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Кратенки 

Кратенки Значење 

ГО Граѓанска организација 

ЕБОР Европска Банка за Обнова и Развој 

ОВЖС Оцена на влијание врз животната средина 

ПЖС Политика за животна средина 

ПЖССА Политика за животна средина и социјални аспекти 

ПУЖССА 
План за управување со животната средина и социјалните 

аспекти 

ЕЗЖС Елаборат за заштита на животна средина  

ЕУ Европска Унија 

GIIP/ДМП Добра меѓународна практика 

МФИ Меѓународна финансиска институција  

НМПО Независен механизам за проектна одговорност на ЕБОР 

ИПФ7 Инструмент за техничка помош за инфраструктурни проекти 7 

ЕБОР Европска банка за обнова и развој 

ПОЗП План за откуп на земјиште и преселување  

МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање 

МВ Мегават 

ЕИП Единица за имплементација на проектот 

НВО Невладина организација 

НТР Не-техничко резиме  

СВ Службен весник   

ЛЗП Лица засегнати од проектот 

БИ Барање за изведба 

ЈКП Јавно комунално претпријатие 

ОИЕ Обновливи извори на енергија 

РСМ Република Северна Македонија 

СОЖС Стратегиска оцена за животната средина 

ПВЗС План за вклучување на заинтересирани страни 

СЕЦ Соларна електрична централа 

ВБИФ  Инвестициска рамка за Западен Балкан  

ВЕЦ Ветерна електрична централа 
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1. Вовед    

1.1 Контекст на проектот 

Овој документ е План за Вклучување на Заинтересирани Страни (ПВСЗ) и е развиен од страна 

на Операторот на електропреносен систем на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст како „МЕПСО“) со цел јасно да им се пренесе на сите заинтересирани и 

засегнати страни програмата за вклучување на заинтересираните страни, којашто ќе биде 

спроведена во текот на целиот Проектен циклус.  

Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР) размислува да обезбеди финансиски средства за 

МЕПСО од Република Северна Македонија, за финансирање на проектот „Зајакнување на 

преносната мрежа во Југоисточниот Регион на Северна Македонија“ (во понатамошниот текст 

како: „Проектот“). Проектот се состои од две компоненти, како што е подолу опишано во 

Оддел 2. Овој ПВЗС се однесува на Проектот вклучувајќи ги двете компоненти, одделно или 

во форма на пакет.  

Овој ПВЗС ги опишува активностите коишто се преземени во врска со Проектот за време на 

планирањето, изградбата и работењето. Подготвен е заедно со документацијата за Студијата 

за оценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС), за целите на Проектот.  

Овој ПВЗС исто така вклучува препораки за вклученоста на заинтересираните страни и 

откривање на информации во врска со КОВИД-19.  

1.2 Цел и опфат на планот за вклучување на заинтересирани 

страни 

Овој План за вклучување на заинтересирани страни е развиен од страна на МЕПСО со цел 

јасно да им се пренесе на сите заинтересирани и засегнати страни програмата за вклучување 

на заинтересираните страни, којашто ќе биде спроведена во текот на целиот Проектен циклус. 

ПВЗС идентификува релевантни заинтересирани страни, ги дефинира комуникациските 

канали и ја планира изградбата на планираниот проект. 

Целта на овој ПВЗС е да го подобри и олесни процесот на донесување на одлуки во врска со 

Проектот и да создаде можности за активна вклученост на сите заинтересирани страни, 

благовремено, и да им ја обезбеди можноста на заинтересираните страни да го искажат своето 

мислење и интерес коишто би можеле да влијаат на проектните одлуки. 

Оттаму, намената на ПВЗС е да ја интензивира вклученоста на заинтересираната страна во 

текот на проектниот циклус и да ја спроведе вклученоста на заинтересираната страна во 

согласност со Македонските закони, како и барањата на Политика за животна средина (ПЖС) 

на ЕБОР, од 2019 година. 

ПВЗС ќе биде ажуриран по потреба. 

 

 

 

 

 

https://www.ebrd.com/documents/environment/esp-macedonian.pdf
https://www.ebrd.com/documents/environment/esp-macedonian.pdf
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2. Опис на проектот 

2.1 Позадина и цел на проектот 

Со цел да ги исполни целите на Европската Унија за интегрирање на енергија од Обновливите 

Извори на Енергија (ОИЕ), Северна Македонија прави напори да ја зголеми до максимум 

интеграцијата на овие извори на енергија во националниот електропреносен систем. 

Благодарение на поволните климатски услови, инвестициите во ОИЕ (ветерна енергија, 

соларна енергија и хидроенергија) се најисплатливи во југоисточниот регион на Северна 

Македонија. Од таа причина, се очекува најзначајните инвестиции во искористувањето на ОИЕ 

во најголем дел да се/бидат упатени кон овој регион. (Илустрација подолу). 

 

 

Слика 2.1: Македонската преносна мрежа и проектна област, топологија на среден рок  

Извор: МЕПСО 

Забелешка: Проектниот регион е обележан со зелена боја. 

МЕПСО веќе се соочува со неколку барања за нови приклучоци на ОИЕ на локалната преносна 

мрежа во поголемиот дел од Проектниот регион. На среднорочен хоризонт во овој регион се 

очекуваат новоинсталирани капацитети на ОИЕ – ветерни централи (ВЕЦ), големи и мали 

хидроцентрали (ХЕЦ), како и соларни централи (СЕЦ) – до 350 MW. Дополнително, на 

долгорочен план, предвидени се нови ВЕЦ – 536 MW, ХЕЦ – 185 MW, СЕЦ – 250 MW до 2040 

година. 
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На преносната мрежа во југоисточниот регион на Македонија (110 kV надземен вод Дуброво 

– Валандово – Струмица 2 – Струмица 1, приближно 57,5 км долг далекувод) ѝ се приближува 

крајот на животниот век и ѝ недостига капацитет за приклучување на нови обновливи извори 

на електрична енергија на преносната мрежа. Како таква, таа е кандидат за реконструкција, 

поради процесот на застарување. Дополнително, во среднорочно прогнозираните режими, 

постојат непредвидени случаи со поголем ризик за безбедноста на снабдувањето.  

Основната цел на Проектот е зајакнување на преносната мрежа во Југоисточниот Регион на 

Северна Македонија. Од Проектот се очекува да обезбеди: 

▪ Зголемена сигурност во снабдувањето, и  

▪ Сигурна и доверлива интеграција на планирани ОИЕ во југоисточниот регион на 

државата, коишто последично придонесуваат во процесот на намалување на 

емисиите на јаглерод диоксид.  

2.1 Проектни компоненти  

Проектот се состои од следните две компоненти: 

▪ Проектирање, изградба и функционирање на нова трафостаница 400/110 kV 

Милетково на приближна оддалеченост од 8 km од постојната трафостаница 110/35 

kV Валандово во областа на селото Милетково. Оваа нова трафостаница ќе биде 

поврзана со постојната 110 kV далекуводна преносна мрежа во проектниот регион 

и со постојниот 400 kV надземен вод Дуброво – Солун (ГР), со влез-излез приклучок 

(Компонента 1 или Подпроект 1).  

▪ Реконструкција на постојниот надземен вод 110 kV Валандово – Струмица 2 – 

Струмица 1 со зголемување на преносниот капацитет (Компонента 2 или 

Подпроект 2). 

 

Слика 2.2: Елементи на Проектот 
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3.  Правна и политичка рамка за вклучување на 

заинтересирани страни 

3.1 Национално законодавство за вклучување на 

заинтересирани страни 

Барањата за јавна објава на информации и консултантски активности поврзани со подготовка 

на проектната документација, како и поврзани стратешки и други студии, се опфатени со 

следниве закони:  

▪ Закон за урбанистичко планирање1 го регулира системот на урбаниот развој 
на Северна Македонија, вклучително и информирање и учество на јавноста во 
процесот на развојот и усвојувањето на документацијата за урбано планирање. 

▪ Закон за животната средина2 Овој закон и придружната подзаконска 
регулатива ја утврдуваат потребата за изработка на Оцена на влијание врз 
животната средина (ОВЖС) за можните влијанија врз животната средина на јавни 
и приватни проекти, кај кои се очекува да се појави битно влијание врз животната 
средина, пред да се издаде градежна дозвола, во смисла на дозвола за изведување 
на проектот. 

Сумирано, процедурите за јавните расправи и консултации ги содржат следниве чекори: 

▪ Јавноста е информирана за деталите на објавата на нацрт планот/документот (каде 
се наоѓа примерокот за увид, како и време кога може увидот да се реализира) 
преку медиумите, при што и граѓаните/организациите се поканети да дадат 
коментари и/или да присуствуваат на јавните расправи;   

▪ Јавните расправи, каде планот/документот се презентира, се одржуваат во 
соодветен јавен простор (на пр. сала на совет на општина); 

▪ Коментарите од сите заинтересирани страни се примени и процесирани, а 
планот/документот е ревидиран со цел да ги содржи и нив. Извештајот, со 
образложение за усвоените и одбиените коментари, заедно со нацрт 
планот/документот се доставува до релевантните органи кои проценуваат дали 
коментарите биле внимателно разгледани и усвоени; 

▪ За сите коментари се доставува одговор во писмена форма. 

Јавноста мора да биде вклучена во секој чекор при реализација на процедурите на ОВЖС и 

сите одлуки донесени во тој процес мора да бидат објавени во соодветни медиуми, веб-

страници на релевантните владини органи (национални/локални) и весници на македонски 

јазик и јазикот на доминантната етничка заедница. Следниве документи ќе бидат јавно 

објавени:  

▪ Известување за намера за имплементација на проектот  

▪ Одлука за  Скрининг и утврдување на обемот на ОВЖС 

▪ Објава за достапноста на Елаборатот за заштита на животната средина (ЕЗЖС) 

▪ Решение на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) 
за согласност на барањето или отфрлање на барањето за спроведување на 
проектот. 

 

 

1 Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 32/20 
2 Службен весник на Република Македонија, 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, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 
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Други применливи закони што го предвидуваат објавувањето на информации за проектот или 
пристапот до информациите вклучувајќи го механизмот за жалби се: 

▪ Законот за градење3  

▪ Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер4 

▪ Законот за постапување по жалби и поплаки5 

▪ Законот за експропријација.6 

Во 1999 година, Македонија ги потпиша барањата на Архуската конвенција за пристап до 

информации, учество на јавноста во донесувањето одлуки и пристап до правда за прашањата 

поврзани со животната средина (1998). Архуската конвенција ги гарантира правата на 

јавноста во врска со пристапот до информации, учеството на јавноста и пристапот до 

правдата, во процесите за донесување одлуки на владата за прашања поврзани со локалната, 

националната и прекуграничната животна средина. Воедно, фокусот е ставен на интеракција 

помеѓу јавноста и властите.  

3.2 Политика на ЕБОР за животна средина и социјални 

аспекти   

ЕБОР има сеопфатен пакет на специфични Барања за изведба (БИ) кои се очекува проектите 

да ги исполнат. БИ 10 (Објава на информации и вклучување на заинтересирани страни) од 

Политиката за животна средина и социјални аспекти (ПЖССА) 2019 на ЕБОР, ја истакнува 

важноста на отвореното и транспарентното вклучување помеѓу проектот, неговите вработени, 

локалните заедници директно засегнати од проектот и другите заинтересирани страни како 

суштински елемент на меѓународно прифатените добри практики и корпоративното 

граѓанство. Вклучувањето на заинтересираните страни опфаќа идентификација и анализа на 

заинтересираните страни, планирање на вклучувањето на заинтересирани страни, објава на 

информации, консултации и учество, механизам за поплаки, и тековно известување на 

релевантните заинтересирани страни. 

Во согласност со БИ 10, од проектите се бара да изготват и спроведат План за вклучување на 

заинтересирани страни соодветен на природата и опфатот на ризиците, влијанијата и 

развојната фаза на проектот, и да спроведат вклучување на заинтересираните страни врз 

основа на обезбедување пристап до навремени, релевантни, разбирливи и достапни 

информации за локалните заедници кои се директно засегнати од проектот, како и за другите 

релевантни заинтересирани страни. 

 

 

3 Службен весник на Република Македонија, 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, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 30/16, 31/16, 39/16, 

71/16, 132/16 и 35/18) 
4 Службен весник на Република Македонија, бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15 
5 Службен весник на Република Македонија, бр. 82/08, 13/13, 156/15, 193/15 
6 Службен весник на Република Македонија, бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16, 178/16 
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ЕБОР бара носителите на проекти да воспостават и одржуваат ефикасен механизам за 

поплаки, притоа грижејќи се сите поплаки и жалби искажани од заинтересираните страни, се 

примени, обработени и ефикасно се решени, брзо и навремено. 
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4. Идентификација и анализа на заинтересирани страни 

Клучните заинтересирани страни кои треба да бидат информирани и консултирани за 

Проектот се: 

А) Засегнати или веројатно дека ќе бидат засегнати од проектот (засегнати страни од 

проектот); и 

Б) Може да имаат интерес од Проектот (заинтересирани страни).  

4.1 Идентификација на заинтересираните страни 

Следната табела го претставува начинот на идентификација и анализа на пристапот за 

комуникација со посебните заинтересирани страни. 

 

Заинтересирани страни 
Посебни прашања или 

интереси 

Цели на 
вклучувањето и 

комуникација 

Методи за вклучување и 

комуникација 

Засегнати страни од проектот 

Локално население: 

 

а) Оние чиишто имот се наоѓа 
на проектниот терен и ќе 

биде засегнат од проектни 
активности 

 
б) Оние чиишто имот ќе биде 

засегнат од проектни 

активности, но се наоѓа 
надвор од проектниот терен  

 

в) Оние чии патеки на 

движење ќе им бидат 

засегнати за време на 
изградбата или за време на 

функционирањето на 
далекуводот 

Откуп на имот (земјиште, 

земјоделски култури и 

објекти) 

 

Потенцијален интерес за 
прашања од областа на 

здравјето во однос на 

проектот 
 

Нарушување на дневната 
рутина како и  патеките на 

движење на луѓето 
 

Обезбедување 

навремени 
информации за 

потребата од 

откуп на 
земјиштето и 

преселување, 
како и 

алармирање на 
соодветните 

социјални и други 

релевантни 
локални органи 

на власт 

Комуникација за време на 

процесот на откуп на 

земјиште и/или 

преселувањето, во рамките 

на можностите. 

 
Материјали за онлајн 

презентација.  
 

Медиуми/соопштенија за 
печат. 

Онлајн социјални медиуми 

(Facebook, YouTube, 
Instagram),  

Официјални веб страни, 
Viber &, WhatsApp, other и 

друго. 

 
Телефонска комуникација. 

 
Директна комуникација 

преку е-пошта. 
 

Јавни и лични 

консултативни средби, 
доколку е можно. 

Јавен оглас поставен на 

видливо јавни локации 

вдолж трасата 

(продавници, училишта, 

пазари...) 

Објавување на 

информации на огласна 
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Заинтересирани страни 
Посебни прашања или 

интереси 

Цели на 
вклучувањето и 

комуникација 

Методи за вклучување и 
комуникација 

табла за обемот, времето и 

времетраењето на 

планираните активности, 

како и сите непријатности 

и нарушувања кои може да 

произлезат од проектните 

активности во петте 

засегнати општини и тоа 

две седмици најмалку пред 

почетокот на било какви 

градежни активности и 

една седмица пред 

почетокот на било која 

значајна промена во 

фазата на градба што е од 

особена важност за 

засегнатото локално 

население.  

 

Бизниси кои ќе бидат 

директно засегнати од 

проектот или чиешто 
функционирање се потпира 

на овој проект, или преку 
процесот на стекнување 

средства или преку 
приклучување на мрежата. 

Откуп на имот (земјиште, 

земјоделски култури и 

објекти) 

 

Нарушување на 

воспоставената рутина и 
патеките на движење на 

транспортот на работна сила 
и потребните материјали  

 

Оперативни работи: 
интеграција во преносната 

мрежа 

Обезбедување 

навремени 

информации за 
ризиците и 

нарушувањата во 
однос на 

градежната и 
оперативната 

фаза на проектот. 

 
 

Медиуми/соопштенија за 

печат. 

 

Онлајн социјални медиуми 

(Facebook, YouTube, 

Instagram), 

Официјални веб страни, 

Viber &, WhatsApp, other и 

друго. 

 

Директна комуникација 

преку е-пошта. 

 

Јавни и индивидуални 

консултативни средби, 

доколку/каде е можно. 

 

Други заинтересирани страни 

Општата јавност во 

засегнатата општина  и 
пошироко 

Постоење на проектни  

градежни активности. 

Обезбедување 

навремени 

информации за 

придобивките и 

ризиците од 

проектот 

 

Материјали за онлајн 

презентација. 

Медиуми/соопштенија за 

печат. 

Јавна расправа, доколку е 

можно. 

Социјални медиуми 

(Facebook, YouTube, 
Instagram), Viber 

&Официјални веб страни, 
WhatsApp и друго. 

Релевантни владини 

органи, министерства и 

Издавање на дозволи, 

согласност и мислења во 
Консултации со 

релевантни 
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Заинтересирани страни 
Посебни прашања или 

интереси 

Цели на 
вклучувањето и 

комуникација 

Методи за вклучување и 
комуникација 

јавни институции, 

вклучително: 

• Министерство за транспорт 

и врски 

• Министерство за финансии 

• Министерство за економија  

• Министерство за животна 
средина и просторно 

планирање 

Министерство за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство 
Министерство за труд и 

социјална политика 

• Министерство за здравство 

• Министерство за култура 

• Државен инспекторат за 
труд 

• Државен инспекторат за 

животна средина 

• Министерство за 

внатрешни работи 

• Управа за заштита на 
културното наследство 

• Национални Енергетски 

Ресурси 

• Општини: Валандово, 
Струмица, Гевгелија 

• Јавни комунални 

претпријатија во сите три 

општини  

• Локални музеи 

•  

склад со националното 
законодавство, контрола во 

усогласеност со 
националното законодавство 

 

владини 

институции во 

врска со  

активностите на 

Проектот во 

рамките на 

процедурите за 

дозвола 

Известување во 
согласност со 

барањата на 

националното 
законодавство 

Индивидуални онлајн 

консултации, по потреба.  

Јавна расправа, по 

можност. 

Директна комуникација 

преку е-пошта 

 

Заинтересирани 

невладини организации 

(НВОи): 

Еколошки НВОи  

НВОи за социјална 

благосостојба 

Други НВОи 

 

Сите организации кои сѐ 

уште не покажале 

специфичен интерес за 

проектот, ќе им биде 

овозможено да ги изнесат 

своите размислувања или 

прашања во текот на 

подготовка и спроведување 

на Проектот 

 

Забелешка: Организации 

кои се заинтересирани за 

Заинтересирани страни кои се 

од големо значење за успех 
на Проектот, а кои се 

заинтересирани за заштитата 

на животната средина и 
човековото здравје 

Обезбедување 

навремена 
информација, 

комуникација и 

консултација. 

Онлајн индивидуални 

средби по потреба. Јавна 

расправа доколку е можно. 

Директна комуникација е-

пошта  

Медиуми / соопштенија за 

печатот  
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Заинтересирани страни 
Посебни прашања или 

интереси 

Цели на 
вклучувањето и 

комуникација 

Методи за вклучување и 
комуникација 

Проектот можат да ги 

испратат своите контакт 

информации до ЕИП со цел 

да  бидат вклучени во 

Табелата на невладини 

организации, дадена во 

Додаток 4 на овој ПВЗС, како 

и да бидат известени 

директно за настаните на 

Проектот. 

  

Вработените во МЕПСО (и 

ЕИП), како и релевантните 
синдикати и организации на 

работници  
 

 

Чинители од големо значење 

за успех на Проектот, а се 
директно или индиректно 

вклучени во процесот на 
планирање и спроведување 

на Проектот. 

 

Обезбедување 

навремени 
информации во 

однос на 
планираните 

проектни 

активности 

Канали за интерна 

комуникација на МЕПСО. 

Обуки по потреба. 

 

Изведувачи или 

подизведувачи за време на 
изградбата, следење и 

надзор на работите на 

вработените, како и 
работниците поврзани со 

одржување. 

 Обезбедување 

Кодекс на 
однесување на 

Проектот, и 

прописи за 
безбедност и 

здравје при 
работа, стандарди 

за заштита на 

животната 
средина 

Информации преку 

тендерска постапка и 

договори. 

Комуникација преку 

инженерите за надзор. 

Практични средби на 

градилиште и разговор за 

теми од безбедност и 

здравје при работа. 

Месечни извештаи за 

напредокот на работите 

што треба да ги достават 

изведувачите за време на 

работите. 

Обуки. 

Комуникација преку е-

пошта. 

 

Бизниси  

• Трговија и малопродажба 

• Транспорт 

• Инвеститори 

• Земјоделски сектор 

• чинители од приватниот 

сектор 

 

Вклучување во развојот на 

проектните активности 

соодветни на нивните 
потреби и капацитети 

Информирани 

бизниси кои ќе 

треба да го 

прилагодат 

своето работење 

и инвестициите 

во однос на 

планираните 

резултати на 

проектот. 

 

Онлајн индивидуални 

состаноци, по потреба. 

Јавни расправи, доколку е 

можно. 

 

Директна комуникација 

преку е-пошта.  

Медиуми/соопштенија за 

печат.  

 

Донатори и други 

меѓународни 

Заинтересирани страни кои се 

од големо значење за успехот 
на Проектот а се директно 

или индиректно вклучени во 

Реализација на 

поддршката и 
финансиите 

Директна комуникација 

преку е-пошта. 
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Заинтересирани страни 
Посебни прашања или 

интереси 

Цели на 
вклучувањето и 

комуникација 

Методи за вклучување и 
комуникација 

супранационални 

организации 

• Европската унија 

• Инвестициска рамка за 
Западен Балкан 

• Друго  

планирањето на Проектот и 
финансирањето на неговата 

имплементација 

Медиуми / соопштенија за 

печат 

 

Социјални медиуми 

(Facebook, YouTube, 

Instagram), , Viber 

&Официјални веб страни, 

WhatsApp и друго. 

Јавна расправа, доколку е 

можно. 

 

Табела 4.1: Анализа на заинтересираните страни и барањата за комуникација 

4.2 Обесправени/ранливи лица или групи 

Обесправени/ранливи индивидуи или групи се потенцијално непропорционално засегнати и 

помалку способни да имаат корист од можностите што ги нуди проектот, пред се, поради 

специфичните потешкотии за пристап и/или разбирање на самите информации за проектот и 

неговите влијанија врз животната средина и социјалните аспекти, вклучително и стратегии за 

нивно ублажување. 

За време на процесот на оцена и подготовката на овој ПВЗС, беа анализирани потенцијалните 

групи во широката област околу проектот, а кои би можеле да бидат засегнати од овој проект, 

различни во однос на полот, возраста, етничката припадност, религија и други културни, 

физички или други атрибути (на пр. поради дигиталниот јаз, без пристап до интернет, рурални 

средини). Оваа проценка покажа дека не постојат ранливи или обесправени поединци на 

земјиштето опфатено со проектот, кои ќе бидат засегнати со активностите на овој проект 

и/или може да имаат потреба од различни канали на комуникација. 

Оттука, доколку МЕПСО, за време на имплементацијата на проектот, идентификува ранливи 

групи засегнати од овој проект, ќе бидат додадени во овој ПВЗС и ќе бидат идентификуваат 

соодветни методи на комуникација, но и ќе се спроведат активности за вклучување на оваа/и 

ранлива група/и.  

4.3 Родови аспекти 

Родовите аспекти се инкорпорирани во овој ПВЗС, како и идните методи на вклучување. 

Активностите за вклучување се дизајнирани со цел да им овозможат на жените да 

учествуваат, на пр. фокус групи и работилници. Постојат повеќе методи за жените да се 

вклучат во консултациите и да дадат повратни информации за различни аспекти на проектот. 

Жените ќе бидат консултирани за активностите на проектот, понатамошни детали за методите 

на консултации се дадени во поглавје 6 на овој документ.  
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5. Претходни активности за вклучување на заинтересирани 

страни 

Со цел да се утврди соодветната проектна опција и идејниот проект кој ќе ги исполни сите 

деловни и МФИ барања, како и барањата од технички аспект, МЕПСО во рана фаза го започна 

процесот на консултации со институционалните чинители. 

При крајот на септември 2021 година, се одржаа серија состаноци со администрацијата од 

засегнатите општини, како и нивните јавни комунални претпријатија и локални музеи.  

Целта на овие состаноци беше да се претстави Проектот, неговите компоненти и активности 

коишто ќе бидат преземени во оваа насока пред институционалните чинители кои ќе бидат 

најмногу погодени и кои можат да дадат релевантни информации за време на главното 

проектирање, како и поддршка за успешна реализација на планираните проектни активности 

за време на фазата на изградба.  

Дополнително, беше одржана онлајн-презентација на државно ниво (министерства) пред 

институционалните чинители, веднаш по проектните презентации одржани во живо со 

општините.  

Преглед на процесот на консултации со заинтересираните страни досега е прикажан во Анекс 

5. 
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6. План за вклучување на заинтересирани страни 

6.1 КОВИД-19 

Новонастанатата ситуација со појавата на КОВИД-19 пандемијата, предизвикана од SARS-CoV-

2 вирусот, ги промени познатите и широко користени методи за објавување информации и 

вклучување на заинтересирани страни.  

Со цел да се избегне, колку што е можно, изложување на ризик за трансмисија на вирусот, 

методите за вклучување на заинтересирани страни и споделување на информации за овој 

проект беа адаптирани во согласност со препораките од најрелевантните меѓународни и 

национални здравствени организации и релевантни чинители коишто ја моделираат и 

дефинираат добрата меѓународна индустриска пракса (GIIP).  

ОД страна на ЕБОР е објавено упатство за добра пракса при јавни консултации за време на 

КОВИД-19 пандемијата. Во Анекс 6 е дадена листа на веб-страници за јавни расправи и 

споделување информации, како и GIIP.     

6.2 Предлог-стратегија за информирање и расправа 

За целите на Проектот, МЕПСО ќе користи различни методи за воведување на заинтересирани 

страни со цел да обезбеди непрекината комуникација со сите заинтересирани страни и 

создаде јавно достапни информации. МЕПСО, во соработка со засегнатите општини, како и 

локални заедници засегнати со Проектот редовно ќе ги информираат локалните жители и 

бизниси коишто живеат или работат во околината на подрачјето опфатено со Проектот за 

развојот на проектот особено за почетокот на градежните работи и за неговото влијание на 

локалните жители и бизниси.  

За презентација на нацрт-проектот и информирање на заинтересираните и засегнати страни 

во однос на можни последици и мерки за намалување на последиците коишто се планирани 

да бидат имплементирани во овој поглед, МЕПСО ќе одржи јавни расправи и споделување на 

информации на кои ќе бидат опфатени главните проблеми значајни за Проектот во сите три 

општини. Доколку дозволуваат околностите, расправите ќе се одржуваат со физичко 

присуство (со целосно почитување на КОВИД-19 мерките за заштита), во спротивно ќе се 

користат онлајн начини.  

МЕПСО ќе ги информира сите страни за точниот датум, време и место на одржување на 

презентацијата, најмалку 7 дена порано (претпочитаме 2 недели), со објавување на социјални 

медиуми, веб-страниците на МЕПСО и трите општини, локални медиуми (весници, онлајн 

портали) и општинските јавни огласи. Соопштението од онлајн расправата исто така ќе биде 

објавена во горе-наведените населени места со цел да се точно да се таргетира локалното 

население од овие општини. Понатака, невладините организации коишто се наведени во 

Анекс 4 од овој ПВЗС ќе бидат директно контактирани и известени за одржувањето на јавната 

расправа.  

Исто така е предвидена посебна онлајн јавна расправа на којашто ќе биде промовирана  и за 

истата ќе се расправа во живо на бесплатни платформи за комуникација со заинтересираните 

страни и лица коишто ќе се регистрираат за учество. 

https://www.ebrd.com/covid19-consultation.pdf
https://www.ebrd.com/covid19-consultation.pdf
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Пакетот за јавна објава на ЕЗЖС за Проектот содржи: 

▪ Не-техничко резиме 

▪ Елаборат за влијанието врз животната средина (ЕЖЗС)  

▪ Елаборат за вклучување на заинтересирани страни (ПВЗС),  

▪ План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА), 

▪ Формулар за поднесување поплаки (види Анекс 1) 

▪ План за откуп на земјиште и преселување (ПОЗП) 

Сите промотивни документи за проектот ќе се објават на веб-страниците на МЕПСО,  Општина 

Валандово, Општина Струмица и Општина Гевгелија. Документите ќе бидат изготвени на 

англиски и македонски јазик и ќе бидат достапни откако ќе бидат одобрени. Документите ќе 

бидат јавно достапни 30 календарски денови. Сите заинтересирани страни можат да дадат 

коментар за презентираната документација во дадениот период од 30 дена.  

Документите, исто така, ќе бидат објавени на веб-страницата на ЕБОР во период одреден 

според политиката за животна средина и социјални аспекти на  и ќе останат јавно достапни 

за времетраењето на Проектот. Сите заинтересирани лица можат да коментираат на 

објавената документација за рок од дадениот период.   

Презентацијата на документацијата за ЕЖЗС за проектот ќе има за цел да обезбеди 

информација за јавноста за изградбата и функционирањето на планираниот автопат.  

Сите оправдани коментари и предлози ќе бидат разгледани и соодветно адресирани. ЕИП ќе 

објави краток извештај за сите покренати релевантни прашања, вклучувајќи и објаснување за 

одбивање/прифаќање на предлозите. 

Сите достапни информации и документи за проектот ќе бидат јавно објавени најмалку 2 

недели пред почетокот на било какви планирани презентации. Доколку е потребно, ќе се 

организираат како гаранција дека вклучувањето на заинтересираните страни е родово и 

етнички исполнето.  

Резимето од барањата за вклучување на заинтересираните страни и објавата на информации 

наведени погоре, се наоѓа подолу.  

 

 Активност Време/останати информации Одговорност 

1 

Организација на најмалку три 
онлајн/физички јавни расправи 

за презентација на проектот на 

јавноста и не-институционални 
страни.  

 
Поттик за доставување писмени 

предлози и коментари. 

Обезбедување навремен 
пристап до документите пред 

одржувањето на било која 
средба (најмалку 2 недели пред 

настанот) 

Заинтересираните страни ќе бидат 
информирани за точниот датум, време 

и место на одржување на средбата, 

најдоцна седум дена пред состанокот 
(по можност 14 дена), по пат на 

информирање преку веб-страниците 
на МЕПСО  локалните медиуми и 

огласните табли на општините, како и 

засегнатите населени места од 
проектот.  

Невладините организации во Анекс 4 
од овој ПВСЗ ќе бидат директно 

контактирани и известени за јавниот 
состанок кој ќе се одржува онлајн.  

 

МЕПСО/ЕИП 

2 Да се обезбеди јавно достапна 
проектна документација на веб-

Сите достапни информации и 
документи за Проектот ќе бидат 

објавени веднаш откако ќе станат 

МЕПСО/ЕИП 

https://www.mepso.com.mk/index.php/mk/jugo-istok/
http://www.valandovo.gov.mk/
http://www.valandovo.gov.mk/
http://www.strumica.gov.mk/
http://www.gevgelija.gov.mk/
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 Активност Време/останати информации Одговорност 

страниците на МЕПСО и трите 
општини, и тоа: 

− This SEPОвој ПВЗС 

− ЕЗЖС  

− Рамка за откуп на земјиште и 

преселување 

− Формулар за поднесување 
поплаки и информативен лист 

за поплаки  

− Не-техничко резиме 

− План за управување со 

животната средина и 
социјалните аспекти  

− ЕЗЖС изготвен од државна 

институција 
Печатење и чување на копии од 

документите во седиштето на 
МЕПСО И ОПШТИНИТЕ Валандово, 

Струмица и Гевгелија.  

достапни, но најмалку 2 недели пред 
средбата. 

 

3 Организација на индивидуални 
консултативни средби  

Според потребите или на барање на 
МЕПСО, Општината, или било кој друг 

чинител/ група/ индивидуи 

МЕПСО/ЕИП 

4 Документирање на сите мислења, 
забелешки и можни решенија во 

однос на Проектот, кои биле 

покренати од заинтересираните 
страни во текот на консултативните 

средби, како и соодветен одговор на 
истите 

Во тек  МЕПСО/ЕИП 

5 Објава на информации за обемот, 

временскиот распоред и 
времетраењето на планираните 

градежни работи, како и очекувани 
прекини и недоследности, преку 

веб-страниците на МЕПСО и 

засегнатата општина 

Две недели пред започнувањето на 

градежните работи од страна на МЕПСО 

МЕПСО/ЕИП 

6 Објава на информации за 

проектните активности на проектот 
преку веб-страницата на МЕПСО, 

како и засегнатата општина, но и на 

видливите локации низ засегнатите 
локални заедници 

 

Неделно, за време на градежната 
фаза. 

МЕПСО/ЕИП и 

Изведувачот 

Табела 6.1: Резиме на барањата од вклучувањето на заинтересираните страни и објавувањето  

6.3 Идни фази на проектот 

За време на проектот, МЕПСО, ЕИП и изведувачот(ите) вклучени на проектот ќе продолжат да 

ги вклучуваат заинтересираните страни, а овој ПВЗС ќе се ажурира со цел да се бележи 

напредокот на проектот. ПВЗС ќе се ажурира годишно и пред почетокот на изградбата. 

Прашањата покренати во текот на градежниот процес ќе бидат документирани и ќе се 

одговори преку механизмите опишани во овој ПВЗС. 

Печатени копии од пакетот за јавна објава на ЕЗЖС ќе бидат достапни во просториите на 

МЕПСО. Дополнително, печатени копии од ЕЗЖС и релевантни проектни документи ќе бидат 
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достапни на градилиште, седиштето на изведувачот - по започнување со градежните работи, 

и во засегнатата општина. 

За време на изградбата, ќе бидат поставени информативни табли на влезот од локациите од 

страна на главниот изведувач, веднаш до патиштата кои служат медиумска алатка за 

комуникација со локалните жители. Исто така ќе биде вклучена и информација за механизмите 

за поплака. Изведувачот ќе ги обезбеди локациите пред почеток на било какви градежни 

активности и ќе обезбеди дека се поставени соодветни ознаки и предупредувачки знаци за 

градежната локација. 

Сите материјали за презентација, како и релевантната проектна документација, ќе бидат 

достапни на веб-страницата на МЕПСО, за целото времетраење на проектот.  

Секоја информација во врска со овој проект, во фазите на работење, ќе биде објавена на веб-

страницата на МЕПСО и социјалните мрежи. 

https://www.mepso.com.mk/index.php/mk/jugo-istok/
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7. Ресурси и одговорности 

 

 (ЕИП) ќе биде формирана од МЕПСО, и ќе биде одговорна за спроведување на проектот, 

вклучително и спроведување на активностите коишто произлегуваат од овој ПВЗС. ЕИП ќе ја 

инкорпорира потребната организациска структура, капацитетот и компетенциите, соодветни 

на природата и обемот на проектот и пропорционални со нивото на неговите еколошки и 

социјални ризици и влијанија. ЕИП ќе биде во редовна комуникација со ЕБОР. 

За ефективно реализирање на планираните активности за вклучување на заинтересираните 

страни, ЕИП ќе користи сопствени финансиски средства. Изведувачот ќе биде одговорен за 

своите трошоци направени за потребните активности за вклучување на заинтересираните 

страни за овој проект. 

ЕИП ќе назначи одговорно лице за имплементација на ПВЗС и комуникација со заедниците  за 

целото времетраење на проектот. Нејзините/неговите контакт информации ќе се ажурираат 

по потреба.  

Сите изведувачи одговорни за извршување на специфичните проектни активности мора да ги 

имплементираат соодветните одредби од овој ПВЗС (види Поглавје 6). Барањата поврзани со 

механизам за поплаки ќе бидат наведени во тендерската документација, како и договорите 

кои што се потпишани со изведувачите. 
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8. Механизми за поплака  

МЕПСО, во име на овој Проект, ќе воспостави процедура за поплаки при што сите 

заинтересирани страни ќе бидат информирани за постоење на механизмот за поплаки, контакт 

лицата од МЕПСО одговорни за спроведување на механизмот, како и за образците за 

поднесување на поплаки. 

Флаерот за поплаки и образецот за поплаки (Додаток 1) за Проектот ќе бидат достапни на 

официјалните веб-страници на МЕПСО и општините (Валандово, Струмица, Гевгелија), во 

седиштето на МЕПСО и трите општини. Доколку општината добие поплака (во печатена форма 

или по е-пошта) тие ќе ја достават до МЕПСО во рок од 3 дена по приемот, а МЕПСО веднаш 

ќе ја проследи до ЕИП за понатамошна постапка. Понатака, сите забелешки дадени од 

заинтересирани страни може да се соопштат лично,  телефонски или писмено во образец за 

поплака.   

Образецот за поплаки може да се достави и до изведувачот за време на градежните работи. 

Флаерот и образецот за поплаки ќе бидат достапни на самото градилиште во печатена форма 

на македонски јазик, додека флаерите ќе бидат објавени на огласната табла на градилиштето 

со цел да бидат видливи за јавноста и заинтересираните страни. Изведувачот е должен сите 

примени поплаки да ги проследи до лицето за контакт на проектот во ЕИП. 

Сите поплаки ќе бидат забележани во Регистарот за поплаки (Додаток 3) и ќе бидат 

прифатени во период од 7 дена. Заинтересираните страни што поднесуваат поплаки ќе бидат 

информирани од страна на МЕПСО за предложените корективни мерки и преземени 

активности во рок од 15 календарски дена по поднесувањето на поплаката. Доколку МЕПСО 

не може да го реши проблемот, или доколку не е потребно никаква делување, МЕПСО ќе даде 

соодветно образложение и оправдување на подносителот на поплаката на кој начин понатаму 

да постапува, доколку не е задоволен од стореното. Лицата што поднеле поплака можат да 

посегнат и по други правни механизми во согласност со националните закони и регулативи. 

ЕИП ќе го следи начинот на кој се постапува со поплаките и ќе води евиденција за пристигнати 

поплаки во регистарот на поплаки, вклучувајќи ги и оние доставени од Изведувачот. 

Регистарот ќе послужи како основа за пополнување на извештаите за управување со поплаки, 

а кои ќе бидат вклучени во годишните Извештаи за животната средина и социјални аспекти 

кон Банката. 

ЕИП ќе ги објавува и редовно ќе ги ажурира сите релевантни документи и процедури за 

поплаки на веб-страницата на МЕПСО, но и ќе обезбеди копии од Образецот за поплаки до 

засегнатите општини. ЕИП ќе испрати повратна информација кон сите заинтересирани страни 

кои го пополниле образецот за поплаки преку е-пошта или по пошта. ЕИП ќе комуницира со 

сите заинтересирани страни и ќе ги информира за било какви промени во прогресот на 

проектот, при што сите ажурирања ќе бидат објавени на веб-страниците на МЕПСО и 

општините и истовремено ќе бидат обезбедени флаери во локалните заедници од подрачјето 

опфатено со Проектот. 

Во секое време, лицата што поднеле поплака можат да бараат други правни решенија во 

согласност со правната рамка на Република Северна Македонија, вклучително и формална 

судска жалба. 

 

Сите проекти финансирани од ЕБОР ќе бидат структурирани со цел да ги  исполнат барањата 

на Политиката за животна средина и социјални аспекти, а коишто вклучуваат десет барања 

https://www.ebrd.com/documents/environment/esp-macedonian.pdf
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за изведба (БИ) во клучните области на еколошката и социјалната одржливост што проектите 

треба да ги исполнат, вклучително и БИ10 кое се однесува на  објавување на информации и 

вклучување на заинтересираните страни. Понатаму, независниот механизам за проектна 

одговорност на ЕБОР како независна алатка за последна инстанца, има за цел да го олесни 

решавањето на социјалните, еколошките и прашањата поврзани со јавното давање 

информации, а се покренати од луѓето кои се дел од проектот, но и од граѓански организации 

за проектите финансирани од ЕБОР меѓу заинтересираните страни во проектот или да утврди 

дали Банката го почитувала ПБЗС и одредбите за проектот од нејзината Политика за пристап 

до информации; и каде што е применливо, да ја реши секоја постојна неусогласеност со овие 

политики, притоа спречувајќи идна неусогласеност од страна на Банката.  

Контакт податоци за прашања и поплаки: 

Внимание: Г-ѓа Бисера Денковска 

Оператор на електропреносен систем на Северна Македонија (МЕПСО) 

Адреса: ул. Максим Горки 4, Скопје, Северна Македонија 

Тел: + 389 2 314 98 14 

E-пошта: bisera.denkovska@mepso.com.mk  

За работниците ќе бидат достапни посебни механизми за поплака.  

 

  

https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/access-to-information-policy.pdf
https://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/access-to-information-policy.pdf
mailto:bisera.denkovska@mepso.com.mk
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9.  Мониторинг и доставување извештаи 

МЕПСО заедно со локалните самоуправи на трите инволвирани општини ќе бидат одговорни 

за следење на активностите за имплементација од ЕИП во однос на вклучување на 

заинтересирани страни, како и за комуникација особено со лицата засегнати од проектот ЛЗП7. 

Со цел да го сумира процесот на вклучување на заинтересираните страни, ЕИП ќе подготви 

посебен мониторинг извештај (Извештај за активностите за вклучување на заинтересираните 

страни), каде првиот извештај треба да се изработи шест месеци по почетокот на градежните 

работи и ќе продолжи да се изработува на полугодишна основа, се до завршувањето на 

градежните работи. По завршувањето на Проектот, ЕИП ќе изготви годишен извештај за 

мониторинг во текот на оперативната фаза. Мониторинг извештаите треба да ги содржат 

следниве информации: 

▪ Консултативни средби со заинтересираните страни (место, време, дискутирани 

прашања, мерки за ублажување обезбедени од страна на ЕИП); 

▪ Примени поплаки во периодот за доставување (и сите детални информации за тоа);  

▪ ЕИП ќе го известува ЕБОР и WBIF за активностите за вклучување на 

заинтересираните страни (на годишно ниво); 

▪ Секој извештај за активностите за вклучување на заинтересирани страни за 

проектот ќе биде објавен на веб-страницата на МЕПСО за јавни прегледи и 

понатамошни забелешки. 

ЕИП ќе покани заинтересирана локална НВО/ГО за спроведување на надворешен мониторинг, 

со цел да го надгледува извршувањето на активностите според ПВСЗ. 

При реализацијата ана ПВЗС треба да се следат следните индикатори: 

▪ Сите заинтересирани страни се контактирани пред почетокот на активностите од 
проектот; 

▪ Споделување на информации – достапност на проектна документација; 
фреквенција на пренесување информации, пренесени информации до страните;; 

▪ Реализација на планираните активности  - бројот и степенот на учество од страна 

на специфичните групи на заинтересирани страни; 

▪ Број на идентификувани и контактирани ранливи групи; 

▪ Записници од средби;  

▪ Доставени активности за исправка; 

▪ Број и тип на поплака; 

▪ Усогласеност со механизмот за поплаки –Комплетирани извештаи во Регистарот за 
поплаки (Анекс 3); 

▪ Процент на поплаки решени во пропишани временски рокови; и  

▪ Број на повторени поплаки. 

 

  

 

 

7 ЛЗП – Лица засегнати од проектот: Лице (физичко или правно) коешто се соочува со физичко или 

економско иселување  
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Анекси 

Анекс 1: Образец за поплаки 

Анекс 2: Механизам за поплаки 

Анекс 3: Регистар на поплаки 

Анекс 4: Информации за контакт со заинтересирани страни  

Анекс 5: Претходни активности за вклучување на заинтересирани страни 

Анекс 6: Листа со релевантни онлајн извори за КОВИД-19  

Анекс 7: Извадоци од претходни активности за вклучување на заинтересирани страни 
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Анекс 1: Образец за поплаки 

 

Референтен број: 

Целосно име и 
презиме: 

(можете да останете 
анонимен/а, доколку 
сакате вашиот 
идентитет да не биде 
откриен без ваша 
согласност) 

 

Информации за 
контакт: 

Означете како сакате 
да ве контактираме 
(пошта, тел., e-мејл) 

• Пошта: (Напишете адреса) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

• Тел.: ______________________________________ 

• Е-мејл:  
 

Претпочитан јазик 
на комуникација: 

Македонски 

Друг:  

Опис на инцидент/поплака: Што се случило? Каде се случило? Зошто се случило? 
Кој е исходот од проблемот? 

 

 

 Датум на 
инцидент/поплака: 

Еднократен инцидент/поплака (датум ____________) 

Се случило повеќе од еднаш. Колку пати? (______) 

Во тек/ во моментот се одвива  

 

Кој е вашиот предлог за решавање на проблемот? Други забелешки?  

 

 

 

Потпис:  Датум: 

Ве молиме доставете го овој образец 
до:  

Г-ѓа. Бисера Денковска 

email: bisera.denkovska@mepso.com.mk  

тел. + 389 2 314 98 14  

www.mepso.com.mk 

Адреса: Оператор на електропреносен 
систем на Република Северна Македонија 
(МЕПСО) 

Ул. Максим Горки бр. 4,  

1000 Скопје 

Republic of North Macedonia 

  

mailto:bisera.denkovska@mepso.com.mk
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Информирање на 

лицето што поднело 

поплака за 

преземените 

дејствија и 

валидирање на 

поплаката за 

исполнување на 

истата 

Анекс 2: Механизам за поплаки 

 

 

 

 

 

  

Примена поплака 
(Усна или писмена) 

Известување за прием во рок од 7 дена 

Заведување на датумот 

во регистарот за поплаки  

Затвори ја постапката 

Спроведување на 

корективното 

дејствување и следење 

на истата 

Итна акција доволна за 

задоволување на 

барањето на 

жалителот 

Одреди дали е потребна 

некоја долгорочна 

активност 

СЛЕДЕН 

ЧЕКОР 

Следи со цел да се верифицира успешната 

имплементација на корективните активности 

НЕМА СЛЕДЕН ЧЕКОР 

Информирање на лицето што 

поднело поплака за предлог-

решението или појаснување 

зошто не е потребно дејство 

во период од 15 дена 
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Анекс 3: Регистар на поплаки 

 

Регистарот на поплаки од проектот, кој се води во дигитален формат како табеларен приказ, 

потребно е да ги содржи следниве информации: 

 

ВНЕС: 

Иницијатор:  

Локација на живеалиште: 

Вид на проблем 

Име и презиме 

Информации за контакт 

Датум на внес 

Потврда за прием на поплаката 

 

ПРОБЛЕМ: 

Опис на проблемот 

Предложено решение 

Активности што треба да се преземат за решавање на проблемот 

 

ИЗЛЕЗ: 

Датум на затворање 

Следење на поплаката  

Резултати од преземените дејствија 

Повторување Да/Не. 
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Анекс 4: Информации за контакт 

 

Име на заинтересираната страна 

(Организација/Институција/ЛЗПи) 
Информации за контакт 

НВО/ГОи 

Македонско еколошко друштво (МЕД) Борис Трајковски, ул.7, бр.9А, 1000 Скопје 

Тел: (02) 2402 773,  

Факс: (02)2402 774 

Моб: 078 371 175 

contact@mes.org.mk 

Еколошко движење на Македонија (ЕДМ) – 

Скопје 
Васил Ѓоргов 39/ 6, 1000 Скопје 

Тел: (02) 3220-518 

dem@dem.org.mk 

Центар за истражување и информирање на 

животната средина „Еко-свест“ – Скопје 

Никола Кљусев 14, 1000 Скопје 

Тел: (02) 3217-247  

Моб: 072 726-104 
info@ekosvest.com.mk 

Фронт 21/42 Орце Николов 83А, 1000 Скопје 

Тел/Факс: (02) 3122-546  
Моб: 075 433-231  

contact@front.org.mk  

Македонски зелен центар Бул. Водњанска 35/12, 1000 Скопје 
Тел/Факс: (02) 310-9373 

Моб : 078 205 217 
zeleni@zeleni.org.mk 

Здружение за проучување и заштита на 

птици на Македонија 

ПМФ - Гази Баба ББ, 1000 Скопје, 

02/3117-055; 078/254-736 
brankom@ukim.edu.mk 

Здружение за заштита на бувовите  Јуриј Гагарин 28-5/3, 1000 Скопје 

070/999-859 
macedonian.owl.trust@gmail.com  

ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ  

Министерство за економија 

 

ул. Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје 

тел: +389 2 3085 347    

e-мајл: info@economy.gov.mk   

Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство  

ул. Аминта Трети бр. 2 1000 Скопје  

тел: (02) 3134 477  
info@mzsv.gov.mk  

Министерство за финансии 

 

ул. Даме Груев бр.12 1000 Скопје 

тел: +389 2 3255-300 
finance@finance.gov.mk  

Министерство за екологија и просторно 

планирање  

Плоштад Пресвета Богородица бр.3 1000 

Скопје 
infoeko@moepp.gov.mk 

www.moepp.gov.mkv 

 
 

Плоштад Црвена Скопска Општина бр. 4, 
Скопје 

тел: + 389 (0)2 3145 497 
E-мајл: info@mtc.gov.mk 

www.mtc.gov.mk  

Управа за заштита на културно наследство Ул. Павел Шатев бр. 3 
1000 Скопје 

mailto:contact@mes.org.mk
mailto:dem@dem.org.mk
mailto:info@ekosvest.com.mk
mailto:contact@front.org.mk
mailto:zeleni@zeleni.org.mk
mailto:brankom@ukim.edu.mk
mailto:macedonian.owl.trust@gmail.com
mailto:info@economy.gov.mk
mailto:info@mzsv.gov.mk
mailto:finance@finance.gov.mk
mailto:infoeko@moepp.gov.mk
mailto:info@mtc.gov.mk


   
  
 Инфраструктурен проект, Техничка помош 7, TA2017050 R0 IPA 

WB21-MKD-ENE-03 C1 План за вклучување заинтересирани страни

  С т р а н а  | 30 

тел: +389 2 551 7700 

d.naumovski@uzkn.gov.mk 
www.uzkn.gov.mk   

АД Водостопанство на РСМ – Скопје 

 

ул. 3-та Македонска Бригада бр. 10A, Скопје 

тел: 02-5116-401 \ 02-5116402 
contact@vodostopanstvo.mk 

advodostopanstvoinvesticii@gmail.com 

A1 
 

Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје  
komunikacii@a1.mk  

kontakt@a1.mk 

Македонски Телеком 
 

Ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје,  
IR@telekom.mk   

press@telekom.mk   

ЕВН Македонија, АД Скопје  Ул. Лазар Личеноски бр.11, 1000 Скопје 
тел: +389 2 3205 000 

e-мејл: info@evn.mk 

Национални енергетски ресурси 

 

бул. Св. Климент Охридски бр. 58B 

02 6090137 

E-мејл: contact@mer.com.mk 

Јавно претпријатие за државни патишта 

 

Ул. Даме Груев бр.14,  

1000 Скопје 

contact@roads.org.mk  
Tel: 02 3118-044 

Железници на Република Северна 
Македонија  АД - Скопје 

бул.3-та Македонска бригада 36, Скопје, 1000  
+389 (0)2/3248-701; 3164-255 

www.mztransportad.com.mk  

mztransportad@mztransportad.com.mk  

Железници на Република Северна 

Македонија  

Ул. Јордан Мијалков 50 б Скопје 

++ 389 (0)2 3227 903 

E-mail: info@mzi.mk 

ЕСМ (ЕЛЕМ) 

 

бул. 11. Октомври 9, 1000 Скопје 

 02/3149–278 

 02/3149-134 
 contact@elem.com.mk 

www.elem.com.mk  

Акенција за катастар на недвижности 

 

 

Трифун Хаџи Јанев 4, 

1000 Скопје, 

 (02) 3204 800 
info@katastar.gov.mk 

www.katastar.gov.mk  

ЈП национални шуми - Скопје  АДРЕСА: ул.Перо Наков 128 Скопје 
Тел: +389 2 2581 080 - Централа 

Тел: +389 2 2581 083 - Директор 
komunikacii@mkdsumi.com.mk  

www.mkdsumi.com.mk  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

Општина Струмица 

 

Сандо Масев br.1; 2400 Струмица 

info@strumica.gov.mk  
00389(0) 34 348 030 

www.strumica.gov.mk  

ЈПКД Комуналец – Струмица 
 

24-ти Октомври 2 
Струмица 

contact@komunalec-strumica.com.mk  
www.komunalec-strumica.com.mk  

НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и музеј на Струмица  
 

27-ми Март бр. 2. 2400 Струмица 

Телефон: +389 34 345 925 
www.muzej-strumica.mk  

zavodmuzej@yahoo.com  

mailto:d.naumovski@uzkn.gov.mk
http://www.uzkn.gov.mk/
mailto:komunikacii@a1.mk
mailto:kontakt@a1.mk
mailto:contact@roads.org.mk
http://www.mztransportad.com.mk/
mailto:mztransportad@mztransportad.com.mk
mailto:info@mzi.mk
http://www.elem.com.mk/
mailto:info@katastar.gov.mk
http://www.katastar.gov.mk/
mailto:komunikacii@mkdsumi.com.mk
http://www.mkdsumi.com.mk/
mailto:info@strumica.gov.mk
http://www.strumica.gov.mk/
mailto:contact@komunalec-strumica.com.mk
http://www.komunalec-strumica.com.mk/
http://www.muzej-strumica.mk/
mailto:zavodmuzej@yahoo.com
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СТРУМИЦА – ГАС, Струмица  e-мајл: info@strumicagas.mk 

тел. 034 – 348 – 113 
034 – 348 – 003 

www.strumicagas.mk 

Општина Валандово Иво Лола Рибар бр.3, 2460  Валандово,  
e-мајл:  gradonacalnik@valandovo.gov.mk  

тел: 034/382-044 

факс: 034/382-044 
www.valandovo.gov.mk  

ЈП КОМУНАЛЕН СЕРВИС ВАЛАНДОВО  034/ 381-538 
e-мајл: kontakt@ksv.mk 

www.ksv.mk  

Општина Гевгелија Димитар Влахов 4, 1480 Гевгелија 
Тел. +389 34 213 843; 034 611 353 

Тел/факс ++38934 611 373 

e-мајл: gevgelijao@t-home.mk  
e-мајл: kabinet@gevgelija.gov.mk 

www.gevgelija.gov.mk  

ЈП КД Комуналец –  

 

 

7-ми Ноември бр. 50, Гевгелија 

Тел.: 034/212-808; 034/214-808 

Е-мејл: komunalecgevgelija@yahoo.com 
www.komunalecgevgelija.mk  

Национална установа Музеј – Гевгелија   

 

Маршал Тито бр.26, Гевгелија 

Тел: 034 213 660; 034 218 673 
Е-мајл: bobanhus@yahoo.com 

www.muzejgevgelija.mk  

 

 

 

http://www.strumicagas.mk/
mailto:gradonacalnik@valandovo.gov.mk
http://www.valandovo.gov.mk/
mailto:kontakt@ksv.mk
http://www.ksv.mk/
mailto:gevgelijao@t-home.mk
mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk
http://www.gevgelija.gov.mk/
mailto:komunalecgevgelija@yahoo.com
http://www.komunalecgevgelija.mk/
mailto:bobanhus@yahoo.com
http://www.muzejgevgelija.mk/
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Анекс 5: Регистар на претходни активности за вклучување на заинтересирани страни  

 

Бр. 
Датум/место 
на одржување 

Настан за 

вклучување на 
заинтересирани 

страни 

Присутни 

заинтересирани 
страни 

Број на 

контактирани/консултирани 
лица 

Дискутирани клучни прашања Метод 

1  21/09/2021, 
12.00h 

Центар на 

култура, 
Валандово 

Презентација на 
проектот на 

заинтересираните 

страни  

Општина Валандово;  
Јавна Општинска 

зграда  

Претпријатија (ЈПи)  
МЕПСО;  

ИПФ7 работна група 
и стручни лица за 

ЕЗЖС 

11 • Презентација на проект 

• Одобрување на 

предложената/преференцијална 
варијанта на проектот  

• Да се избегнат деликатни 

локација/и во понатамошното 

проектирање  

• Механизам на поплаки 

Состаноци8 

2  22/09/2021, 

12.00h 

Општина 
Гевгелија 

Презентација на 

проектот на 

заинтересираните 
страни 

Општина Гевгелија; 

Општински ЈПи; 

МЕПСО; 
ИПФ7 работна група 

и стручни лица за 
ЕЗЖС 

 

11 • Презентација на проект 

• Одобрување на 
предложената/преференцијална 

варијанта на проектот  

• Точна локација на новата 400/110 
kV ТС подрачјето на Милетково 

• Потенцијални поплаки до кои би 

дошло од фармери(сопственици и 

корисници на земјиште) при 
откупот на земјиштето 

Состаноци9 

 

 

8 Состанокот беше одржан со запазување на мерките и протоколите за претпазливост од КОВИД-19. За повеќе, ве молиме проверете на официјалната 

владина веб-страница на Република Северна Македонија https://koronavirus.gov.mk/  

9 Состанокот беше одржан со запазување на мерките и протоколите за претпазливост од КОВИД-19. За повеќе, ве молиме проверете на официјалната 

владина веб-страница на Република Северна Македонија.  https://koronavirus.gov.mk/ 

https://koronavirus.gov.mk/
https://koronavirus.gov.mk/
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Бр. 
Датум/место 

на одржување 

Настан за 
вклучување на 

заинтересирани 
страни 

Присутни 
заинтересирани 

страни 

Број на 
контактирани/консултирани 

лица 

Дискутирани клучни прашања Метод 

3  22/09/2021, 

12.00h 
Дом на АРМ,  

Струмица 

Презентација на 

проектот на 
заинтересираните 

страни 

Општина Струмица; 

Општински ЈПи; 
Музеј на Град 

Струмица;Струмица 
Гас;  

МЕПСО; 

ИПФ7 работна група 
и стручни лица за 

ЕЗЖС 

15 
• Презентација на проект 

• Одобрување на 

предложената/преференцијална 

варијанта на проектот  

• Точна локација на новата 400/110 

kV ТС цо подрачјето на Милетково 

• Потенцијални поплаки до кои би 
дошло од фармери(сопственици и 

корисници на земјиште) при 

откупот на земјиштето 

Состанок10 

4  29/09/2021,  

Онлајн /МЕПСО -
дирекција  

Презентација на 

проектот на 
заинтересираните 

страни 

Надлежни 

министерства; 
МЕПСО; 

ИПФ7 T работна 

група и стручни 
лица за ЕЗЖС; 

Приватни градежни 
компании 

22 • Општи технички карактеристики 
на проектот 

• Одобрување на 

предложената/преференцијалната 
варијанта на проектот   

Онлајн Состанок 

5  12/10/2021 Барање за 

информации  

Музеј на Град 

Струмица 

2 Одредување на точната локација и 

граници на заштитено културно 
наследство Градишор-Мрамор  

Службена 

кореспонденција 

 

 

  

 

 

10 Состанокот беше одржан со запазување на мерките и протоколите за претпазливост од КОВИД-19. За повеќе, ве молиме проверете на официјалната 

владина веб-страница на Република Северна Македонија. https://koronavirus.gov.mk/ 

https://koronavirus.gov.mk/


   
  
 Инфраструктурен проект, Техничка помош 7, TA2017050 R0 IPA 

WB21-MKD-ENE-03 C1 План за вклучување заинтересирани страни

  С т р а н а  | 34 

Анекс 6: Листа на веб-страници за Ковид-19 

 

▪ [ЕБОР] Вклучување на заинтересирани страни (БИ10). ЕБОР брифинг белешка. Ковид-
19 

https://www.ebrd.com/covid19-consultation.pdf  

 

▪ Официјална владина веб-страница во Северна Македонија.  

https://koronavirus.gov.mk/ 

 

▪ [СЗО] COVID -19  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

▪ [МОТ] COVID -19  

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm  

 

▪ [ЕИБ] Техничка насока за ЕИБ промотори за еколошки и социјални перформанси во 
операциите финансирани од ЕИБ како одговор на кризата со појава на КОВИД-19 
(Додаток 4 – Вклучување на заинтересирани страни)  

http://www.eib.org/attachments/covid19_guidance_note_to_promoters_Анекс4_stakeholders_en-

gagement_en.pdf  

 

▪ [IFC] Времен совет за клиентите на IFC за безбедно вклучување на засегнатите страни 
во контекст на КОВИД-19 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_In-

terim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9s.b9a 

 

 

  

https://www.ebrd.com/covid19-consultation.pdf
https://koronavirus.gov.mk/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
http://www.eib.org/attachments/covid19_guidance_note_to_promoters_annex4_stakeholders_engagement_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/covid19_guidance_note_to_promoters_annex4_stakeholders_engagement_en.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_Interim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9s.b9a
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_Interim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9s.b9a
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Анекс 7: Извадоци од претходни активности за вклучување на заинтересирани страни  

 

Валандово: 21.09.2021 

 



   
  
 Инфраструктурен проект, Техничка помош 7, TA2017050 R0 IPA 

WB21-MKD-ENE-03 C1 План за вклучување заинтересирани страни  С т р а н а  | 36 

 

 
 
  



   
  
 Инфраструктурен проект, Техничка помош 7, TA2017050 R0 IPA 

WB21-MKD-ENE-03 C1 План за вклучување заинтересирани страни  С т р а н а  | 37 

Струмица: 22.09.2021 
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Гевгелија: 23.09.2021 
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