажување во одредени 
чувствителни области.  

ЕБОР БИ 3 
Директива на ЕУ за 
ОВЖС  

Пред финализацијата на 
деталниот проект.  

 Постојат информации за 
изворите и чувствителноста на 
подземните води.  

БИ 4. Здравство и безбедност  

4.1 Изведувачите да изготват и да спроведат планови и 
програми за Здравје и безбедност при работа (ЗБР), 
кои ќе ги насочуваат сите активности на проектните 
локации во текот на подготвителните и градежните 
работи на локациите. МЕПСО да ги разгледа и да ги 
одобри плановите, кои треба да го содржат (но не и 
да се ограничуваат на) следното:  
 Анализа на опасностите поврзани со одредени 

работни места и задачи и контрола на сите работни 
места/активности  

 Обезбедување опрема за лична заштита (ОЛЗ), 
барања за користење на истата и спроведување на 
користењето на ОЛЗ 

Македонски закони 
ЕБОР БИ 4 
Најдобри практики 

 Плановите на 
изведувачот одобрени 
од МЕПСО: пред 
почетокот на работење 
на изведувачот  

 Спроведување на 
плановите: во текот на 
целото време на 
работење  

 МЕПСО ги разгледал и ги 
одобрил плановите на 
изведувачот  

 МЕПСО го верификува и го 
следи спроведувањето на 
плановите од страна на 
изведувачот  

 МЕПСО го потврдил 
спроведувањето на обуката  

 Извештаите се примени од 
страна на МЕПСО  
 

ЕБОР да се извести:   
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

 Обезбедување друга заштитна опрема според 
потребите  

 Обука за безбедност за сите вработени на 
нивниот(ите) јазик(ци), која опфаќа протоколи за 
опасности и безбедност на нивните работни места 

 Специјална обука за опасни ситуации, вклучително 
и затворен простор, работа на висина, работа во 
сообраќај, работа со електрична струја, итн.  

 Евидентирање и доставување извештаи до МЕПСО 
за статистички податоци за несреќи, вклучително и 
(во најмала рака) вкупен број на часови, изгубено 
време поради несреќи, значителни повреди, 
смртни случаи, итн.  

 Извештаи до ЕБОР за прашања 
поврзани со ЗБР, вклучително и 
статистички податоци за 
несреќи и за спроведување на 
барањата, статус на обуката, 
итн.  

 Сумарен извештај за 
активностите на надзор на 
МЕПСО  

 Извештајот треба да ја опфаќа 
работната сила на МЕПСО и на 
изведувачот  

 Во случај на поголеми несреќи 
и/или смртни случаи, веднаш 
да се извести ЕБОР  

4.2 Ограничување на изложеноста на јавноста на 
електрични и магнетни полиња, вклучително:  
 Изведувачот да обезбеди дека столбовите и 

коридорот се надвор од тампон зоните/на 
растојание од домовите/имотите како што се бара 
со ОВЖССА 

 МЕПСО да изврши мерење на електро-магнетните 
полиња во домовите/објектите во круг од 150м од 
далекуводот и да примени соодветни мерки на 
ублажување, доколку истите се потребни за 
намалување на можната изложеност 

Македонски закони / 
ЕБОР БИ 4 / 
Најдобри практики 

 Локација на столбовите 
и коридорот: фаза на 
проектирање 

 Мерење на електро-
магнетните полиња: 
доколку тоа го побара 
жител од околината  

 Ублажување на 
изложеноста на 
електро-магнетни 
полиња: доколку е 
потребно заради 

 Изложеноста на јавноста на 
електро-магнетни полиња е во 
согласност со меѓународните 
стандарди  

 Електро-магнетните полиња се 
измерени и намалени, доколку 
тоа е потребно 

ЕБОР да се извести за:  
 Резултатите од мерењата на 

електро-магнетните полиња 
 Спроведените евентуални 

мерки на ублажување  
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Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

исполнување на 
меѓународните 
стандарди  

4.3 Да се изготват и да се спроведуваат процедури за 
заштита на јавното здравје и безбедност, кои го 
вклучуваат (но не се ограничуваат на) следното:  
 Изведувачот да го обезбеди потребното 

обезбедување за да се спречи неовластен пристап 
на проектните локации  

 МЕПСО да обезбеди обезбедување на новата 
трафостаница во Охрид според потребите 

 Изведувачот да ги консултира локалните власти и 
околните жители пред главните градежни и 
сообраќајни активности 

 Изведувачот да ја крене свесноста за ризиците и да 
добие повратни информации од заедниците во 
поглед на можните, реалните и перципираните 
влијанија врз здравјето и безбедноста 

 На сите компоненти во кои има струја да се 
постават известувања/знаци/бариери, за да се 
спречи пристап 

 Сите знаци да бидат на македонски (и согласно 
Законот за употреба на јазиците на заедницата), со 
меѓународни симболи  

ЕБОР БИ 4  
Најдобри практики 

 Да се изготват пред 
изградбата 

 Спроведување: во текот 
на изградбата и 
работењето 

 МЕПСО да ги разгледа и да ги 
одобри безбедносните 
процедури/практики на 
изведувачот  

 Непостоење на безбедносни 
инциденти  
 

ЕБОР да се извести за:  
 Детали во врска со инциденти 

кои вклучуваат 
ризици/влијанија во поглед на 
јавноста  

- Веднаш да се извести доколку 
граѓанин биде сериозно 
повреден или усмртен  

4.4 МЕПСО да го разгледа и да го одобри планот на 
изведувачот за управување со сообраќајот, кој треба 
да содржи:  

ЕБОР БИ 4 / 
Најдобри практики 

- Разгледување/одобрува
ње од страна на МЕПСО: 
пред почеток на 

- Плановите на изведувачот се 
разгледани и одобрени од 
страна на МЕПСО  
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

- Планирање на рутата со цел да се сведе на 
минимум нарушувањето на јавниот ред и мир во 
текот на превозот на материјалите за проектот, 
вклучително и трансформатори и делови за 
столбовите 

- Минимум барања за возачите и ракувачите на 
опремата и спроведување на правилата (возраст, 
лиценцирање, обука, итн.)  

- Ограничување на брзината 
- Управување со возилата и нивно одржување 
- Консултации со локалните власти пред зачестено 

движење по конкретни маршрути  
-  

работата на изведувачот 
- Изведувачот го 

спроведува планот: се 
додека траат 
градежните работи  

- Изведувачот ги спроведува 
плановите 

- Не се случиле сериозни 
несреќи 
 

ЕБОР да се извести:   
- За статусот на одобрување на 

планот  
- Сумарен извештај за помали 

сообраќајни незгоди  
- Веднаш да се извести за 

евентуални сериозни несреќи 
во кои дошло до оштетување 
на имот или до повреди  

4.5 МЕПСО или (на барање на МЕПСО) проектантот да ги 
утврдат основните вредности на нивото на бучава во 
населени места и на други чувствителни локации во 
круг од 500м од коридорот. Изведувачот на 
градежни работи да применува добри градежни 
практики за да спречи непријатност предизвикана од 
бучавата надвор од градежната локација. 
Изведувачот на градежните работи и/или МЕПСО да 
ја следат бучавата на барање на жителите и да 
спроведуваат мерки на ублажување согласно 
потребата да се исполнат стандардите.  

Македонски закони  
ЕБОР БИ 4 
Најдобри практики 

- Утврдување на основно 
ниво на бучава: пред 
почеток на градежните 
работи  

- Контрола на бучавата: 
до завршување на 
градежните активности  

- Мониторинг и 
ублажување: според 
потребите  

- Основни нивоа на бучава 
утврдени на чувствителни 
локации 

- Не постојат поплаки на бучава 

 

ЕБОР да се извести:  
- Во случај резултатите од 

мерењата на бучавата да ги 
надминуваат стандардите  

- Во случај да се јави потреба од 
мерки на ублажување  

4.6 МЕПСО да спроведе мерки на контрола на бучавата Македонски закони - Утврдување на основно - Основните нивоа на бучава се 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

предизвикана со работењето:  
- Утврдување на основните нивоа на бучава во 

најблиското населено место и на локации во круг од 
500м од трафостаницата во Охрид 

- Соодветно испитување на кругот на бучавата 
- Инженерски мерки (на пр., гумена подлога) за 

сузбивање на бучавата предизвикана од 
работењето на трафостаницата 

- Мониторинг на барање во случај на поплака или 
барање од жител или друго засегнато лице, 
спроведување на мерки на ублажување доколку 
бучавата ги надмине стандардите  

ЕБОР БИ 4  
Најдобри практики 

ниво на бучава: пред 
почетокот на 
работењето на 
трафостаницата  

- Контрола на бучавата: 
во текот на целото 
работење 

- Испитување на кругот 
на бучавата: во случај на 
поплаки  

- Мерење и мерки на 
ублажување во текот на 
работењето: доколку 
некој тоа го побара или 
доколку се јави потреба  

утврдени на локациите во 
близина на трафостаницата 

- Нема поплаки на бучава  
 

ЕБОР да се извести: 
- Во случај мерењата да покажат 

бучава над стандардите 
- Во случај на потреба од мерки 

на ублажување  

4.7 Да се обезбеди дека изведувачот задолжен за 
детален проект ги зема предвид сеизмичките 
информации во целото проектно подрачје, особено 
во поглед на проектирањето на темелите на 
столбовите. 

ЕБОР БИ4 – Безбедност 
на заедницата 
 

- Дел од изработката на 
деталното проектирање 
на проектот  

- Изјава за сеизмичко 
проектирање и вградување на 
барањата во инженерскиот 
дизајн 

БИ 5. Откуп на земјиште, недоброволни преселби и економска раселеност  

5.1 МЕПСО да бара од проектантот да му дава предност 
на земјиштето во државна сопственост во однос на 
приватното земјиште за изградба на патишта, 
локации на столбовите и трасата на далекуводот. За 
тоа се потребни катастарски работи пред првичната 

ЕБОР БИ 5 Фаворизирање на 
државно земјиште: во 
текот на вршењето 
премери на 
столбовите/коридорот 

- Барањата вградени во 
договорот 

- Катастарските работи завршени 
пред избор на локациите на 
столбовите 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

селекција на локациите на столбовите.   

ЕБОР да се извести: 
- За детали во врска со 

државното наспроти 
приватното земјиште што треба 
да се откупи  

5.2 МЕПСО да бара од проектантот да утврди распоред 
на премерите за локациите на столбовите, за да се 
изврши геодетски премер на оние кои ќе бидат на 
приватно земјиште пред оние на државно земјиште, 
за пописот и процесот на вреднување и откуп на 
земјиштето да може да почне што е можно порано 
во текот на постапката. 

ЕБОР БИ 5 - Распоредот на 
вршењето премери 
одобрен од МЕПСО: 
пред да почнат 
геодетските премери  

- Премерот на приватното 
земјиште е извршен пред 
премерот на државното  

ЕБОР да се извести за:  
- Статусот на изборот на локации 

(локации на столбовите, 
патишта и должина на 
коридорот на приватно 
наспроти државно земјиште)  

5.3 МЕПСО да назначи квалификуван консултант, кој ќе 
изготви План за откуп и надомест за земјиштето 
(ПОНЗ), врз основа на постојната Рамка за откуп на 
земјиште, со цел да обезбеди дека откупот и 
надоместот за земјиштето се во согласност со 
македонските барања и барањата на ЕБОР, како и да 
го следи процесот на откуп и надомест за 
земјиштето, за да потврди дека истиот ги исполнува 
барањата од ПОНЗ. Консултантот може да се вклучи 
и во првите фази на катастарските активности, за да 
ги утврди деловите на далекуводот на приватно 

Македонски закони  
ЕБОР БИ 5 

- Консултантот е 
назначен: пред да се 
изберат локациите за 
столбовите  

- ПОНЗ е целосно 
изготвен и објавен 
заради консултации: 
пред утврдување на 
вредноста на 
земјиштето/имотот и 
пред почетокот на откуп 

- Консултантот е одобрен од 
страна на ЕБОР 

- ПОНЗ е изготвен и одобрен од 
МЕПСО и ЕБОР 

- Сите постапки на откуп на 
земјиште и надомест за истото 
се во согласност со ПОНЗ 

ЕБОР да се извести:  
- За статусот на изготвување и 

спроведување на ПОНЗ 
- Резиме на откупот на земјиште 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

наспроти оние на државно земјиште, за проектантот 
да може да изврши приоритизација на премерите 
согласно барањето 5.2 и да ги избере локациите од 
5.1. ПОНЗ треба исто така да ги утврди и сите 
ранливи поединци и групи за кои ќе бидат потребни 
дополнителни мерки на ублажување и надомест.  
 

на земјиштето и 
надомест за истото 

- Консултантот го следи 
спроведувањето на 
планот: откако ЕБОР ќе 
го одобри Планот 

и надомест за истото 

5.4 Доколку едно или повеќе домаќинства треба 
физички да се преместат на друга локација, МЕПСО и 
консултантот назначен согласно 5.3 треба да 
обезбедат дека ПОНЗ ги опфаќа дополнителните 
барања за планирање и следење на постапката на 
преселба.   

ЕБОР БИ 5 Консултантот е назначен 
согласно точка 5.3 
погоре.  

- Консултантот е одобрен од 
ЕБОР 

- Планот за преселби е вграден 
во ПОНЗ и одобрен од МЕПСО и 
ЕБОР  

- Преселбите се во согласност со 
ПОНЗ  

ЕБОР да се извести:  
- За статусот на изготвување и 

спроведување на ПОНЗ 
- Резиме на напредокот на 

преселбите 

5.5 Да се назначи лице кое ќе биде главно контакт-лице 
во МЕПСО во врска со програмата за откуп и 
надомест за земјиште. (Напомена: тоа може да 
биде консултантот од точка 5.3/5.4 или контакт-
лицето за сите активности на ангажман на 
заинтересираните страни согласно Планот за 
преселби и по точка 1.7).  

ЕБОР БИ 5 Назначување: пред и во 
текот на целото 
спроведување на ПОНЗ  

- Контакт-лицето е назначено и 
достапно во текот на целата 
постапка на откуп на 
земјиштето 
 

ЕБОР да се извести:  
- За статусот на назначувањето  
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

- За главните точки на 
активностите поврзани со 
засегнати лица  

5.6 Ревизија на тековниот процес на откуп и надомест за 
земјиштето врз основа на ПОНЗ, спроведен од страна 
на независниот консултант назначен согласно точка 
1.5 погоре. Спроведување на активности за 
корекција на пропусти, вклучително и вршење 
ретроспективни плаќања онаму каде што тоа е 
потребно.  

ЕБОР БИ 5 - Шестмесечна ревизија 
на активностите за 
откуп на земјиште  

- Ревизијата доставена до 
Банката 

- Ревизијата на комплетирањето 
на постапката поднесена до 
Банката 

5.7 По завршување на постапката на откуп и надомест за 
земјиштето, независниот консултант од точка 1.5 да 
изврши ревизија на комплетираната програма. 
(Напомена: тоа не може да биде истиот 
консултант кој го следи спроведувањето на ПОНЗ 
согласно точка 5.3) 

ЕБОР БИ 5 - Назначување независен 
консултант согласно 1.5 
погоре: ревизија на 
комплетирање на 
постапката во соодветен 
момент согласно ПОНЗ, 
кога ќе биде постигната 
реставрацијата на 
живиот свет  

- Независниот консултант од 
точка 1.5 погоре е ангажиран 

- Ревизијата е завршена 
- Финализација на откупот и 

надоместот на земјиштето 
согласно ПОНЗ  

ЕБОР да се извести:  
- За статусот на спроведување на 

ПОНЗ  
- Резултати од ревизијата на 

комплетирањето на постапката 
и сумарни резултати  

БИ 6. Зачувување на биолошката разновидност и одржлив развој на живите природни ресурси  

6.1 Назначување квалификувани експерти за 
биодиверзитет (за флора и фауна), кои ќе извршат 
биолошки истражувања пред изградбата долж 

ЕБОР БИ 6 Назначување експерти: 
пред конечниот избор на 
локациите на коридорот 

- Експертот е назначен од 
Консултантот/Проектантот и 
одобрени од МЕПСО/ЕБОР да 
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Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

коридорот, пред конечниот избор на трасата на 
коридорот и локациите на столбовите. 
Истражувањата треба да:  
- Помогнат во утврдувањето на микро-локациите на 

столбовите, со цел да се избегнат негативни 
влијанија врз заштитените растенија и фауната, како 
и да предложат мерки на ублажување на сите 
влијанија врз биодоверзитетот.  

- Ги утврдат локациите на кои не треба да се 
изведуваат градежни работи во одреден период од 
годината, за да се избегнат негативни влијанија врз 
заштитената флора и фауна.  

- Ги утврдат локациите на кои мора да се 
спроведе(ат) дополнително(и) сезонско(и) 
истражување(а), за да се верификуваат препораките 
за микро-локациите (на пр.,  напролет, за да се 
идентификуваат конкретни растенија или птици што 
се размножуваат), а потоа да се спроведат 
истражувањата и да се дадат совети во врска со 
натамошните микро-локации.  

- Ги утврдат потенцијалните или фактичките легла на 
лилјаци и или да се определат микро-локации на 
проектните елементи за да се избегнат штети или 
да се утврди распоред на градежните работи за да 
се избегне недолжно нарушување на средината во 
клучни периоди  

- Ги утврдат областите во кои треба да се спроведат 

и на столбовите 
- Спроведување на 

истражувањата: 
истовремено со 
премерите на 
проектантот или што е 
можно побргу по 
истите, како и повторно 
во друга(и) сезона(и), 
според потребите 

- Изготвување на 
препораки и сумарен 
извештај: препораки по 
завршувањето на 
поединечните 
истражувања, извештај 
по крајот на главните 
истражувања  

се извести 
- Експертите се назначени и 

одобрени од МЕПСО/ ЕБОР да 
се извести 

- Истражувањата се завршени  
- Столбовите се лоцирани така 

што влијанијата врз животната 
средина се сведени на 
минимум  

- Извештајот е изготвен  

ЕБОР да се извести:  
- За статусот на процесот на 

избор и назначување на 
експерти 

- Сумарен извештај за 
резултатите од истражувањата  

- Сумарен(ни) извештај(и) 
 



OFFICIAL USE 
ЗА ОФИЦИЈАЛНА УПОТРЕБА  

Page 20 
OFFICIAL USE 

Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
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критериуми за успешно 

спроведување1 

дополнителни истражувања во врска со птиците 
или лилјаците, за да се определат областите во кои 
се потребни дополнителни мерки на ублажување 
(одбојници на птици на далекуводот, платформи за 
гнезда, кутии за лилјаци, итн.).  

- Ги утврдат областите на критични живеалиште како 
што истите се дефинирани во БИ 6 и да осмислат 
компензација/надоместување доколку влијанијата 
не може да се избегнат 

- По завршување на истражувањето, да се изготви 
сумарен извештај за детали во врска со мерките на 
ублажување и преостанатите влијанија, со 
препораки за евентуални дополнителни работи кои 
може да бидат потребни.  

6.2 Консултации со релевантните власти за да се 
изработи план за реставрација на загубените 
државни шуми. Да се обнови вегетацијата со 
вредните и загубените / ендемски видови секаде 
каде што тоа е можно.  

Македонски закони 
ЕБОР БИ 6 

 Консултации: пред 
сечењето на дрвјата  

 Обнова: согласно 
договорот со властите 

- Планот за реставрација е 
одобрен од властите 

ЕБОР да се извести:  
- За резултатите од 

консултациите и за статусот на 
мерките на реставрација  

6.3 Согласно препораките на експертите од точка 6.1 и 
како што е договорено со властите, да се постават 
одбојници за заштита на птици на утврдените делови 
од далекуводот, за да се намали ризикот од судири.  

ЕБОР БИ 6  
Најдобри практики 

- Поставување: во текот 
на изградбата или 
според потребите  

 

- Да се постават одбојниците на 
птици согласно препораките и 
договореното 

ЕБОР да се извести:  
- За статусот на поставувањето на 

одбојниците на птици  
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6.4 Врз основа на препораките на орнитолозите од точка 
6.1, да се изготви и да се спроведе програма за 
следење на смртноста на птиците на одредени 
локации, како и да се спроведат дополнителни 
мерки на ублажување за да се намали смртноста, 
доколку тоа е потребно.  

ЕБОР БИ 6 
Најдобри практики 

- Изработка на 
програмата: пред крајот 
на градежните работи 

- Спроведување: во текот 
на целото работење, 
додека властите не 
одобрат престанок со 
активноста 

- Спроведувањето на програма 
- Разгледувањето на резултатите 

од страна на властите 
- Натамошните мерки на заштита 

на птиците, според потребите 

ЕБОР да се извести за:  
- Статусот на изработка на 

програмата 
- Резиме од следењето на 

смртноста, список на мерки на 
ублажување 

6.5 МЕПСО и/или изведувачот да назначат 
квалификувано лице, кое ќе врши надзор над сите 
градежни работи во чувствителните подрачја, за да 
обезбеди придржување до ЕСАП и ПЕСМУ. 
Подрачјата во најмала рака да ги опфатат 
Биосферниот резерват на Охридското езеро 
признаен од УНЕСКО, Црн Дрим во близината на 
Струга, реката Сатеска во близина на селото Волина, 
како и подрачјето на Пелагонија.  

ЕБОР БИ 6 - Назначување: пред 
изградбата  

- Надзор над изградбата: 
во целиот тек на 
градежните работи  

- Квалификуваното лице е 
назначено  

- Стоотстотен надзор  
- Придржување до ЕСАП и 

ПЕСМУ  

ЕБОР да се извести:  
- За биографијата на назначеното 

лице 
- Да се потврди спроведување на 

надзорот 
- За значителни отстапувања од 

ЕСАП/ПЕСМУ 

БИ 8. Културно наследство  

8.1. Да се изработи и да се спроведува процедура за 
случајно откривање на наоѓалишта и да се обезбеди 

Македонски закони / 
ЕБОР БИ8 

- Изработка на 
процедурата пред 

- Властите и ЕБОР да се известат 
доколку дојде до случајни 



OFFICIAL USE 
ЗА ОФИЦИЈАЛНА УПОТРЕБА  

Page 22 
OFFICIAL USE 

Еколошки и социјален акциски план  
400 киловолтен далекувод трафостаница Битола – македонско/албанска граница и трафостаница Охрид 

Бр.  Активност Извор на барањето 
Временски распоред / 
фаза на проектот 

Целни и евалуациски 
критериуми за успешно 

спроведување1 

дека истата е вградена во барањето на договорот за 
градежни работи, како и да се обезбеди дека сите 
изведувачи и други, релевантни страни се обучени за 
примена на процедурата. 
 
Да се изработи План за управување со културното 
наследство (ПУКН) за Проектот. Планот треба да биде 
со особен фокус на наследството лоцирано во 
рамките на Охридското природно и културно 
подрачје признаено од УНЕСКО. ПУКН може да биде 
краток и да содржи информации за локациите на 
културно наследство, вклучително и означените 
локации признаени од УНЕСКО, за деталното 
проектирање да може да ја земе предвид потребата 
од одбегнување на таквите локации.  
 
Да се вклучат заинтересираните страни со 
специјалисти од охридскиот регион, како што е 
УНЕСКО и Музејот на градот Охрид, за да се 
обезбеди дека чувствителните подрачја се прецизно 
утврдени.  
 
Чувствителните подрачја треба да се одбегнуваат. 
Градежни работи во подрачја што се граничат со 
чувствителни области на културно наследство или се 
во близина на истите треба да се изведуваат 
исклучиво под надзор на локален квалификуван 

градежните работи 
- Спроведување на истата 

во текот на градежните 
работи 

- Изработка на краткиот 
ПУКН пред 
финализација на 
деталното проектирање 

археолошки откритија 
- Краткиот ПУКН да се 

спроведува во текот на 
градежните работи 

- Да се води документирана 
евиденција на вклученоста на 
локалните стручни 
заинтересирани страни, за 
официјално да се потврдат 
чувствителните локации на 
природно наследство во 
рамките на ПУКН.  
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експерт (на пр., археолог или слично стручно лице), 
кој ќе има овластување да ги запре работите доколку 
се јави потреба.  
 

БИ 10. Објавување информации и вклучување на заинтересираните страни 

10.1 Да се спроведе Планот за вклучување на 
заинтересираните страни (ПВЗС), вклучително 
промптно вклучување на заинтересираните страни и 
механизам за поплаки на истите. Како дел од ПВЗС, 
да се води регистар на надворешната 
кореспонденција, вклучително и записници од 
одржаните состаноци со заинтересираните страни.  
 
Ажурирање на ПВЗС 

 

ЕБОР БИ 10 
Најдобри практики 

Во текот на фазата на 
детално проектирање, 
изградба и спроведување 

 Двонасочната комуникација со 
заинтересираните страни се 
одвива и се документира 

ЕБОР да се извести за:  
- Главните точки од ангажманот 

на заинтересираните страни 
- Резиме на поплаките и нивното 

решавање  

10.2 Објавување на ажуриран НТР и ПОНЗ откако во 
деталната проектна документација ќе биде утврдена 
трасата на далекуводот и одржување дополнителни 
состаноци за консултации со јавноста со директно 
засегнатото население.   
 
Објава на сите измени на Интернет и овозможување 
консултации со јавноста  
 

ЕБОР БИ 10  
Најдобри практики 

По финализацијата на 
деталната проектна 
документација и пред 
почетокот на градежните 
работи  

- Објава на ажурирани НТР и 
ПОНЗ, со доставување на 
линкови до Заемодавачите  

- Одржани консултативни 
состаноци 

 

ЕБОР да се извести за исходите  
- Да се достават ажурирани НТР 

и ПОНЗ пред нивната објава  
 Сумарен извештај за 

консултативните состаноци  
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10.3  Да се нарача или да се спроведе анализа на 
деталната проектна документација и да се објават 
информации во согласност со меѓународните 
најдобри практики, ПВЗС и националното 
законодавство.  
 
Во случај на евентуални значајни измени во 
проектот, да се изготви дополнителен пакет на 
ОВЖССА во согласност со барањата на ЕБОР и да се 
обезбедат соодветни консултации со јавноста  

 
ЕБОР БИ 1 и БИ 10 
Национално 
законодавство 
Најдобри практики 

 
Како дел од деталната 
оцена  
 
За секоја значајна измена  

- Како што е соодветно, објава на 
ажурираниот НТР и пакетот на 
документи за ОВЖССА и/или 
дополнителни документи.  

- Консултативните состаноци се 
одржани  

ЕБОР да се извести: 
- Да се достават ажурирани НТР 

и ПОНЗ пред нивната објава 
- Сумарен извештај за 

консултативните состаноци  

 


