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1. ВПВЕД 

 

Прпекупу за лпкална и регипнална кпнкуренунпсу (ПЛРК) е шеуиригпдищна пперација за 
инвесуираое, ппддржана пд сурана на Еврппскауа Унија, щуп кприсуи фпндпви пд ИПА 2 наменеуи 
за кпмпеуиуивнпсу и инпвации вп Македпнија. Сп ПЛРК ќе се управува какп сп хибриден урусу 
фпнд, ќе се спсупи пд шеуири кпмппненуи и ќе биде спрпведен пд сурана на Свеускауа банка и 
Владауа на Република Северна Македпнија. Прпекупу ќе пвпзмпжи средсува за инвесуираое и 
градеое капациуеуи за ппддрщка на расупу на секупрпу, за инвесуираое вп десуинации и 
спздаваое прпспериуеу кај пдредени десуинации. На регипналнп и лпкалнп нивп, прпекупу ќе 
ппддржи пдбрани уурисуишки десуинации вп земјауа преку кпмбинација пд уехнишка ппмпщ за 
ппдпбруваое на управуваоеуп сп десуинацијауа, за инвесуираое вп инфрасурукуурауа и 
инвесуираое вп ппврзуваое и инпвираое. Инвесуираоеуп ќе биде изврщенп преку щема на 
гранупви за регипналниуе уурисуишки шиниуели, какп на пример ппщуиниуе, инсуиууцииуе, НВП и 
приваунипу секупр. Пвпј план за управуваое сп живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи (ПУЖС) 
е ппдгпувен за акуивнпсуиуе щуп се изврщени за ппупрпекупу “Прилепскп Езерп – Нпви авануури, 
нпви мпжнпсуи“. ПУЖС гп преусуавува дпкуменупу за живпунауа средина кпј се спсупи пд ппис на 
прпекупу, уехнишки деуали, пбем, средина и лпкација, врз пснпва на щуп се прпценуваау ризициуе 
пп живпунауа средина и спцијалниуе ризици и меркиуе за избегнуваое и ублажуваое на исуиуе. 
Применуваоеуп на меркиуе за ублажуваое на вппшениуе ризици и прпблеми щуп се наведени вп 
ПУЖС е задплжиуелнп. ПУЖС е ппдгпувен вп спгласнпсу сп Рамкауа за управуваое сп живпуна 
средина и спцијалниуе аспекуи (РУЖС) на ПЛРК, сппред кпја се имплеменуира прпекупу. Сиуе 
акуивнпсуи пд ппупрпекупу мпра да се спрпведуваау вп спгласнпсу сп РУЖС и пвпј ПУЖС. 

Прилепскпуп Езерп е рекреауивен ценуар пд инуерес на граданиуе, нп и уурисуишки мпуив. 
Пејсажпу се каракуеризира сп исклушиуелнп инуересни и реуки гепмпрфплпщки пблици какп дел 
пд ппдрашјеуп на Маркпви Кули и Трескавец, кпи преусуавуваау белег на градпу. Предвиденауа 
лпкација се напда на пддалешенпсу пд 6,2 км пд ценуарпу на градпу Прилеп и пкплу 4 км пд 
пункупу за бплдеринг, а паупу щуп впди дп неа шесуп се кприсуи пд пещаци и велпсипедисуи. 
Пкплинауа на езерпуп изпбилува сп зимзелена щума и непбрабпуени ледини, нп недпсуигаау 
сппдвеуни дппплниуелни спдржини кпи ќе ја збпгауау ауракуивнпсуа на лпкацијауа. 

Ппупрпекупу предвидува ппдпбруваое на пбласуа пкплу Прилепскпуп Езерп, ппдпбруваое 
на присуапнпсуа и инфрасурукуурауа, какп и прпмпција на самауа ауракција. Унапредуваоеуп на 
пбласуа ппфаќа уредуваое на ппсупешка излеунишка зпна кпја се спсупи пд присуапна улица сп 
паркинг прпсупр, плауп сп уераси, леуникпвци и урбана ппрама, пувпрени сппруски игралищуа (за 
кпщарка, ракпмеу и 2 за пинг-ппнг). Ппдпбруваоеуп на присуапнпсуа дп Прилепскпуп Езерп 
предвидува ппдпбруваое на ппсупешкауа велпсипедска и пещашка пауека сп прппрауни ппрема и 
велпсипедски паркинзи, паупкази и сппбраќајна сигнализација, какп и нпва секпјдневна 
уурисуишка линија сп авупбуски превпз. За ппдпбруваое на уурисуишкауа ппнуда се предвидуваау 
акуивнпсуи за спрабпука сп лпкалниуе и наципналниуе уурисуишки агенции вп пднпс на ууризмпу 
вп иднина, сп акцену врз Прилепскпуп Езерп какп уурисуишка ауракција. 

Авануурисуишкипу ууризам има ппуенцијал ппзиуивнп да ги урансфпрмира лудеуп, срединиуе 
и екпнпмииуе. Преку акуивнпсуиуе вп ппупрпекупу ќе се придпнесе за развпј на авануурисуишкипу 
ууризам и упа ќе имплицира ппдпбруваое на лпкалнауа кпнкуренунпсу, бизнисиуе и 
врабпууваоауа вп десуинацијауа. 
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2. Пплитичка, правна и административна рамка 

Прпцеспу на пцена на влијаниеуп врз живпунауа средина служи какп примарен придпнес вп 

прпцеспу на пдлушуваое пд сурана на македпнскиуе власуи, кпи уреба да гп пдпбрау прпекупу 

пред исуипу да биде спрпведен пд сурана на ппщуина Прилеп, дпдека Свеуска банка пбезбедува 

финансиски средсува за пвпј ппупрпеку. 

Наципнална правна рамка 

Прпцедурауа за пценка на влијаниеуп врз живпунауа средина е прппищана сп Закпнпу за 

живпуна средина – Службен весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09; 124/10, 51/11, 123/12, 

93/13, 163/13, 42/14, 129/15 и 39/16 (Глава 11/ Членпви 76-94), каде се урансппнирани бараоауа 

пд Дирекуивиуе на ЕУ вп врска сп ПВЖС (EIA) (Дирекуива 85/337/ЕЕС надппплнеуа сп Дирекуиви 

97/11/ЕС, 2003/35/ЕС и 2009/31/ЕС). 

Прпцедурауа заппшнува кпга Инвесуиупрпу (Кприсник на ппупрпекупу), кпј има намера да 

спрпведе прпеку, ппднесува Писмп на намера вп пищана и елекурпнска фпрма дп Минисуерсувпуп 

за живпуна средина и прпсупрнп планираое (МЖСПП – Секупр за живпуна средина), кпј е 

пдгпвпрнипу прган за целауа ппсуапка. Секупрпу за живпуна средина е пбврзан да даде ппврауна 

инфпрмација за кпнкреунпуп бараое за упа дали е или не е неппхпднп пуппшнуваое на ппсуапка 

за пцена на живпуна средина, какп и израбпууваое на Извещуај за сурауегиска пцена на живпунауа 

средина (СПЖС), Суудија за пцена на влијаниеуп врз живпунауа средина (ПВЖС) или Елабпрау за 

защуиуа на живпунауа средина. 

Ппсуапкауа за прпверка е еуапа вп кпја МЖСПП ууврдува дали уреба да се спрпведе или не 

СПЖС, ПВЖС или Елабпрау за пдреден прпеку. За развиваое на прпекуи кпи не припадаау на 

лисуауа на прпекуи за кпи мпра да се спрпведе ПВЖС прпцедура (мали прпекуи), неппхпднп е да 

се ппдгпуви Елабпрау за защуиуа на живпунауа средина – Извещуај за пцена на влијаниеуп врз 

живпунауа средина (ПВЖС Извещуај) (знашајни за прпекуиуе пд Кауегприја Б ппд СБ OП 4.01 пд 

Прпцедурауа за пцена на живпунауа средина). 

Вп уекпу на еуапауа за прпверка какп дел пд Прпцедурауа за ПВЖС, вп слушај на пдлука дека 

нема ппуреба за Прпцедура за пценка на влијаниеуп на живпуна средина, инвесуиупрпу уреба да ја 

разгледа прпцедурауа за изгпувуваое Елабпрау за защуиуа на живпунауа средина (Извещуај за 

пценка на влијаниеуп врз живпунауа средина). Пваа прпцедура е задплжиуелна за мали прпекуи 

(пр. Рекпнсурукција или изградба на лпкални улици и пауищуа, изградба на лпкални сисуеми за 

впдпснабдуваое, канализација и мали прешисуиуелни суаници – ппмали пд 10000 жиуел 

еквиваленуи, иун.), кпи предизвикуваау краукпурајни и минпрни негауивни влијанија врз 

живпунауа средина, какп щуп е пдреденп вп наципналнауа закпнпдавсувп сп два Правилника.  

Следниве два Правилника ги наведуваау прпекуиуе за кпи мпра да се изгпуви Извещуај за 

пценка на влијаниеуп врз живпунауа средина – Елабпрау:  

• Правилник за списпк на прпекуи за кпи уреба да се изгпуви Извещуај за пценка на 

влијаниеуп врз живпунауа средина - Елабпрау пд сурана на инвесуиупрпу и Извещуајпу 
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уреба да се усвпи пд Секупрпу за живпуна средина вп склпп на Минисуерсувпуп за живпуна 

средина и прпсупрнп планираое (Сл. Весник бр. 36/12);  

• Правилник за списпк на прпекуи за кпи уреба да се изгпуви Извещуај за пценка на 

влијаниеуп врз живпунауа средина пд сурана на инвесуиупрпу и Извещуајпу уреба да се 

усвпи пд градпнашалникпу на ппщуинауа или пд градпнашалникпу на Град Скппје (Сл. 

Весник бр. 32/12). 

Спдржинауа на Елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина (ПВЖС Извещуајпу) уреба да 

биде вп спгласнпсу сп Правилникпу за фпрмауа и спдржинауа на Елабпраупу (ПВЖС Извещуајпу) и 

сп прпцедуриуе за усвпјуваое на Извещуајпу за пценка на влијаниеуп врз живпунауа средина (Сл. 

Весник на РМ, бр. 123/12).  

Елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина (ПВЖС Извещуајпу) ги спдржи главниуе 

каракуерисуики на прпекуниуе акуивнпсуи, главниуе негауивни и ппзиуивни влијанија врз 

живпунауа средина иденуификувани врз пснпва на пснпвниуе ппдаупци специфишни за уаа 

живпуна средина. Еднпсуавнауа Прпграма за защуиуа на живпунауа средина се спсупи пд мерки за 

спрешуваое, ублажуваое и кпмпензираое на негауивниуе влијанија врз сиуе елеменуи на 

живпунауа средина кпи уреба да се развиваау вп спгласнпсу сп наципналнауа легислауива и 

дпкажаниуе медунарпдни пракуики за живпуна средина. Вп уекпу на изгпувуваоеуп и усвпјуваоеуп 

на Елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина (ПВЖС Извещуајпу) не е прппищана јавна 

расправа (сппред наципналнпуп закпнпдавсувп).  

Списпк на регулауива и дпкуменуи за предлпжениуе мерки за меначираое на живпунауа 

средина: 

1. Закпн за живпуна средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 

83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16);  

2. Закпн за управуваое сп пупад (“Службен Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 

102/08, 143/08, 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 

39/16 и 63/16);  

3. Закпн за защуиуа пд бушава вп живпунауа средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 79/07, 

124/10, 47/11, 163/13 и 146/15);  

4. Закпн за квалиуеу на амбиенуен впздух (“Службен Весник на РМ“ бр. 100/12, 163/13, 

10/15 и 146/15);  

5. Закпн за защуиуа на прирпдауа („Службен Весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 

47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16);  

6. Закпн за управуваое сп пакуваое и пупад пд пакуваое (“Службен Весник на РМ“ бр. 

161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 и 39/16);  

7. Закпн за безбеднпсу и здравје при рабпуа на РМ (Сл. Весник на РМ“, бр. .92/07, 136/11, 

23/13 ,25/13 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 192/15)  
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8. Закпн за впди (“Службен Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 

23/13, 163/13, 180/14 и 146/15);  

9. Закпн за градеое (“Службен Весник на РМ“ бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16 и 39/16)  

10. Закпн за защуиуа и безбеднпсу на рабпунп месуп (“Службен Весник на РМ“ бр. 92/07, 

136/11, 23/13 и 25/13) 

11. Закпн за защуиуа на кулуурнп наследсувп („Службен Весник на РМ“ бр. 20/04, 71/04, 

115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 

192/15 и 39/16) 

Сппред наципналнпуп закпнпдавсувп беа ппдгпувени ури Елабпрауи за защуиуа на 

живпунауа средина, вп врска сп акуивнпсуиуе ппфауени сп пвпј ппупрпеку. Ппдплу се прикажани 

Пдлукиуе за пдпбруваое на елабпрауиуе за защуиуа на живпунауа средина: 

 Пдлука за пдпбруваое на елабпрау за защуиуа на живпунауа средина за 

инфрасурукуурен прпеку за велпсипедска пауека пд „Маркпва Чещма“ дп паупу щуп 

впди кпн селпуп Присад кауасуарска ппщуина Препвец и кауасуарска ппщуина 

Присад, Ппщуина Прилеп – бр.10-127/2 пд 09.05.2019 издадена пд ппщуина Прилеп 

(Прилпг 1); 

 Пдлука за пдпбруваое на елабпрау за защуиуа на живпунауа средина за прпеку за 

присуапен пау сп паркинг за лесни мпупрни впзила вп спгласнпсу сп Урбанипу план 

за кауасуарска ппщуина Дабница, ппщуина Прилеп – бр.10-78/2 пд 12.03.2019 

издадена пд ппщуина Прилеп (Прилпг 2); 

 Пдлука за пдпбруваое на елабпрау за защуиуа на живпунауа средина за кула 

елекуришна урафпсуаница и 10 (20) КВ далекувпд ппврзан сп сппрускп рекреауивен 

ценуар кауасуарска ппщуина Дабница, ппщуина Прилеп – бр.УП1-11/4 655/2019, 

издадена пд Минисуерсувпуп за живпуна средина и прпсупрнп планираое на 

Република Северна Македпнија (Прилпг 3). 

Пплиуика за защуиуа на живпунауа средина и спцијална пплиуика на Свеуска банка 

Пплиуикауа за защуиуа на живпунауа средина и спцијалнауа пплиуика на Свеуска банка се 

смеуа какп камен-уемелник на нејзинауа ппддрщка за пдржливп намалуваое на сирпмащуијауа. 

Целуа на пваа пплиуика е да се спреши и ублажи неппуребнауа щуеуа врз лудеуп и нивнауа живпуна 

средина вп прпцеспу на развпј. Пвие пплиуики нудау наспки за СБ и ппзајмувашиуе при 

иденуификација, ппдгпувуваое и спрпведуваое на прпграми и прпекуи. ПП 4.01 Пцена на 

живпунауа средина (ПЖС) е еден пд десеууе екплпщки, спцијални и правни защуиуни пплиуики на 

СБ. ПВЖС се кприсуи вп СБ за да се иденуификуваау, да се избегнау и/или да се ублажау 

ппуенцијалниуе негауивни влијанија врз живпунауа средина ппврзани сп кредиунпуп рабпуеое. 

Целуа на ПВЖС е да се ппдпбри прпцеспу на дпнесуваое пдлуки, да се псигура дека ппцииуе за 

прпекупу кпи се разгледуваау се суабилни и пдржливи, какп и дека ппуенцијалнп засегнауиуе лица 

се сппдвеунп кпнсулуирани. Пплиуикауа за пцена на живпунауа средина пд Свеуска банка и 
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преппрашанпуп прпцесираое се ппищани вп Пперативни пплитики (ПП) / Прпцедура на банката 

(ПБ) 4.01: Пценка на живптната средина.  

Пваа пплиуика се смеуа за пплиуикауа "шадпр" на защуиуниуе пплиуики за живпуна средина 

на СБ. При ппдгпупвкауа на пваа дпкуменуација се кприсуау следниуе пплиуики: 

- Пперауивнауа пплиуика за пценка на живпунауа средина (OP 4.01, 1999, ревидиранп вп 

април, 2013 гпдина); 

- Пперауивнауа пплиуика за физишкиуе кулуурни ресурси (OP 4.11, 2006); 

- Пперауивнауа пплиуика за прирпдниуе живеалищуа (ПП 4.04, 2001), какп и 

правилауа на СБ за пбјавуваое на инфпрмации деуалнп ппищани вп Пплиуикауа за присуап 

дп инфпрмации, ппследен пау ревидирана вп јули 2015 гпд., 

ПП/ПБ на Свеуска Банка за прирпдниуе живеалищуа имаау за цел да псигураау дека 

инфрасурукуурниуе и други развпјни прпекуи на СБ гп земаау вп предвид зашувуваоеуп на 

биплпщкауа разнпвиднпсу, какп и брпјниуе услуги и прпизвпди ппврзани сп живпунауа средина а 

кпи прирпдниуе живеалищуа им ги пвпзмпжуваау на шпвешкпуп ппщуесувп. Пплиуикауа сурпгп ги 

пгранишува услпвиуе ппд кпи прпекуиуе ппддржани пд СБ мпже да ги пщуеуау прирпдниуе 

живеалищуа, у.е. земјищуа и впди каде сеущуе се присууни ппгплемипу дел пд авупхупниуе 

расуиуелни и живпуински видпви. Ппупшнп, пплиуикауа на СБ забранува ппддрщка на прпекуи кпи 

би дпвеле дп знашиуелнп губеое или деградација на Криуишни прирпдни живеалищуа, а упа се 

пние кпи щуп се:  

- закпнски защуиуени; 

- пфицијалнп предлпжени за защуиуа; 

- незащуиуени, нп ппзнауи какп сп виспка кпнзерваципна вреднпсу. 

Вп спгласнпсу сп пплиуикауа на Свеускауа банка за Присуап дп инфпрмации, Јавни 

кпнсулуации и Пбјавуваоеуп уреба да се следау пдредени ппсуапки: Планпу за управуваое сп 

живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи ќе биде јавнп пбјавен и дпсуапен на веб-суранауа пд 

Кабинеупу на вицепремиерпу за екпнпмски пращаоа/ Единица за спрпведуваое на ПЛРК, веб-

суранауа на ппщуина Прилеп и на Агенцијауа за прпмпвираое и ппддрщка на ууризмпу и ќе служи 

какп пснпвен дпкумену за пдпбруваое.  

2.1 Јавни кпнсултации пкплу Планпт за управуваое сп живптната средина и 
спцијалните аспекти за прпектпт  

Ппдгпувенипу План за управуваое сп живптната средина и спцијалните аспекти (ПУЖС) за 

пвпј прпеку ќе биде дел пд уендерскауа дпкуменуација и дпгпвпрпу сп Изведувашпу (заеднп сп 

предмер пресмеукауа), кпј ќе биде задплжен за имплеменуација на предвидениуе мерки спгласнп 

Планпу за ублажуваое и набљудуваое (дел пд пвпј ПУЖС). Имплеменуацијауа на предвидениуе 

мерки пд пвпј ПУЖС е задплжиуелна за Изведувашпу.  
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Спгласнп РУЖС – (Рамка за управуваое сп живпунауа средина), пвпј ПУЖС мпра да се пбјави 

на англиски, македпнски и албански јазик и да биде предмеу на јавна кпнсулуација пред 

ппдгранупу да биде кпнешнп пдпбрен. Шупм драфу верзијауа на ПУЖС ќе биде пдпбрена пд сурана 

на Експерупу за живпуна средина пд ЕСП (Единица за спрпведуваое на прпеку) и Специјалисупу за 

живпуна средина пд СБ, исуауа ќе биде пбјавена на веб-суранауа на ЕСП (Кабинеу на 

вицепремиерпу за екпнпмски пращаоа), Агенцијауа за прпмпција и ппддрщка на ууризам и веб-

суранауа на засегнауауа ппщуина (Ппщуина Прилеп), каде щуп ќе псуане дпсуапна за јавнпсуа 

барем 14 дена. Пешауен примерпк ќе биде дпсуапен вп Единицауа за спрпведуваое на прпекупу 

(Кабинеу на вицепремиерпу за екпнпмски пращаоа) и Ппщуина Прилеп. Ппвикпу за кпменуираое 

и ушесувп вп средбауа за јавна кпнсулуација (сп месуп и време) ќе пди заеднп сп ПУЖС. Средбауа 

за јавна кпнсулуација ќе биде пдржана вп засегнауауа ппщуина кпн крајпу на перипдпу за 

кпнсулуации. Прпакуивнп, Апликанупу (Ппщуина Прилеп) ќе ги инфпрмира и ппкани гплемиуе 

ппуенцијални шиниуели вп прпекупу, вклушувајќи ги и лпкалниуе НВП, засегнауиуе заедници и 

ппщуини неппсреднп и на сппдвеуен нашин. Ппднесениуе кпменуари ќе бидау вклушени вп 

Извещуајпу за јавнпуп спслущуваое, щуп ќе биде дел пд финалнауа верзија на ПУЖС. На упј нашин, 

сиуе кпменуари пд јавнпсуа ќе бидау дпсуапни за апликануиуе и уие ќе ги земау сиуе релевануни 

кпменуари и ќе ги ппфауау пдгпвприуе и забелещкиуе вп финалнипу ПУЖС. 

ПУЖС мпра да ппмине на јавна кпнсулуација на англиски, македпнски и албански јазик. 

Имплеменуацијауа на Планпу за управуваое сп живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи ќе 

пвпзмпжи навременп преземаое на задплжиуелниуе мерки и ќе придпнесе кпн реализацијауа на 

прпекуниуе акуивнпсуи без знашајни влијанија врз живпунауа средина. 

Прпакуивнп, Апликанупу (Ппщуина Прилеп) ќе ги инфпрмира и ппкани гплемиуе 

ппуенцијални шиниуели вп прпекупу, вклушувајќи ги и лпкалниуе НВП, засегнауиуе заедници и 

ппщуини неппсреднп и на сппдвеуен нашин. Вп уекпу на јавнауа расправа, ќе биде назнашенп лице 

за кпнуаку кпе ќе прибира кпменуари и забелещки вп врска сп Планпу за управуваое сп живпунауа 

средина и спцијалниуе аспекуи и уие ќе бидау вклушени вп Извещуајпу за јавнауа дебауа. На упј 

нашин, кпменуариуе и забелещкиуе ќе бидау земени вп предвид и ќе бидау дел пд кпнешнипу 

ПУЖС. 

  



План за управување со животна средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско Езеро – Нови авантури, 
нови можности“  

 

  

 9 
 

3. Ппис на прпектпт 

 

3.1 Впвед 

Пп ууврденипу уурисуишки ппуенцијал на Прилепскпуп езерп, ппщуина Прилеп заппшна сп 

ппдгпупвка на прпекуна дпкуменуација сп цел збпгаууваое на уурисуишкиуе ппнуди кпи ги нуди 

Прилепскпуп eзерп. Ппсуигаоеуп на пваа цел е предвиденп да се пдвива преку: Задпвплуваое на 

ппуребиуе и пшекуваоауа на приприуеуниуе пазарни сегменуи и ппсеуиуелиуе преку акуивнпсуи вп 

рамки на уурисуишкауа лпкација; Ппдпбруваое на уурисуишкауа инфрасурукуура преку присуапнпсу 

дп уурисуишкиуе лпкации за рекреација и пдмпр на ппуенцијалниуе ппсеуиуели, и Прпмпција на 

уурисуишкауа лпкација преку дисурибуција на инфпрмации (пешауени и елекурпнски). 

3.2 Лпкација на прпектпт 

Сппрускп - рекреауивнипу кпмплекс се предвидува да се изгради вп северпзападнипу 

крајбрежен ппјас на вещуашкпуп езерп, вп неппсредна близина на ппсупјнипу мпуел. 

Предвиденауа лпкација се напда на пддалешенпсу пд 6,2 км пд ценуарпу на градпу Прилеп и пкплу 

4,0 км пд пункупу каде щуп се пдржува Бплдеринг медунарпднипу наупревар.  

Кпмплекспу се напда на надмпрска виспшина вп инуервал пд 750 - 760 меури. Знаејќи дека 

градпу Прилеп се напда на надмпрска виспшина пд 650 меури, висинскауа разлика пд 100-120 

меури не преусуавува прпблем да се спвлада пещашејќи или сп велпсипед. 

Ппшеупкпу на велпсипедскауа пауека е пд исупшнипу излез пд градпу, ппминува низ 

живпписнипу лпкалиуеу „Маркпва Чещма“, пд каде урасауа прпдплжува дплж лпкалнипу пау се дп 

јужнипу крајбрежен ппјас на вещуашкпуп езерп и се движи ппкрај карпесуиуе варпвнишки падини 

на планинауа „Кпзјак“ дп селпуп Ппдмпл. 

Вп прпдплжение се дадени сауелиуски снимки на ппфаупу на Сппрускп – рекреауивнипу 

ценуар и урасауа на велпсипедскауа пауека. (Слика 1 и Слика 2), какп и уабела сп кауасуарскиуе 

парцели кпи влегуваау вп границиуе на ппфаупу на Сппрускп – рекреауивнипу ценуар. Сппред 

дпкуменуацијауа за урбанп планираое сиуе кауасуарски парцели ппфауени пд Сппрускп-

рекреауивнипу ценуар се ненаселенп градежнп земјищуе сп цел сппруска и рекреауивна уппуреба. 

Сиуе кауасуарски парцели се вп сппсувенпсу на Република Северна Македпнија и кприсникпу нема 

ппуреба пд експрппријација на земјищуе, какп и пренамена на земјищуе или измена вп уекпвнауа 

уппреба на земјищуеуп, или пак преселуваое на лпкалнпуп население. 
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Слика 1 Сауелиуски приказ на ппфаупу на Сппрускп – рекреауивнипу ценуар 

Табела 1 Кауасуарски парцели кпи влегуваау вп границиуе на ппфаупу на Сппрускп – рекреауивнипу ценуар 

Брпј на КП  Кулуура/намена Ппврщина (м2)  Сппсувенпсу  

1489 Градежнп земјищуе 10286 Република Северна Македпнија 

1490 Градежнп земјищуе 997 Република Северна Македпнија 

1485 Градежнп земјищуе 590 Република Северна Македпнија 

1484 Градежнп земјищуе 1773 Република Северна Македпнија 

1483 Градежнп земјищуе 2001 Република Северна Македпнија 

1482 Градежнп земјищуе 1959 Република Северна Македпнија 

1491 Градежнп земјищуе 2571 Република Северна Македпнија 

1492 Градежнп земјищуе 4597 Република Северна Македпнија 

1493 Градежнп земјищуе 2882 Република Северна Македпнија 

1476 (дел) Градежнп земјищуе 2231 Република Северна Македпнија 

1495 Градежнп земјищуе 7228 Република Северна Македпнија 

1497 Градежнп земјищуе 5406 Република Северна Македпнија 

1499 Градежнп земјищуе 2731 Република Северна Македпнија 

1501/1 Градежнп земјищуе 1392 Република Северна Македпнија 

1501/2 Градежнп земјищуе 531 Република Северна Македпнија 

1500 Градежнп земјищуе 2384 Република Северна Македпнија 
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Слика 2 Сауелиуски приказ на урасауа на велпсипедскауа пауека 

 

3.3 Технички и технплпшки ппис на активнпстите 

ВЕЛПСИПЕДСКА ПАТЕКА 

Ппстпјна спстпјба: Лпкацијауа предвидена за велпсипедскауа пауека се кприсуи пд 

велпсипедисуи за рекреација. Ппсупешкауа пауека вп најгплем дел е несреден земјен пау без 

псвеулуваое сп щуп е пгранишенп движеоеуп навешер. Пваа велпсипедска пауека е самп еден дел 

пд ппдплгауа пауека пд 23 км пкплу Прилепскп езерп и градпу Прилеп кпја би се унапредила и 

кприсуела вп блиска иднина. 

Нпвп-прпектирана спстпјба: Лпкацијауа за пвпј ппупрпеку е вп Кауасуарскиуе ппщуини (КП) 

Препвец и Присад, Ппщуина Прилеп, на надмпрска виспшина пд 689 дп 830 m. Исуауа ппшнува пд 

лпкалиуеу "Маркпва Чещма" па се дп присуапнипу пау за селп Присад. 

Трасауа е сп дплжина пд пкплу 7300 m и пп целауа свпја дплжина уаа ќе биде унапреден 

ппсупешки земјен пау. Акуивнпсуиуе предвидуваау асфалуна велпсипедска пауека сп вкупна 

щирпшина на пппрешнипу прпфил пд максимум 3 m, псвеулена пп целауа дплжина. 

Ппврщинауа на прпекунипу ппфау изнесува пкплу 2,2 ha. Прпекунипу ппфау кпј е предмеу на 

израбпука на прпеку за инфрасурукуура - велпсипедска пауека, е дефиниран вп рамки на 
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кауасуарски парцели кпи нпсау кауасуарска кулуура/ намена јавен пау и се вп сппсувенпсу на 

Република Северна Македпнија: КП Препвец (КП бр.4460/1, 3453, 3450 и 457-дел) и КП Присад (КП 

бр.3020). 

Ппврщинауа кпја е предмеу на рабпуа е ппсупен земјен пау. Вп рамкиуе на прпекунипу ппфау 

не се евиденуирани археплпщки напдалищуа, ниуу недвижнп архиуекупнскп кулуурнп наследсувп.  

Теренпу пп кпј ппминува нпвппрпекуиранауа велпсипедска пауека е здрав, без видливи 

знаци на ппсупјни клизищуа, или клизищуа кпи евенууалнп би мпжеле да се ппјавау. 

Кауегпризацијауа на уеренпу (спгласнп суандардпу ГН-200) е 3-уа и 4-уа кауегприја на земјищуе 

(ппшва).  

Вп спгласнпсу сп ппзиуивнауа закпнска регулауива и вп спгласнпсу сп уехнишкауа 

дпкуменуација (Прпекупу за инфрасурукуура), усвпени се следниве прпекуни елеменуи: 

 Прпекуна брзина – 30 km/h 

 Ширина на велпсипедскауа пауека - вп спгласнпу сп услпвиуе пд ПИ (Прпеку за 

инфрасурукуура), максимум 3,00 m 

 Кплпвпзна кпнсурукција - Асфалуна кпнсурукција  

Сиуе псуанауи елеменуи се вп спгласнпсу сп важешкиуе уехнишки нпрми и суандарди за 

прпекуираое на вакпв уип на пбјекуи. 

Хпризпнталнп решение: Велпсипедскауа пауека е сп вкупна дплжина пд пкплу 7300 m. 

Хпризпнуалниуе кривини се уака избрани да бидау вп спгласнпсу сп урбанисуишкауа (прпсупрна) 

дпкуменуација, какп и упа да пвпзмпжува ефикаснп и безбеднп пдвиваое на сппбраќајпу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3 Пппрешен пресек на 

велпсипедскауа пауека  
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Пппречен пресек: Пппрешнипу пресек на прпфилпу е дефиниран сп: Ширинауа на кплпвпзпу, 

кпја е вп спгласнпу сп прпекунауа дпкуменуација, а и вп склпп сп ппсупјнауа спсупјба на уерен 

(Слика 3). 

Усвпена кплпвпзна кпнсурукција за велпсипедскауа пауека: Пауекауа е асфалуирана сп 

дебелина пд 7 см, шакал слпј сп дебелина пд 20 см и беупнски рабници 5/22/80 ппсуавени на 

беупнски фундамену. 

 

ПРИСТАПНА УЛИЦА СП ПАРКИНГ ЗА ЛЕСНИ МПТПРНИ ВПЗИЛА  

Присуапнипу пау и паркинг прпсупр за лесни мпупрни впзила и велпсипеди предвиден за 

непрешен присуап на ппсеуиуелиуе дп ппсупешкпуп излеунишкп месуп (иднипу сппрускп 

рекреауивен кпмплекс) се планира да се изгради вп севернпзападнипу крајбрежен ппјас на 

вещуашкпуп езерп, вп неппсредна близина на ппсупјнипу мпуел, на пддалешенпсу пд 6,2 km пд 

ценуарпу на градпу Прилеп и на надмпрска виспшина вп инуервал пд 755,60 – 760,66 меури.  

Кпнкреунауа лпкација предвидена за присуапен пау сп паркинг прпсупр ппфаќа ппвеќе 

делпви пд кауасуарски парцели: КП1565/3, КП1567/3, КП1583/1, КП1567/1, КП1566 и КП1565/1.  

Ппстпјна спстпјба: Лпкацијауа предвидена за сппбраќајница и паркинг прпсупр е сп правец 

на прпуегаое север-југ и се напда на неизграденп земјищуе вп дел уамппниранп, уппуребуванп 

какп ппсупешки присуап дп мпменуалнауа паркинг лпкација. Пваа пбласу веќе се уппуребува какп 

паркинг прпсупр за ппсупешкп излеунишкп месуп, а сп пваа инвесуиција ќе се ппдпбрау 

мпменуалниуе услпви сп цел пплесен присуап дп излеунишкпуп и месуп за рекреација на сиуе 

ппсеуиуели. 

Нпвппрпектирана спстпјба: Лпкацијауа е сп правец на прпуегаое север-југ. Влезпу вп 

паркинг прпсупрпу за лесни мпупрни впзила и велпсипеди е предвиден пд сурана на ппсупјнипу 

регипнален пау Р1312 Прилеп - Извпр – Велес пд западнауа сурана.  

Вп склпп на уехнишкауа дпкуменуација на Пснпвнипу прпеку е израбпуен и Елекурпуехнишки 

прпеку сп кпј се разрабпуува псвеулуваоеуп на паркинг прпсупрпу и кпнкреунауа сппбраќајница. 

Предвидена е влезна - присуапна улица сп щирина пд 6,0м и дплжина пд 34,60м. 

Предвиденп е сврууваое кпн левп сп суанбена улица сп слеп заврщеупк. Исуауа е сп щирина пд 5.5 

м (2х2,75м).  

На ппшеупкпу на суанбенауа улица (спсуавен дел пд присуапнауа улица) предвиденп е 

приклушуваое кпн паркинг прпсупр предвиден за 20 лесни мпупрни впзила и еднп паркинг месуп 

за лица сп инвалидиуеу. Паркингпу е предвиден паралелнп на суанбенауа улица и е сп щирина пд 

15,5m и дплжина пд 47,3m. Присуаппу пд присуапнауа улица кпн паркинг прпсупрпу е предвиден 

преку суанбенауа улица сп щирина пд 5,5m’, радиус на хпризпнуална кривина пд 8m’ и прпдплжен 

наклпн сп дплжина пд 19,3m и пад пд 5,18% пд упшка 3 (759,00) кпн упшка 2 (758,00).  

Кплпвпзнауа ленуа е заувпрена сп беупнски ивишници сп дим 20/22cm.  
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Предвидени се урпупари ппплпшени сп бекаупн плпшки сп d=6cm и защуиуени сп беупнски 

рабници сп дим. 8/20cm.  

Прпектни елементи: Вп пвпј прпеку се усвпени следниуе прпекуни елеменуи:  

-ранг на сппбраќајница внаурещна присуапна и суанбена улица и паркинг прпсупр  

-прпекуна брзина         V= дп 30 km/h  

-щирина на кплпвпзпу пд        5,5 m’ - 6,0m’  

-дплжина на паркинг прпсупр        7,0 + 5,5 m’  

-дплжина на присуапна улица        34,60m’  

-дплжина на суанбена улица         81,52m’  

-дплжина на слеп заврщеупк        10,90m’  

-вкупна дплжина на сппбраќајнауа аруерија (присуапен пау и суанбена улица) 116,12m’ 

-вкупна дплжина на паркинг прпсупр       50,10m’  

-Вкупна ппврщина на сппбраќајница сп паркинг прпсупр    П=1447,28m2.  

Вп прва фаза е предвиденп асфалуираое на присуапнауа улица (пд регипналнипу пау Р239 

какп щуп е прикажанп на сликауа ппдплу), првипу сегмену пд суанбенауа улица и паркинг 

прпсупрпу заувпрен сп ппуребни беупнски ивишници сп дим 20/22cm, а дпдека вп вупра фаза се 

предвидува асфалуираое на суанбенауа улица сп нејзинипу слеп заврщеупк, урпупариуе и 

зауревуваоеуп на пкплниуе ппврщини. 

 

Слика 4 Шемауски приказ на регипналнипу пау (пбележан сп црнп), присуапнипу пау и паркинг 

прпсупр 

Хпризпнталнп решение: Сппбраќајниуе ленуи на присуапнауа улица се сп щирина пд 3,0m’ 

пд десна и 3,0m’ пд лева сурана на кплпвпзпу. Суанбенауа улица е предвидена сп две сппбраќајни 

ленуи сп щирина пд 2,75 m’ пд лева и 2,75 m’ пд десна сурана. Предвиденипу паркинг прпсупр е сп 

дплжина пд 47,3 m’ и щирина пд 15,5 m’.  

Кплпвпзна кпнструкција: Кплпвпзнауа кпнсурукција на сппбраќајницауа сп паркинг 

прпсупрпу е уака избрана щуп пвпзмпжува ефикаснп и безбеднп пдвиваое на сппбраќајпу за пвпј 

уип на пауищуа. 

Уличнп псветлуваое на паркингпт: Целуа на јавнпуп псвеулуваое е да псигура удпбен и 

сигурен прпупк на сппбраќајпу вп нпќни услпви, слишен на пнпј вп дневни услпви. Сп пглед на 

урендпу за щуедеое на елекуришна енергија, предвидени се ЛЕД - свеуилки кпи даваау дпбар 

свеулпсен флукс, урпщау малку елекуришна енергија и имаау дплг век на ураеое (живпу). За 

псвеулуваое на паркингпу се прпекуирани ЛЕД - свеуилки за улишнп псвеулуваое.  
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Слика 4. Шемауски приказ на регипналнипу пау (пбележан сп црнп), присуапнипу пау и паркинг прпсупрпу. 

(пбласуа пбележана сп жплуп е ппсупешкипу паркинг каде щуп се планира присуапнауа улица и паркингпу).  

Хпризпнталнп решение: Сппбраќајниуе ленуи на присуапнауа улица се сп щирина пд 3,0m’ 

пд десна и 3,0m’ пд лева сурана на кплпвпзпу. Суанбенауа улица е предвидена сп две сппбраќајни 

ленуи сп щирина пд 2,75 m’ пд лева и 2,75 m’ пд десна сурана. Предвиденипу паркинг прпсупр е сп 

дплжина пд 47,3 m’ и щирина пд 15,5 m’.  

Кплпвпзна кпнструкција: Кплпвпзнауа кпнсурукција на сппбраќајницауа сп паркинг 

прпсупрпу е уака избрана щуп пвпзмпжува ефикаснп и безбеднп пдвиваое на сппбраќајпу за пвпј 

уип на пауищуа. 

Уличнп псветлуваое на паркингпт: Целуа на јавнпуп псвеулуваое е да псигура удпбен и 

сигурен прпупк на сппбраќајпу вп нпќни услпви, слишен на пнпј вп дневни услпви. Сп пглед на 

урендпу за щуедеое на елекуришна енергија, предвидени се ЛЕД - свеуилки кпи даваау дпбар 

свеулпсен флукс, урпщау малку елекуришна енергија и имаау дплг век на ураеое (живпу). За 

псвеулуваое на паркингпу се прпекуирани ЛЕД - свеуилки за улишнп псвеулуваое.  

Улишниуе свеуилки се ппсуавуваау на ппцинкпвани суплбпви Н=10m. Прпекуирани се у.н. 

памеуни свеуилки Rolle 78W, сп мпжнпсу за авупмауска регулација на псвеуленпсуа сппред 

временскипу перипд (ппсвеулп или ппуемнп) и пкплинауа.  

Се мпнуираау на шелишнпппцинкпвани суплбпви сп двпкрака лира. Мпнуажауа на суплбпвиуе 

се врщи на беупнски фундамену, а за защуиуа пд наппн на дппир и вп рпвпу се пплага 

железнпппцинкпвана ленуа, ПВЦ ленуа за предупредуваое и наппен кабел. 

 

ПЛАТП СП ТЕРАСИ, ЛЕТНИКПВЦИ и УРБАНА ППРЕМА 

Ппстпјна спстпјба: Лпкацијауа предвидена за изградба на плауп сп уераси, леуникпвци и 

ппсуавуваое на урбана ппрема се напда вп пбласуа наменеуа за сппрускп-рекреауивнипу ценуар 

сппред дпкуменуацијауа за прпсупрнп планираое.  

Ппдгптвуваое на теренпт и изведуваое на спдржините: Теренпу се ппдгпувува сп 

расшисууваое на грмущки и урева (ниска вегеуација).  

Земјени рабпти: Земјениуе рабпуи се изведуваау спгласнп важешкиуе прпписи сп ппуребнп 

псигуруваое на искпппу на градилищуеуп. При искпппу ппуребнп е да се врщи селекција на 

искппанауа земја сп ппјаки дефпрмибилни каракуерисуики (шакал и песпк). Пнаа сп ппслаби 

каракуерисуики (хумус, пращина, глина) се пдвезуваау вп легална деппнија за уаа намена 

(деппнија за инеруен пупад), а псуанауиуе се кприсуау за насипуваое. Искпппу се врщи мащински 

дп дплна кпуа на дрпбен камен. Псуаупкпу пд искпппу се врщи кпмбиниранп мащински и рашнп.  

Мултимедијален прпстпр: Најгплемипу пбјеку вп функција на рекреауивнауа зпна е 

мулуимедијалнипу прпсупр, предвиден ппд сенкиуе на зимзеленауа щумишка щуп се напда на 

лпкалиуеупу. Теренпу е сп релауивнп благ пад сп наспка запад-исупк. Заради наппсреднауа 

близина на Регипналнипу пау Р1312 Велес - Извпр - Прилеп, присуаппу дп лпкацијауа е знашиуелнп 
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плеснеу, а сп упа и урансппрупу на мауеријали. Мулуимедијалниипу прпсупр преусуавува кпмплекс 

пд 3 леуникпвци и 20 клупи за седеое кпи ќе служау какп месуп за пдмпр на ппсеуиуелиуе и 

уурисуиуе (Слика 5), какп и плауп кпе ќе служи за изведуваое на кулуурни и забавни 

манифесуации, кпнцеруи и месуп за дружеое на уурисуиуе. Целипу пбјеку е изграден пд прирпдни 

мауеријали - камен и дрвп, сп цел да се задржи прирпднипу амбиенуален изглед.  

Слика 5 Шемауски приказ и анимација на мулуимедијалнипу прпсупр 

 

Слика 6 Преглед на предвидениуе леуникпвци 

Летникпвци: На лпкацијауа предвидена за рекреација какп дел пд мулуимедијалнипу прпсупр 

ппврзанп сп пещашки пауеки, на преухпднп ууврдени лпкации, се предвидува изградба на мали 

единешни пдмпралищуа - леуникпвци за пппауен пдмпр на ппсеуиуелиуе (Слика 6). Пвие 

видикпвци се кпмплеунп изградени пд прирпден мауеријал - дрвп. Ппкриени се сп дрвена крпвна 

кпнсурукција заеднп сп дрвени масишки, клупи за седеое и пграда.  
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Слика 7 маси и клупи 

Урбана ппрема (некплку вида на маси и клупи за седеое, кпрпи за птпадпци): Се 

предвидува ппсуавуваое на неппхпдна урбана ппрема изградена пд прирпдни мауеријали (Слика 

7).  

Слика 8 Пауни знаци и инфпрмауивни уабли 

Инфп табли: Ќе се израбпуау и ппсуавау инфп уабли израбпуени пд дабпва пбла града. 

Инфпрмауивни уабли ќе бидау ппсуавени на две лпкации (Слика 8).  

Патпкази: Паупказиуе ќе бидау ппсуавени пп дплжина на пауекиуе. Ќе бидау израбпуени пд 

дабпва града, анкерисани вп уеренпу.  

Паркинг за велпсипеди: За непрешен присуап на ппсеуиуелиуе, уурисуиуе и авануурисуиуе се 

предвидува изградба на паркинг (Слика 9). Вп рамкиуе на паркингпу се предвидува паркинг за 

велпсипеди (15 месуа).  
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Слика 9 Паркинг за велпсипеди и кануа за пупадпци 

 

ПТВПРЕНИ СППРТСКИ ИГРАЛИШТА  

Прпсупрпу за пувпрени сппруски игралищуа предвиден за непрешен присуап на 

ппсеуиуелиуе на сппрускп рекреауивнипу кпмплекс се предвидува да се изгради вп севернп-

западнипу крајбрежен ппјас на вещуашкпуп езерп.  

Кпнкреунауа лпкација предвидена за пувпрениуе сппруски игралищуа ппфаќа ппвеќе 

делпви пд кауасуарски парцели: КП 1476, КП 1492, КП 1493, КП 1495.  

Ппстпјна спстпјба: Лпкацијауа предвидена за пувпрениуе сппруски уерени е сп правец на 

прпуегаое север-југ и се напда на земјищуе сп цел за кприсуеое - сппру и рекреација сппред 

планираое и прпекуна дпкуменуација.  

Ппис на функципналнпст: Сп oснпвнипу прпеку се предвидува изградба на пувпрени 

асфалуни сппруски игралищуа: кпщаркарскп игралищуе сп пинг ппнг маси сп димензии на 

асфалунауа ппдлпга пд 47х17m (799 m2) и пувпренп сппрускп игралищуе за пдбпјка сп димензии на 

асфалуна ппдлпга 22х13м (286m2).  

Ппдгптвуваое на теренпт и изведуваое на игралиштата  

Ппдгптвителни рабпти: Теренпу се ппдгпувува сп расшисууваое пд грмущки и ниска 

вегеуација. 

Земјени рабпти: Земјениуе рабпуи се изведуваау спгласнп важешкиуе прпписи сп ппуребнп 

псигуруваое на искпппу. При искпппу ппуребнп е да се врщи селекција на искппанауа земја сп 

ппјаки дефпрмибилни каракуерисуики (шакал и песпк). Пнаа сп ппслаби каракуерисуики (вищпк 

искппан мауеријал пд земја, пращина, глина) се пдвезуваау вп легална деппнија за инеруен пупад, 
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а псуанауауа се кприсуи за насипуваое. Искпппу се врщи мащински дп дплна кпуа на дрпбен 

камен. Псуаупкпу пд искпппу се врщи кпмбиниранп мащински и рашнп.  

  Слика 10 Шема на кпщаркарскпуп игралищуе       Слика 

11 щемауски приказ на игралищуе за пдбпјка 

Армиранп-бетпнски рабпти: Се изведуваау АБ уемели самци сп анкери за кпщевиуе и 

суауивиуе.   

Ппрема: На уеренпу е предвиденп ппсуавуваое на два кпща сп димензии сппред ФИБА 

суандарди за играое на кпщарка анкерисани, какп и две префабрикувани пинг ппнг маси. Исуп 
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уака се предвидува и ппсуавуваое на клупи и кпрпи за пдпадпци за ппсеуиуели. На пувпренпуп 

игралищуе за пдбпјка да се ппсуавау суплбпви и мрежа сппред суандарди. 

ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ  

Пещашкиуе пауеки се дел пд сппрускп-рекреауивнипу ценуар и нивна пснпвна цел е 

плеснуваое на навигацијауа и леснп движеое на ппсеуиуелиуе на кпмплекспу, а се предвидува да 

се изградау вп севернпзападнипу крајбрежен ппјас на вещуашкпуп езерп. 

Кпнкреунипу ппфау предвиден за пещашки пауеки ппфаќа ппвеќе делпви пд кауасуарски 

парцели: КП1349, КП1348, КП2411/1, КП1500, КП1498, КП1465/1, КП1501/2, КП1501/1, КП1497, 

КП1489, КП1488, КП1490, КП1491, КП1492, КП1495 и целпсна КП1499. 

Ппстпјна спстпјба: Лпкацијауа предвидена за пещашки пауеки е сп правец на прпуегаое 

север-југ и се напда на земјищуе сп цел за кприсуеое - сппру и рекреација сппред планираое и 

прпекуна дпкуменуација. Вп пбласуа ппсупи земјен пау кпј ќе биде унапреден сп планиранауа 

инвесуиција. 

Слика 12 Приказ на пещашкиуе пауеки дел пд сппрускп-рекреауивнипу ценуар 

Нпвппрпектирана спстпјба: Лпкацијауа е сп правец на прпуегаое север-југ. Присуаппу дп 

пещашкиуе пауеки е предвиден пд западна сурана на ппфаупу пд ппсупјнипу регипнален пау Р1312 

Прилеп – Извпр – Велес, пднпснп пд сурана на нпвппредвиденауа велпсипедска пауека.  
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Предвидени се два присуапи кпн пещашкиуе пауеки за ппсеуиуелиуе, пд северпзападна 

сурана на сппрускп-рекреауивнипу ценуар. Пещашкиуе пауеки се сп щирина пд 1,5m’ и дплжина пд 

700m’. Предвиденп е да се изведау пд бекаупн плпшки сп d=6cm на ппдлпга пд песпк d=5cm врз 

дпбрп набиен уамппнски слпј пд 15 cm. Исуиуе се защуиуени сп беупнски рабници сп дим. 8/20cm. 

Пауекиуе се прпекуирани на ппсупјнипу наклпн на уеренпу пд 0,61% - 21,46%. Највиспкауа висинска 

упшка е 757,90м н.м.в. на влезпу на пещашкауа пауека сп цел изеднашуваое сп кпуа на ппсупјна 

велпсипедска пауека вп упј дел. Најнискауа висинска упшка 756,75 м н.м.в. е на крајпу на 

суанбенауа улица и е прпекуирана сп цел да се пвпзмпжи ппдпбар присуап дп пауекауа кпја впди 

дп сппрускп рекреауивнипу ценуар. Вкупнауа ппврщина на пещашкауа пауека е П=1050m2. 

ЕЛЕКТРИКА 

Лпкацијауа на псвеулуваоеуп на пещашкауа пауека е вп уурисуишкп – рекреауивен ценуар вп 

КП Дабница, Ппщуина Прилеп. 

Наппјни тпчки: Кпмплеунпуп нпвппрпекуиранп псвеулуваое на пещашкауа пауека и 

велпсипедскауа пауека е предвиденп да се наппјува пд нпвппрпекуиранауа урафпсуаница. Пва 

приклушнп месуп е пдпбренп пд сурана на надлежнпуп дисурибууивнп преупријауие - ЕВН КЕЦ 

Прилеп сппред прпекунауа и урбана дпкуменуација. 

Наппјуваое на светилки и искпп на земјен рпв: За ппврзуваоеуп на канделабриуе ќе се 

ппсуави кабел PPOП-А 4х10mm2. Дплжинауа на урасауа изнесува 400 m. Исуп уакпв кабел ќе се 

ппсуави ппмеду суплбпвиуе сп кпи ќе се псвеулува велпсипедскауа пауека. Кабелпу ќе се ппсуави вп 

земјен рпв 0,8 m х 0,4 m. 

На мулуимедијалнпуп плауп ќе се инсуалираау 28 свеулешки суплбпви сп виспшина пд 3,5 m. 

На паркингпу ќе бидау ппсуавени 4 суплбпви сп виспшина пд 10 меури, а на велпсипедскауа пауека 

ќе бидау ппсуавени 25 суплбпви вп дплжина пд еден килпмеуар, виспки 6 меури. Какп дел пд 

прпекуниуе акуивнпсуи ќе бидау инсуалирани вкупнп 57 суплбпви. 

На месуауа каде кабелпу ппминува ппд пещашки пауеки кабелпу да се впвлеше вп пласуишни 

цевки Ф110 заради негпва механишка защуиуа. 

Светлпсна карактеристика на светилки и стплбпви: За јашинауа на псвеулуваоеуп е 

направена кпмпјууерска пресмеука. Фпупмеуриски каракуерисуики за пещашкауа пауека. 

Свеулпсниуе армауури се прпекуирани сп свеуилки уип ,,Polar” Дисанп Иуалија, сп кпнзпла 

уип ,,јадица” кпи ќе се ппсуавау на сппдвеуни суплбпви. Фпупмеуриски каракуерисуики за 

велпсипедска пауека. 

За изградба на елекуришна инсуалација за јавнп псвеулуваое пп велпсипедскауа пауека, 

предвидени се у.н. „ПАМЕТНИ“ свеуилки кпи имаау мпжнпсу за регулација вп уекпу на рабпуауа вп 

ппвеќе суепени. Свеуилкиуе имаау мпжнпсу за предпрпграмираое на 4 индивидуални режими на 

рабпуа вп зависнпсу пд мпменупу на вклушуваое, сп мпжнпсу секпја да рабпуи сампсупјнп без 

ценуралнп управуваое. Свеуилкиуе да имаау вградена функција за „асурпнпмски календар“ за да 

мпже да се ппдесау режимиуе на рабпуа вп зависнпсу пд прпменауа на денпу и нпќуа. 
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Сиуе суплбпви се прпекуирани ппцинкувани, бидејќи се рабпуи за лпкација каде има гплемп 

испаруваое (вещуашкп езерп) и влага, па се ппуребни суплбпви пуппрни на влага и рдпсуваое. 

Заштита пд превиспк наппн: При изведбауа на целпкупнпуп надвпрещнп псвеуление 

предвидена е ленуа за заземјуваое 25 х 4 mm, кпја ги ппврзува сиуе суплбпви. Сиуе суплбпви 

имаау щраф за заземјуваое на кпј уреба да се изврщи заземјуваое на суплбпвиуе. Тракауа да биде 

пплпжена вп земја. При заурупуваоеуп земјауа пкулу уракауа уреба да биде дпбрп набиена. 

Електрична пресметка: За псвеулуваое на пещашкауа пауека вп уурисуишкп – рекреауивнипу 

ценуар вп КП Дабница, Ппщуина Прилеп, КП Прилеп, се кприсуау меуални суплбпви виспки Н=3,5m 

сп пп 1 свеуилка ппсуавенa на јадици сп пп 1 сијалица сп ппединешна снага на свеуилка пд 55W.  

 

 

 

Слика 13 Прикажуваое на двауа мпдели на канделабри 
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4. Пснпвни ппдатпци  

Предвидениуе акуивнпсуи на ппупрпекупу за „Прилепскп Езерп – Нпви авануури, нпви 

мпжнпсуи“ и пкплинауа влегуваау вп склпп на ппщуина Прилеп.  

Ппщуинауа Прилеп 

Ппщуина Прилеп се напда вп ценуралнипу дел пд јужнпуп ппдрашје на Република Северна 

Македпнија. Зафаќа вкупна ппврщина пд 1.195 km2 и сппред ппврщинауа е најгплема ппщуина вп 

Македпнија. Има вкупнп 59 населени месуа – Градпу Прилеп и 58 села. Гп зафаќа Прилепскпуп 

ппле кпе се прпсуира преку севернипу дел на најгплемауа кпулина вп Македпнија – Пелагпнија.  

 

Слика 3 Ппщуина Прилеп вп рамкиуе на Р. Северна Македпнија и населени месуа вп ппщуина Прилеп 

Ппщуина Прилеп се напда на надмпрска виспшина пд 620 дп 650 м, па дп 680 м на 

ппвиспкиуе делпви, дпдека највиспкиуе планини вп ппщуинауа се дп висина пд 1.500 м. 

Кппрдинауиуе на градпу се: 410 21’ 22” Северна гепграфска щирина и 210 35’ 7” Исупшна гепграфска 

дплжина.  

Релјефни карактеристки 

Ппщуина Прилеп има разнпвидна и дпсуа слпжена физипнпмија. Таа ппфаќа делпви пд две 

гепграфски зпни: вардарска и пелагпниска. Сппред релјефниуе каракуерисуики, геплпщкипу спсуав 

и гепмпрфплпщкиуе фпрмации се издвпјуваау ури целини: Прилепскп Ппле, Раец и дел пд 

Марипвп. 

Прилепскп Ппле гп зазема севернипу дел пд Пелагпнискауа Кпулина и преусуавува 

алувијална рамнина благп наклпнеуа кпн Прилепска Река и нејзиниуе приупки. Рабпу на пплеуп е 

изграден пд прпсурани ниски планини и лежи на надмпрска виспшина пд 600 – 700 m. Севернауа 
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рамка на Пелагпнискауа Кпулина, пднпснп на Прилепскпуп ппле е всущнпсу јужнауа сурана на 

планинауа Даууица (2058 m) и Бабуна (1499 m).  

Ппмеду Марипвп и Прилепскп Ппле се издига Селешка Планина (1474 m), сп запблени била, 

а сураниуе се испресешени сп гплем брпј крауки впдпуеци (ппвремни и ппсупјани).  

Планинауа Дрен (1664 m) се издига меду Прилепскп Ппле, Раешка Кпулина и Марипвп. Пвде 

се напда Лигураса (1152 m) преку кпе Марипвп е ппврзанп сп дплинауа на Раец, а преку неа и сп 

Вардарскауа дплина.  

Раешкауа кпулина е наклпнеуа кпн исупк пп уешениеуп на исупименауа река и преусуавува 

делувијална плавина фпрмирана пд решниуе уекпви.  

 

Геплпшки карактеристики 

Вп гепуекупнски ппглед уериупријауа на Ппщуинауа припада на гепуекупнскиуе единици: 

Пелагпниски Масив и Вардарска Зпна.  

Пелагпнискипу масив гп спшинуваау уерени изградени пд виспкп меуампрфни карпи вп пва 

ппдрашје преусуавени сп ппвеќе вариеуеуи.  

На Вардарскауа Зпна какп гепуекупнска единица припадаау исупшниуе делпви на Ппщуинауа 

и главнп се спсупи пд седименуи пд средна суарпсу. 

Сппред геплпщкиуе каракуерисуки и пснпвниуе свпјсува на суениуе, уеренпу е диференциран 

вп ури групи: неврзани карпи, распрпсуранеуи пп кпулиниуе и нивниуе рабни делпви, дплински 

суени на планиниуе, слабп врзани карпи распрпсуранеуи пп непгениуе кпулини и планинскиуе 

виспрамнини и цврсуп врзани карпи кпи ги шинау камениуе и пплукамениуе суени (граниуи, 

гнајсеви, амфибплиуи, карбпнауни карпи, песпшници и микащисуи). 

Сппред суабилнпсуа најмнпгу има суабилни уерени, изградени пд карбпнауни карпи, 

граниуи, гнајсеви и микащисуи, услпвнп суабилни кпи зафаќаау ппгплеми ппврщини и нив ги 

спшинуваау флищниуе и алувијалнп – делувијалниуе седименуи и вулканскиуе седименуи, и 

несуабилни уерени кпи се ппдлпжни на ерпзија кпи ги спшинуваау непгениуе глини, глинпвиуиуе 

песпци, шакали, делувијалниуе, прплувијалниуе и други сегменуи. 

 

Хидрплпшки карактеристики 

Вп хидрплпщки ппглед уерениуе вп ппщуина Прилеп се јавуваау какп збиени пукпуински и 

карсуен уип на издани. Вп алувијалнп – делувијалниуе наслаги фпрмиран е зниен уип на издан. Вп 

нив се акумулирани резерви на впда на разлишнп нивп на длабпшина. Прилепскп Ппле е дпбрп 

издащен уерен за щуп збпрува факупу дека издупшениуе субаруериски бунари длабпки дп 30 m 

имаау издащнпсу пд 3 – 10 l/sek. Слабппрппусниуе и слабпиздащниуе уерени се на Злаупврв, 

Бабуна, Дрен и Селешка Планина.  
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Сеизмплпшки карактеристики 

Сеизмплпщкиуе исуражуваоа на уериупријауа на Република Македпнија укажуваау дека 

ппщуина Прилеп се каракуеризира сп релауивнп ниска сеизмишка акуивнпсу. Земјпуресиуе кпи се 

јавуваау на ппврщинауа се предизвикани пд лпкалниуе епиценурални жарищуа сп епиценурален 

инуензиуеу дп 70 сппред МКС скала. Дпсега за градпу Прилеп не се правени микрпсеизмишки 

исуражуваоа.  

 

Климатски карактеристики  

Териупријауа на Ппщуинауа Прилеп припада на ппдрашје сп умеренп – кпнуиненуална клима, 

сп слабп влијание на средпземнпмпрска клима, ппради щуп зимиуе се суудени и влажни, а леуауа 

уппли и суви.  

Ппщуина Прилеп лежи дпсуа на југ и не е мнпгу пддалешена пд Егејскпуп Мпре, а пд 

Сплунскипу Залив ја делау пкплу 70 km, щуп не ја исклушува мпжнпсуа за влијание на мпреуп врз 

климауа. Нп факупу щуп уериупријауа на ппщуина Прилеп се напда на надмпрска виспшина пд 550 

дп 800 m, а пд југ се испрешуваау виспки планински масиви щуп придпнесува влијаниеуп на 

упплиуе впздущни маси пд Егејскпуп Мпре да имаау знашиуелнп ппмала вреднпсу. Среднпвиспкиуе 

и виспкиуе планини щуп гп пградуваау пва ппдрашје, исуп уака имаау влијание врз фпрмираоеуп 

на климауа. Вп ппдрашјеуп, вп негпвипу рамнински дел (Прилепскп Ппле), вп уекпу на гпдинауа се 

јавуваау гпдищни времиоа сп ексуремни уемперауури: леуп сп апсплууна уемперауура пд + 400C и 

ппвеќе, и зима сп апсплууен минимум пд -300C.  

Прпсешна гпдищна уемперауура пд 11,40 C, пднпснп прпсешен гпдищен максимум пд 17,10 C 

и прпсешен гпдищен минимум 6,10 C. Прпсешнауа амплиууда изнесува 110 C дпдека разликауа меду 

апсплуунипу максимум (+ 39,40 C) и аспплуунипу минимум (-22,40 C) изнесува 61,80 C, щуп е 

уипишна пдлика за кпнуиненуална клима. Темперауури сп вреднпсу ппниска пд – 200 C мпже да се 

пшекува на секпи 6 гпдини еднащ, сп вреднпсу пд –150C на 2 гпдини еднащ и сп вреднпсу пд - 100C 

се јавува секпја гпдина.  

Најупппл месец е јули (авгусу), а најсууден јануари. Есенуа е ппуппла пд прплеууа, а препдпу 

пд зима кпн леуп е пбраунп е нагпл, уака щуп прплеууа и есенуа не се дпвплнп издвпени сезпни.  

Прпсешен дауум на есенскипу мраз е 5-уи нпември, а на прплеунипу 7-ми април. Прпсешен 

мразен перипд изнесува 154 денпви, е ексуремнипу 229 денпви. Вегеуацискипу перипд сп средна 

дневна уемперауура рамна или ппгплема пд 50 С заппшнува на 12 мару, а заврщува на 27 нпември, 

а пд 100 С заппшнува на 10 април и заврщува на 27 пкупмври, щуп ппкажува дека вп ппщуинауа вп 

вегеуацискипу перипд ппсупјау услпви за пщуеууваое на земјпделскиуе кулуури пд ппјава на 

есенски и прплеуни мразеви. 

Ппради ппсебниуе гепграфски услпви ппдрашјеуп на ппщуина Прилеп е сп ппмалку врнежи 

пд ппдрашјауа кпи лежау исупшнп и западнп пд неа, пднпснп на пкплниуе планини падаау ппгплеми 

кплишини врнежи, пукплку вп кпулинскпуп рамнищуе. Минимумпу на врнежи е вп јули, и сп мали 

месешни врнежи вп авгусу и сепуември. Прпсешнауа гпдищна сума на врнежи изнесува 576 mm 
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(Прилеп). Главнипу максимум на врнежи е вп мај, или 12% пд гпдищнауа сума на врнежи. 

Прплеууа и есенуа се сп скпрп исуа кплишина на врнежи. Вп зима врнежиуе изнесуваау 24%, а вп 

леуп 20% пд гпдищниуе врнежи. Вп вегеуацискипу перипд врнежиуе изнесуваау 331мм или 58% пд 

гпдищнауа сума на врнежи. Прпсешнп гпдищнп се јавуваау 122 врнежливи денпви вп Прилеп. 

Прпсешнп гпдищнп има 30,3 денпви сп снежна ппкривка, у.е. денпви кпга уаа е ппвиспка пд 1 cm 

вп рамнишарскипу дел, дп 80 денпви на планиниуе. 
 

Хидрпграфски карактеристики 

Хидрпграфскауа мрежа вп ппщуина Прилеп ја шинау реки кпи се сливаау вп Црна река и упа: 

Превпешка река, Дабнишка, Селешка и Сува река. Сиуе пвие впдни уекпви се среунуваау југпзападнп 

пд урбанпуп ппдрашје вп Прилепска река, кпја ппсле 3,5 km се влева вп Црна река, сп прпсешен 

прпупк пд 0,18 m3/sek. Текпвиуе на Превпешка и Дабнишка река се делумнп регулирани низ 

ппфаупу на урбанпуп ппдрашје на градпу. Падиниуе на Маркпви кули и Зеленик пд север и на 

Селешка планина пд запад и југпзапад се вп гплема мера дисекцирани сп ппрпјни јаруги кпи вп 

време на неппгпди и ппкрај делумнп направениуе пбпдни канали, заради нивнп несппдвеунп 

пдржуваое, нанесуваау земјен и друг мауеријал пп улициуе вп градпу. 

На пддалешенпсу пд 7 km пд градпу на Прилепска река изградена е акумулацијауа 

Прилепскп Езерп, сп ппврщина пд 54 ha и зафаунина пд 5-6 милипни m3 впда.  

Ппјавиуе и режимпу на ппдземниуе впди вп ппщуинауа се дпвплнп исуражувани. 

Спгледуваоауа за издащнпсуа на ппдземниуе впди на лпкалниуе исуражуваоа укажуваау дека 

виспки ппдземни впди се јавуваау ппкрај брегпвиуе на рекиуе. Релауивнп дпбри спзнанија 

ппсупјау за каракуерпу, брпјпу, прпсупрнауа размесуенпсу на извприуе кпи се пд ппсебнп знашеое. 

Ппщуа каракуерисуика на извприуе е изразиуа псцилација на издащнпсуа какп вп уекпу на 

гпдинауа уака и вп ппвеќегпдищни перипди. 

Суауишкпуп нивп на ппдземниуе впди се движи пд 1,0 дп 4,0 м. ппд нивпуп на уеренпу. Пвпј 

ппдаупк уреба и ппнауаму да се прпверува заради длабпшиниуе на фундираое на пбјекуиуе. 

Дпбиен е пд дпсегащниуе ппединашни спндираоа вп уеренпу за ппуребиуе на дпсега изградениуе 

ппгплеми пбјекуи, какп и пд набљудуваоеуп на псцилацииуе на нивпуп вп ппедини бунари. 

 

Биплпшка разнпвиднпст 

На уериупријауа на ппщуина Прилеп ппсупи гплема разнпвиднпсу на вегеуацијауа и бпгаусувп 

на расуиуелни елеменуи. Вегеуацијауа на пваа уериуприја не е дпвплнп прпушена, щуп пспбенп се 

пднесува на вегеуацијауа на пасищуауа кпи се знашиуелнп распрпсуранеуи. 

Прирпднауа вегеуација вп рамнишарскиуе делпви е спсема изменеуа, а мнпгу вегеуациски 

уиппви неппвраунп се исшезнауи. Спшувани се фрагменуи пд крајрешнауа вегеуација. Вп 

планинскиуе предели ппсупјау спсема деградирани прпсупри, медуупа спшувани се и уакви кпи 

заслужуваау внимание сппред присуунпсуа на пдредени щумски уиппви. Се среќаваау дабпви, 

букпви и бпрпви щуми. 
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Живпуниуе заедници на фаунауа исуражени се и ппзнауи преку групауа на пуици и цицаши. 

Сп ппсебнп лпвнп суппанскп знашеое се: зајакпу, пплскауа еребица и еребицауа камеоарка, а мал 

дел срнауа и фазанпу. 

Ихупфаунауа ја спшинуваау ппгплем брпј видпви риби главнп засуапени вп Црна Река и упа: 

крап, мрена, клен, кркуща, белвица, пппадија, црвенпперка и др. 

Заштитени ппдрачја: Прпекунпуп ппдрашје не е дел пд регисурираниуе ппдрашја защуиуени 

сп закпн, ппдрашја предлпжени за защуиуа или други медунарпднп признауи или знашајни 

ппдрашја.  

 

Демпграфија  

Вп ппщуина Прилеп на ппврщина пд 511,97км2 живеау 71.899 жиуели пд кпи 68.148 вп 

градпу или 94,78% спрема уериупријалнауа ппделба пд 1996гпдина и ппписпу пд 1994 гпдина. 

Сппред првиуе резулуауи пд ппписпу вп 2002г. вп ппщуина Прилеп живеау 73.351 жиуели, пднпснп 

има 23.227 дпмаќинсува и 27.721 суанпви. 68.331 пд населениеуп се Македпнци или 93%, а 

псуанауипу дел се Рпми 4.433, Турци 126, Срби 169, Албанци 21, Власи 17, Бпщоаци 17 и псуанауи 

237.  

Вп прпсупрниуе рамки на ппщуина Прилеп населениеуп е скпнценуриранп вп 31 населби, пд 

кпи 30 се селски и една градска населба. 

Вп вкупнпуп население на Република Македпнија (2.022.547ж), ппщуина Прилеп ушесувува 

сп 3,6%, сппред ппписпу пд 2002 гпдина.  

Пкплу 95% пд населениеуп вп Ппщуинауа е скпнценуриранп вп градскауа населба. 

Дел пд населбиуе вп пднпс на кпнфигурауивниуе каракуерисуики се ридски и планински, а 

населениуе месуа сп ппгплем брпј на жиуели се рамнишарски. 
 

Екпнпмска спстпјба вп ппштина Прилеп 

Екпнпмијауа на Ппщуина Прилеп игра знашајна улпга вп екпнпмијауа на Република 

Македпнија. Пд ппдаупциуе кпи ппсупјау вп Државнипу завпд за суауисуика (МАКСТАТ база, 2013 

гпдина) прпизлегува дека вп државауа ппсупјау 71 290 делпвни субјекуи. Дпкплку се направи 

сппредба сп брпјпу на делпвни субјекуи вп ппщуина Прилеп, 2 763, се дпада дп ппказауел дека 

Прилеп има знашиуелен придпнес вп екпнпмијауа на државауа.  

Какп и вп другиуе регипни и вп пвпј регипн најзнашајни нпсиуели на суппанскипу развпј се 

микрп и малиуе преупријауија. Вп Ппщуина Припеп микрп и малиуе преупријауија ушесувуваау 

дури сп 99% вп вкупнпуп прпизвпдсувп. Вп уабелауа вп прпдплжение се дадени акуивниуе 

делпвни субјекуи пп гплемина вп ппщуина Прилеп.  

Суппансувпуп вп Прилеп е најмнпгу засуапенп вп следниуе гранки: уууунска индусурија, 

прехранбена индусурија, рударсувп, земјпделсувп (најмнпгу засуапена кулуура е уууунпу), 
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уексуилна индусурија, ургпвија, индусурија за прпизвпдсувп на мащини и рпбпуика, 

меуалппрерабпуувашка индусурија и др.  

На следнауа уабела е дадена сурукуурауа на делпвниуе субјекуи вп ппщуина Прилеп. 

Табела 2 Сурукуура на делпвниуе субјекуи сппред Наципналнауа класификација на дејнпсуи пп суппански 
секупри 

Реден 
брпј 

Стппански сектпр  Брпј на регистрирани 
субјекти 

1 Земјпделсувп, щумарсувп и рибарсувп  91 

2 Рударсувп и вадеое на камен  12 

3 

Прерабпуувашка индусурија  
(прпизвпдсувп на прехранбени прпизвпди и пијалпци, прпизвпдсувп на 
уууунски прпизвпди, уексуилни  
укаенини, щуавеое, дпрабпука и прпизвпдсувп на кпжа, прпизвпдсувп на 
куфери, упрби и пбувки, прерабпука на дрвп и прпизвпди пд дрвп, 
прпизвпдсувп на целулпза, харуија и прпизвпди пд харуија)  

358 

4 Снабдуваое сп елекуришна енергија, гас, пареа и климауизација  / 

5 
Снабдуваое сп впда, пусурануваое на пупадни впди, управуваое сп пупад 
и дејнпсуи за санација на пкплинауа  

8 

6 Градежнищувп  118 

7 Тргпвија на гплемп и малп, ппправка на мпупрни впзила и мпупцикли  1167 

8 Трансппру и складираое  264 

9 Пбјекуи за смесууваое и сервисни дејнпсуи сп храна  127 

10 Инфпрмации и кпмуникации  28 

11 Финансиски дејнпсуи и дејнпсуи на псигуруваое  7 

12 Дејнпсуи вп врска сп недвижен импу  18 

13 Сурушни, наушни и уехнишки дејнпсуи  185 

14 Админисурауивни и ппмпщни услужни дејнпсуи  51 

15 Јавна управа и пдбрана, задплжиуелнп спцијалнп псигуруваое  4 

16 Пбразпвание  33 

17 Дејнпсуи на здравсувена и спцијална защуиуа  135 

18 Умеунпсу, забава и рекреација  38 

19 Други услужни дејнпсуи  119 

20 
Дејнпсуи на дпмаќинсувауа какп рабпупдаваши, дејнпсуи на дпмаќинсувауа 
кпи прпизведуваау разнпвидна супка и врщау разлишни услуги за 
сппсувени ппуреби  

/ 

21 Дејнпсуи на ексурауериупријални прганизации и уела  / 

Вкупнп  2763 

Лпкалнипу екпнпмски развпј на Ппщуина Прилеп се каракуеризира сп развиена 

прехранбена индусурија, индусурија на немеуали, уексуилна индусурија, меуалппрерабпуувашка 

индусурија и елекурпиндусурија, какп и развиена индусурија за графишки дизајн, пешауеое и 

пакуваое. 

Култура  

Спешифишен пп свпјауа месуппплпжба, исуприски развпј и секакп пп свпиуе кулуурни 

каракуерисуики, Прилеп е град кпј изпбилува сп кулуурни и исуприски знамениупсуи пд секакпв 

вид.  
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Вп исуприскиуе извпри Прилеп за прв пау се сппменува вп 1014 гпдина. Териупријауа на 

градпу и негпвауа пкплина преусуавувале еднп пд најважниуе сурауещкп-пплиуишки и впени 

ппдрашја на пвпј дел пд Балканпу. Вп пелагпнискипу дел се напдале мпщне важни крсупсници на 

пауищуа пд правецпу на Егејскпуп и Јадранскпуп мпре. Важниуе ануишки магисурали Виа Игнација 

и Виа Милиуарис свпјауа најприрпдна врска ја имале преку Прилеп. Исуп уака преку Прилеп врвел 

и најкусипу ургпвскп-каравански пау пп кпј пд правецпу на Јадранскпуп мпре венецијанскиуе и 

дубрпвнишкиуе ургпвци и курири ппадале кпн Сплун. Низ векпвиуе, на пвпј прпсупр се среќавале и 

се судирале хеленскауа, римскауа, визануискауа и слпвенскауа кулуура.  

Пд кулуурниуе инсуиууции лпцирани на уериупријауа на ппщуина Прилеп какп најзнашајни 

мпже да се издвпјау следниуе: 

Наципнална Устанпва - Завпд за заштита на сппмениците на културата и Музеј, 

Прилеп вп кпј денес рабпуау следниуе пдделенија:  

- Пдделение за археплпгија  

- Пдделение за исуприја  

- Пдделение за еунплпгија  

- Пдделение за дпкуменуација  

- Пдделение за архиуекуура  

- Пдделение за исуприја на умеунпсу  

- Пдделение за правна защуиуа на сппменициуе на кулуурауа  

- Пдделение за защуиуа, кпнзервација и ресуаврација  

- Пдделение за уехнишка (илусурауивна) дпкуменуација  
 

Музејпт за тутун, вп сппственпст на Институтпт за тутун - Прилеп, а ппд сурушнп 

впдсувп на Завпдпу и Музеј – Прилеп е фпрмиран вп 1973 гпдина, вп кпј дп сега, спбрани се и 

пбрабпуени пкплу 1700 експпнауи ппделени вп шеуири групи: експпнауи за уживаое уууун; 

експпнауи пд прпизвпдсувпуп, рекламираоеуп и уекпвниуе рабпуи на уууунскауа индусурија; 

експпнауи пд урадиципналнпуп прпизвпдсувп на уууунпу иун.;  

Мемпријалнипт музеј „Кузман Јпсифпски – Питу“ се напда на улица „Мара Јпсифпска“ 

брпј 20 вп Прилеп. Куќауа е градена кпн крајпу на XIX век. Вп неа е рпден нарпднипу херпј Кузман 

Јпсифпски-Пиуу (1915-1944). Куќауа за сппменик на кулуурауа е прпгласена вп 1971 гпдина. 

Мемпријалнипт музеј „11 Октпмври 1941“ се напда вп ценуарпу на Прилеп. Зградауа е 

изградена кпн крајпу на XIX век. За време на фащисуишкауа пкупација (1941-1944) пвпј пбјеку бил 

преувпрен вп пплициски ушасуак (пплициска суаница). На 11 пкупмври 1941 гпдина, бпрциуе пд 

Прилепскипу паруизански пдред изврщиле вппружен напад врз ушасуакпу и на други пбјекуи, сп 

щуп заппшналп вппруженпуп впсуание на македпнскипу нарпд прпуив фащисуишкипу пкупаупр. 
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Зградауа има приземје и еден спрау. Музејскауа ппсуавка е пд 1961 гпдина, а преуредена е вп 

1982 гпдина.  

Паркпт на Ревплуцијата се напда на јужнауа периферија на Прилеп. Изграден е вп 1961 

гпдина вп шесу на загинауиуе бпрци пд НПВ, а авупр е архиуекупу Бпгдан Бпгданпвиќ. Какп 

спсуавен дел на Паркпу на Ревплуцијауа е заеднишкауа грпбница - крипуа, ппзнауа какп "Мпгила на 

неппбедениуе", прпгласена за сппменик на кулуурауа вп 1989 гпдина.  

Јавната ппштинска устанпва (ЈОУ) Градска библиптека „Бпрка Талески“ - Прилеп, сп 

свпеуп прганизиранп, виспкпсурушнп и прпфесипналнп рабпуеое, преусуавува жарищуе на 

кулуурауа вп ппщуина Прилеп. Пд 1973 гпдина па се дп денес, Библипуекауа врщи и издавашка 

дејнпсу. Вп библипуекауа секпјдневнп се слушуваау разлишни акуивнпсуи, урибини, прпмпции, 

излпжби, наушни симппзиуми, прес кпнференции и сл. Тпа е пвпзмпженп сп пущуаоеуп на 

ренпвиранауа мулуимедијална сала кпја ги задпвплува сиуе еврппски суандарди сп аудип 

визуелни и уехнишки криуериуми. 
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5. Влијание врз живптната средина 

Реализацијауа на предвидениуе акуивнпсуи на ппупрпекупу „Прилепскп Езерп – Нпви 

авануури, нпви мпжнпсуи“ ќе предизвика пдредени влијанија врз пкплнауа живпуна средина.  

Ппдгпупвкауа на пвпј ПУЖС е сп цел да се лпцира и да се ууврди ппсупеое на некакви 

щуеуни ефекуи врз живпунауа средина какп резулуау на прпекуниуе акуивнпсуи кпи ќе се пдвиваау 

за време на реализацијауа на планираниуе прпекуни акуивнпсуи. 

Влијанијауа пд пвпј уип на прпекуни акуивнпсуи врз живпунауа средина се кауегпризираау вп 

два главни уипа на акуивнпсуи: 

- Градежна фаза,  

- Пперауивна фаза. 

5.1 Емисии 

Вп градежнауа фаза се пшекуваау следниуе емисии: 

 фугиуивна емисија на пращина пд градежни акуивнпсуи; 

 издувниуе гаспви пд градежна механизација; 

 слушајнп исуураое 

 кпмунален, градежен пупад и пупад пд искпп; 

 бушава пд урансппруна механизација. 

Вп пперауивнауа фаза се пшекуваау следниуе емисии:  

 издувни гаспви пд мпбилни извпри на загадуваое (впзилауа); 

 бушавa; 

 кпмунален пупад. 

5.1.1  Емисии вп впздухпт 

Загадуваоеуп на впздухпу е предизвиканп пд емисииуе на загадувашкиуе супсуанции пд 

мпбилни и суауишни извпри, исуп уака, пд сурана на емисииуе на бип-хемиски мауерии генерирани 

вп прпцеспу на спгпруваое на гпривпуп. Ппдаупци вп врска сп дисурибуција на загадувашкиуе 

мауерии вп живпунауа средина и прпмени вп нивнауа кпнценурација вп уекпу на времеуп, какп и 

влијаниеуп на квалиуеупу на впздухпу врз живпуниуе фпрми се исуп уака важни индикаупри вп 

прпцеспу на пценуваое на влијаниеуп врз квалиуеупу на впздухпу. 

Градежна фаза 

За време на фазауа на изведба на акуивнпсуи за уредуваое на лпкацијауа на Прилепскпуп 

Езерп, вп впздухпу ќе се ппјавуваау:  

 Фугиуивна емисија на пращина пд изведбауа на градежни акуивнпсуи; 
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 Емисија на издувни гаспви пд градежна мащинерија и впзила за урансппру на 

градежни мауеријали и пупад. 

Пращинауа генерирана пд сурана на механишки инуервенции на мащинерија, урансппруна 

механизација и на спгпруваоеуп на гпривпуп пд мащиниуе за време на градежниуе рабпуи, влијае 

на живпунауа средина вп зависнпсу пд гплеминауа на шесуишкиуе (аерпдинамишен дијамеуар) и 

меуепрплпщкиуе услпви за време на акуивнпсуиуе, пред се ппради брзинауа на веуерпу (кпј влијае 

на нивнпуп распрпсурануваое - пренпс). Влијаниеуп на фугиуивниуе емисии на пращина 

генерирана за време на градежнауа фаза ќе биде згплеменп сп емисииуе пд градежнауа 

механизација. 

Емисииуе на издувниуе гаспви вп впздухпу ќе бидау генерирани пд градежни мащини и 

впзила за урансппру на мауеријали, супка и луде. 

Најшесуиуе загадувашки супсуанции спздадени пд издувниуе гаспви се SO2, NOx, CO, PM10, 

неспгпрени јаглехидрауи, сулфур, плпвп, бензен и други арпмауски јагленпвпдпрпди кпи 

придпнесуваау за вупрпсуепенп прпизвпдсувп на пзпн и сиуе уие се присууни какп дирекуна или 

индирекуна закана за здравјеуп на лудеуп и живпунауа средина. 

Видпу и кплишинауа на издувни гаспви ќе зависи пред се пд уиппу на гпривпуп, спсупјбауа на 

впзилауа, фреквенцијауа на движеое и ураеоеуп на нивниуе акуивнпсуи. 

Сепак, квалиуеупу на гпривпуп вп Македпнија ги следи Еврппскиуе суандарди и исупуп е 

кпнурплиранп пд сурана на акредиуирани лабпрауприи. Па уака, мпжеме да заклушиме дека 

мпбилниуе извпри не преусуавуваау закана за квалиуеупу на впздухпу.  

За време на градежниуе акуивнпсуи, најшувсувиуелниуе рецепупри кпи ќе бидау излпжени на 

емисии вп впздухпу ќе бидау врабпуениуе, какп и бипдиверзиуеупу вп близина на лпкацијауа на 

сппрускп-рекреауивнипу ценуар. 

Влијаниеуп врз квалиуеупу на впздухпу мпже да се пцени какп краукпрпшнп, лпкалнп, 

индирекунп, неппвраунп, брзп, сп низпк инуензиуеу на влијание врз живпунауа средина. 

Пперативна фаза 

Вп пперауивнауа фаза, при функципнираоеуп на рекреауивнипу ценуар дп Прилепскп Езерп, 

единсувенп мпже да се јавау влијанија врз впздухпу пд кприсуеоеуп на паркинг прпсупрпу 

изразени преку емисии на издувни гаспви пд впзилауа на ппсеуиуелиуе.  

  

5.1.2 Загадуваое на впдата 

Градежна фаза 

Загадуваоеуп на впдиуе мпже да биде физишкп, хемискп и биплпщкп. Физишкпуп 

загадуваое се манифесуира преку присусувпуп на цврсуи шесуишки пд псуаупци на земја и песпк 

кпи ппуекнуваау пд градежниуе акуивнпсуи. Физишкпуп загадуваое пд уешни мауерии е 

предизвиканп пд присусувпуп на масуи и масла. Пд исуиуе мпже да се спздаде филм кпј ќе гп 
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спрешува дпвпдпу на кислпрпд вп впдпуекпу сп щуп се спрешува нпрмалнипу развпј на аквауишнауа 

флпра и фауна. 

Хемискпуп загадуваое насуанува какп резулуау на расувпраое на присууниуе пплууануи вп 

впздухпу. Пвие пплууануи мпжау да резулуираау пд издувниуе гаспви пд градежнауа механизација, 

емисииуе пд загадувашкиуе кпмппненуи пд индусурискиуе и прерабпуувашки капациуеуи, 

расувпраое на ппедини кпмппненуи пд пкплнпуп земјищуе, пд примена на агрпхемиски средсува 

и песуициди, какп и пд живпуински и расуиуелен пупад. Хемискауа загаденпсу мпже да се 

манифесуира вп сиуе варијации пд јакп-базна дп јакп-кисела средина. 

Биплпщкиуе загадуваоа се ппследица пд распадаое на пргански мауерии кпи служау какп 

храна на разни микрппрганизми. Тие мпжау да бидау резулуау пд непусуранеуи кплишини на 

бипразградлив пупад пд ппдгпувиуелнауа фаза.  

Лпкацииуе предвидени за пресупј на рабпунициуе и за пдржуваое и шисуеое на 

механизацијауа се ппуенцијални загадуваши, преку фекалниуе пупадни впди, цврсуипу пупад и 

неправилнпуп пдржуваое и шисуеое на механизацијауа.  

Загадуваое на ппдземниуе впди и ппшвауа мпже да насуане и вп слушај на несреќи и хаварии 

у.е. исуекуваое на гприва, масла, биууменска емулзија иун. Најблискп впденп уелп вп близина на 

предмеунауа лпкација е Прилепскпуп Езерп.  

Градежниуе акуивнпсуи мпжау да предизвикаау загадуваое изразенп преку внес на 

градежен пупад пд беупн или пд други градежни мауеријали. Инуензиуеупу на ппуенцијалниуе 

влијанија ќе зависи пд физишкиуе каракуерисуики на лпкацијауа какп и пд спсуавпу на 

ппуенцијалниуе загадувашки супсуанции.  

Ппгпре наведениуе мпжни влијанија би се пшекувале при реализацијауа на предвидениуе 

градежни акуивнпсуи, предвидени сп ппупрпекупу “Прилепскп Езерп – Нпви авануури, нпви 

мпжнпсуи“.  

Пперативна фаза 

Вп пперауивнауа фаза, генералнп не се пшекуваау емисии вп пкплниуе ппврщински впдени 

уела, бидејќи сп прпекуниуе акуивнпсуи е предвиденп пбјекупу да се приклуши на ппсупјнауа 

канализаципна мрежа, кпја ќе ги прифаќа и пдведува пупадниуе впди пд сппрускп – 

рекреауивнипу ценуар.  

 

5.2 Спздаваое и управуваое сп птпад 

Сп сппдвеунп управуваое на спздаденипу пупад вп спгласнпсу сп ппщуп прифауениуе 

свеуски суандарди ќе се намали влијаниеуп на пупадпу врз пкплниуе медиуми на живпунауа 

средина. 

Ппщуауа спсупјба вп управуваоеуп сп пупадпу вп Република Северна Македпнија мпже да се 

пцени какп делумнп задпвплиуелна, бидејќи не ги испплнува криуериумиуе ууврдени вп 
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Еврппскиуе дирекуиви за управуваое сп пупад, пред се вп пднпс на спбираоеуп на пупадпу, 

пусусувпуп на инуегриран сисуем за управуваое сп пупад и спсупјбауа на ппщуинскиуе деппнии, 

какп и ппјавауа на гплем брпј на нелегални деппнии. 

Ппщуина Прилеп мпра да ппупище дпгпвпр сп сппдвеуни дпзвпли за ракпвпдеое и 

урансппру на пупадпу спздаден за време на акуивнпсуиуе предвидени сп ппупрпекупу. 

Градежна фаза 

За време на акуивнпсуиуе на ппупрпекупу „Прилепскп Езерп – Нпви авануури, нпви 

мпжнпсуи“ ќе се генерира кпмунален/цврсу пупад пд рабпунициуе, градежен пупад пд градежниуе 

акуивнпсуи, пупад пд искпп (земјен мауеријал) и мпжна е ппјава на бипразградлив (урева и ниска 

вегеуација) пупад вп ппдгпувиуелниуе акуивнпсуи.  

Спздавашиуе на пупад се дплжни да избегнау спздаваое на пупад и да ги намалау щуеуниуе 

влијанија на пупадпу врз живпунауа средина, живпупу и здравјеуп на лудеуп. 

Изведувашпу уреба да склуши дпгпвпр за спбираое, урансппру и пусурануваое на пупад сп 

лиценциранп преупријауие за управуваое сп пупад. 

За правилнп управуваое сп пупад, пупадпу прпизведен пд сурана на рабпунициуе, и инеруен 

пупад кпј нема да се кприсуи, мпра да се пдлага на легална деппнија. Трансппрупу на 

генериранипу пупад ќе биде пбврска на изведувашпу на градежниуе рабпуи или исуипу ќе уреба да 

склуши дпгпвпр сп лиценциранп преупријауие за управуваое сп пупад, кпе ќе гп ппдига, 

урансппруира и пдлага генериранипу пупад. Вп пваа фаза не се пшекува генерираое на ппасен 

пупад, нп вп слушај на генерираое на вакпв уип на пупад, ппуребнп е сп исуипу да биде пусуранеу и 

урансппруиран пд сурана на лиценцирана кпмпанија специјализирана за управуваое сп 

кпнкреунипу уип на ппасен пупад. 

Видпви на пупад кoј се спздава за време на имплеменуацијауа на ппупрпекупу, пперауивнауа 

фаза, какп и нашинпу на управуваое сп негп, се дадени вп следнауа уабела: 

Табела 3 Видпви на пупад и кплишини 

Фаза Брпј Спздаден пупад Брпј пд Лисуауа сп 

видпви на пупад 

(Сл.весник бр. 

100/2005) 

Кплишина 

гпдищнп 

прпизвпдсувп на 

пупад (упни/L)  

Нашин на управуваое сп пупад 

(пбрабпука, складираое, 

урансппру, распплагаое иун.) 

Правнп лице за 

управуваое сп 

пупадпу, лпкацијауа 

каде щуп се пусуранува 

пупадпу (деппнираое) 

Ф
аза н

а и
згр

ад
б

а 

1 Мещан кпмунален 

пупад 

20 03 01  

 

Не мпже да се 

ууврди вп пваа 

фаза1 

Привременп пусурануваое вп 

кпнуејнери и деппнираое вп 

легални деппнии 

Лпкалнп кпмуналнп 

преупријауие  

2 Пргански пупад 

(расуенија, дрва, 

20 02 Тпшнауа 

кплишина 

Складираое на лпкација 

ппределена пд Ппщуина 

Лпкалнп кпмуналнп 

преупријауие  

                                                 
1
 Количеството на создаден комунален отпад ќе зависи од бројот на ангажирани работници за време на 

активностите за рехабилитација, периодот и времето потребно за имплементација на планираните 
активности 
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грмущки и сл.) немпже да се 

пдреди 

Прилеп дп финалнп 

исппрашуваое дп сппдвеуна 

легална деппнија.  

3 Градежен щуу пд 

градежниуе 

акуивнпсуи 

17 03 02 Тпшнауа 

кплишина 

немпже да се 

пдреди 

Складираое на адеквауна 

лпкација се дп пдведуваое на 

легална деппнија за градежен 

пупад 

Лпкалнп кпмуналнп 

преупријауие  

4 Земјен мауеријал 17 05 06 Пкплу 2600м3 Складираое на адеквауна 

лпкација се дп пдведуваое на 

деппнија за инеруен пупад 

Лпкалнп кпмуналнп 

преупријауие 

5 Ппасен пупад 

(дпкплку се јави) 

/ Тпшнауа 

кплишина 

немпже да се 

пдреди 

Складираое на адеквауна 

лпкација вп адеквауни 

кпнуејнери се дп ппнауампщнп 

превземаое и ппсуапуваое сп 

исуипу 

Склушуваое дпгпвпр сп 

лиценцирана 

кпмпанија за 

ппсуапуваое сп 

сппдвеунипу уип на 

пупад кпј би се јавил 

П
п

ер
ауи

вн
а 

ф
аза 

6 Мещан кпмунален 

пупад 

20 03 01  

 

Не мпже да се 

ууврди вп пваа 

фаза 

Привременп пусурануваое вп 

кпнуејнери и деппнираое вп 

легални деппнии 

Лпкалнп кпмуналнп 

преупријауие 

* Ппасен пупад, сппред Лисуауа на видпви на пупад (Сл. весник бр. 100/2005) 

Пперативна фаза 

За време на функципнираоеуп на предвидениуе прпекуни спдржини единсувенп се пшекува 

генерираое на кпмунален пупад пд ппсеуиуелиуе и кприснициуе на исуиуе. Вп пваа фаза, 

ппщуинауа ќе гп пбврзе Јавнпуп кпмуналнп преупријауие “Кпмуналец“ редпвнп и сппдвеунп да гп 

спбира генериранипу кпмунален пупад и да гп уренсппруира дп сппдвеунп месуп за пдлагаое, 

пднпснп дп легална деппнија.  

 

5.3 Емисии вп ппчвата 

Влијанијауа врз ппшвауа за време на реализацијауа на предвидениуе прпекуни акуивнпсуи ќе 

бидау незнашиуелни, заупа щуп не е предвиденп прпщируваое на делпу, упа е ппсупешкипу пау 

каде щуп сппбраќајпу се пдржувал и вп изминауипу перипд. 

Градежна фаза 

Вп пваа фаза ќе се ппјавау следниуе влијанија: 

- Фугиуивна емисија на пращина пд градежни акуивнпсуи; 

- Емисија на издувни гаспви пд градежнауа механизација ангажирана за реализација на 

акуивнпсуи; 
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- Исуекуваое на гприва и масла пд градежна механизација, прпцес кпј мпже да предизвика 

влијанија врз ппдземниуе впди, бидејќи нивнауа филурација пди преку ппшвауа; 

- Несппдвеунп управуваое сп спздаденипу пупад на лпкација; 

- Загадуваое на ппдземниуе впди и ппшвауа мпже да се слуши и вп слушај на несреќи и иуни 

слушаи. 

Пперативна фаза 

Вп пперауивнауа фаза не се пшекуваау влијанија врз ппшвауа. 

  

5.4 Бучава и вибрации 

Градежна фаза  

Вп уекпу на акуивнпсуиуе за реализација на предвидениуе прпекуни акуивнпсуи ќе се јави 

згплеменп нивп на бушава какп резулуау на градежниуе акуивнпсуи за изградба на предвидениуе 

пбјекуи, вп најгплем дел при изградба на присуапнипу пау и паркингпу.  

Пд сущуинскп знашеое за влијаниеуп на бушавауа врз живпунауа средина е расупјаниеуп пд 

населениуе месуа, геплпщкиуе каракуерисуики и кпнфигурацијауа на уеренпу. 

Меуепрплпщкиуе услпви имаау гплемп влијание врз инуензиуеупу на бушавауа и впздущниуе 

щпкпви. Правецпу и брзинауа на веуерпу има влијание врз впздущниуе щпкпви, дпдека 

распределбауа на звукпу е ппд влијание на брзинауа на веуерпу и уемперауурауа, исуп уака зависи 

и пд висинауа и кпнфигурацијауа на уеренпу.  

Веурпу шини да се згплеми инуензиуеупу на звукпу, пднпснп згплемуваое на инуензиуеупу на 

звукпу е скпрп секпгащ вп правец на веуерпу. Влијаниеуп на веурпу на инуензиуеу на бушава е 

секпгащ ппгплем вп зима. 

Гранишниуе вреднпсуи за пснпвниуе индикаупри за бушавауа вп живпунауа средина се 

дефинирани вп Правилникпу за гранишни вреднпсуи на нивп на бушава („Службен весник на РМ“ 

бр. 147/08). Сппред суепенпу на защуиуа пд бушава гранишниуе вреднпсуи за пснпвниуе 

индикаупри за бушавауа вп живпунауа средина предизвикана пд разлишни извпри не уреба да 

биде ппгплема пд: 

Табела 4 Нивп на бушава пп пбласуи 

Пбласти кпи се разликуваат сппред 
степенпт на заштита пд бучава  

Нивп на бучава изразенп вп 
dB (A) 

Ld Lv Ln 

Пбласу пд прв суепен 50 50 40 

Пбласу пд вупр суепен 55 55 45 

Пбласу пд уреу суепен 60 60 55 

Пбласу пд шеувру суепен 70 70 60 
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Легенда: - Ld - ден (перипд пд 07:00 дп 19:00) - Lv - вешер (перипд пд 19:00 дп 23:00) - Ln - нпќ (перипд 

пд 23:00 дп 07:00). 

Ппврщини ппд нивпуп на защуиуа пд бушава се прппищани вп Правилникпу за лпкации на 

мпниупринг суаници и мерни месуа („Службен весник на РМ“ бр 120/08) 

 Ппдрашје сп I суепен на защуиуа пд бушава; 

 Ппдрашје сп II суепен на защуиуа пд бушава; 

 Ппдрашје сп III суепен на защуиуа пд бушава; 

 Ппдрашје сп IV суепен на защуиуа пд бушава. 

Сппред Правилникпу за лпкацииуе на мпниупринг суаници и мерни месуа („Службен весник 

на РМ“ бр 120/08), лпкацијауа на сппрускп-рекреауивнауа зпна сп мулуимедијален прпсупр и 

велпсипедска пауека ќе биде вп ппдрашје сп I суепен за защуиуа пд бушава, кпе е наменеуп за 

ууризам и рекреација. 

Пперативна фаза 

Вп пперауивнауа фаза, при функципнираоеуп на прпекуниуе акуивнпсуи единсувена бушава 

кпја би се пшекувала е пд присусувпуп на ппсеуиуелиуе на рекреауивнипу ценуар. 

5.5 Бипдиверзитет (флпра и фауна) 

Сп реализацијауа на ппупрпекупу, влијаниеуп на акуивнпсуиуе предвидени сп прпекупу на 

пкплниуе флпра и фауна ќе се ппјавау вп фаза на изградба и вп пперауивнауа фаза. 

Градежна фаза  

Вп пваа фаза влијанија врз пкплнипу бипдиверзиуеупу ќе се слуши какп резулуау на уппуреба 

на градежна механизација, генерираое на бушава, фугиуивна емисија на пращина и емисија на 

издувни гаспви. Исуп, згплемуваоеуп на брпјпу на врабпуени на лпкацијауа ќе предизвика 

нарущуваое врз бипдиверзиуеупу. 

Пперативна фаза 

Вп пкплинауа на рекреауивнипу ценуар присууни се щирпкп распрпсуранеуи расуенија и 

пбрабпуливп земјищуе, па влијанијауа се пценеуи какп незнашиуелни акп се спрпведуваау 

сппдвеуни мерки за ублажуваое, индирекуни, кумулауивни, лпкалнп, неппсредни и краукпрпшни. 

Вп пднпс на свеулпснпуп загадуваое, акп се земе вп предвид дека вп неппсредна близина 

на лпкацијауа предвидена за прпекупу е псвеуленп пд суарипу ресупран какп и сппред 

пресмеукиуе за ппуребнипу инуензиуеу на свеулина и ппурпщувашкауа на елекуришна енергија, не 

се пшекува свеулпснп загадуваое кпга суанува збпр за живпуинскиуе видпви пкплу лпкацијауа на 

прпекупу. Какп и да е, Кприсникпу ќе има вп предвид да инсуалира свеула сп намаленп нивп на 

свеулпснп загадуваое. 
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5.6 Спцијални влијанија 

Прпекуниуе акуивнпсуи не ппфаќаау експрппријација на земјищуе и заупа не ппсупјау 

спцијални влијанија какп резулуау на експрппријација на земјищуе и прпблеми ппврзани сп 

раселуваое. За време на реализацијауа на предвидениуе прпекуни акуивнпсуи, врз лпкалнпуп 

население мпже да се ппјавау некакви влијанија какп резулуау на рабпуауа на лпкалнипу пау, 

згплемена бушава, фугиуивна емисија на пращина и ун. Нп пвие влијанија ќе бидау краукпурајни и 

пгранишени на прпсупрпу пкплу лпкацијауа предвидена сп прпекуниуе акуивнпсуи.  

 

6. Мерки за намалуваое на влијанија  
 

Меркиуе за ублажуваое на иденуификувани мпжни влијанија врз живпунауа средина се 

ппищани вп пвпј дел, а деуалниуе задплжиуелни мерки за ублажуваое се дадени вп уабела вп 

ппглавјеуп План за ублажуваое и набљудуваое.  

Изведувашпу мпра да се спгласи сп сиуе бараоа сп цел да се елиминира мпжнпсуа пд 

ппуенцијални ппвреди на рабпунициуе, лпкалнпуп население и уурисуиуе. Сиуе градежни 

акуивнпсуи мпра да се изврщау пд сурана на пбушени рабпуници.  

Сурани задплжени за имплеменуираое на прпграмауа за защуиуа на живпунауа средина:  

1. Изведуваш (фирма избрана на уендер)  

2. Инженер-надзпрник  

3. Апликану (кприсник) / Ппщуина Прилеп.  

6.1 Впздух  

За време на градежниуе рабпуи, следеоеуп превенуивни мерки уреба да биде 

имплеменуиранп сп цел да се минимизира негауивнпуп влијание врз впздухпу.  

 избегнуваое на рабпуа на механизација вп у.н. “празен пд“; 

 Прскаое сп впда за намалуваое на кплишесувп на фугауивна пращина (вп сув перипд); 

 ппределуваое на времеураеоеуп на рабпуа на мащиниуе; 

 жиуелиуе (ппсеуиуелиуе) / шувсувиуелниуе рецепупри ќе бидау инфпрмирани за 

градежниуе акуивнпсуи и рабпунпуп време; 

 редпвнп пдржуваое на впзилауа и градежнауа механизација и навремени ппправки сп цел 

да се намали прпуекуваоеуп и емисииуе.  

6.2 Впда  

За време на градежниуе рабпуи, уреба да се применува следеое на превенуивниуе мерки сп 

цел да се минимизира негауивнпуп влијание врз ппврщинскиуе и ппдземниуе впди:  
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 Врщеое редпвнп пдржуваое на впзилауа и градежнауа механизација и перипдишни 

ппправки спгласнп прпцедуриуе сп цел да се намали прпуекуваоеуп, емисииуе и 

разнесуваоеуп на загадуваши (за време на изградбауа). Пдржуваоеуп и ппправкиуе на 

впзилауа и градежнауа механизација е забранеуп да се врщи на самауа градежна лпкација.  

 Впзилауа и градежнауа механизација на изведувашпу мпра да ги кприсуау ппсупешкиуе 

присуапни пауищуа.  

 Внимауелнп избираое на лпкацијауа за градежниуе мауеријали, складищуа / привременп 

смесууваое на градежнипу пупад (вп дпгпвпр сп пдгпвпрнауа кпмунална служба).  

 Искппанипу земјен мауеријал да биде сппдвеунп заграден за да се спреши негпвп 

деппнираое вп впденауа средина. 

 Никакпв пупад не смее да се деппнира вп живпунауа средина, вклушувајќи ја и впденауа 

средина; 

 Впдениуе уекпви не се дел пд рабпуауа на билп кпја пд предвидениуе акуивнпсуи сп пвпј 

ппупрпеку; 

 Ќе се впди смеука за ппврщинскпуп пдрпнуваое за да се спреши загадуваоеуп на впдауа; 

 Загадена впда нема да биде испущуена вп живпунауа средина без преухпднп 

прешисууваое; 

 Мерки за ерпзија на ппшва ќе бидау применеуи каде щуп е ппуребнп. 

6.3 Ппчва  

За време на градежниуе рабпуи, следеоеуп превенуивни мерки уреба да биде 

имплеменуиранп сп цел да се минимизира негауивнпуп влијание врз ппшвауа:  

 Внимауелнп планираое на градежниуе рабпуи сп цел да се намалау негауивниуе ефекуи и 

да се пвпзмпжи спрешуваое на загадуваое на ппшвауа.  

 Намалуваоеуп на гплеминауа на лпкацијауа ппради минимизација на земјищуеуп кпе ќе 

преурпи негауивнп влијание.  

 Сиуе ппасни мауеријали, какп на пример, гпривп, ппдмашкуваши, лепила, какп и 

амбалажен пупад се неинеруен пупад и исуипу мпра да се смесуи вп ппсебни сппдвеуни 

кпнуејнери (сппдвеуни за прифаќаое и складираое на секакви мауеријали) смесуени на 

градежнауа лпкација, защуиуени пд ексуремни временски услпви (дпжд, веуер).  

 Защуиуа на градежниуе мауеријали и сппираое на градежниуе акуивнпсуи вп услпви на 

ппрпјни дпждпви.  

 Пбласуа на градежнауа лпкација ќе биде пгранишена.  

 Сиуе ппзајмуваоа на шакал и песпк, вклушувајќи ги и месуауа каде щуп вищпкпу пд 

искппанипу мауеријал ќе биде фрлен мпра да ппседуваау сппдвеуна дпзвпла/пдпбруваое.  
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 Вп слушај на ппјава на загадена ппшва пд евенууалнп испущуаое на масла пд градежнауа 

механизација, загаденауа ппшва уреба да се пусурани и исуауа да биде уреуирана какп 

ппасен пупад, а за ппнауампщнпуп ппсуапуваое сп ппаснипу пупад Изведувашпу уреба да 

ппсуапи спгласнп Член 57 пд Закпнпу за управуваое сп пупад („Сл. Весник на Р. 

Македпнија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 

163/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16). 

 Гепуехнишки исуражуваоа и рабпуи ќе се пдвиваау каде щуп е ппуребнп; 

 Превенцијауа на ерпзијауа на ппшвауа ќе се применува на ранливи лпкации. 

6.4 Бучава  

За време на градежниуе рабпуи, уреба да се применау следниуе превенуивни мерки сп цел 

да се минимизира негауивнпуп влијание на бушавауа:  

 Градежниуе акуивнпсуи мпже да се изведувау самп деое (07-19 шаспу) какп щуп е ууврденп 

сп дпзвплауа.  

 Градежниуе акуивнпсуи уреба сппдвеунп да се планираау за да се намали времеуп на 

кприсуеое на ппремауа щуп спздава најгплема бушава.  

 За време на пперираоеуп, капациуе за генерауприуе на мпупрпу, кпмпресприуе за впздух и 

другауа механишка ппрема за кпја е ппуребнп елекуришнп наппјуваое, уреба да бидау 

заувпрени и ппремауа уреба да биде ппсуавена щуп е мпжнп ппдалеку пд резиденунауа 

пбласу.  

 Уппуреба на најдпбриуе градежни пракуики сп ппсебнп исуакнуваое на нивпауа на бушава.  

6.5 Птпад  

За време на градежниуе рабпуи, следеоеуп на превенуивниуе мерки уреба да биде 

имплеменуиранп сп цел да се минимизира негауивнпуп влијание на пупадпу:  

 Селекуираое на генериранипу пупад; 

 Класифицираое и пзнашуваое на пупадпу спгласнп наципналнауа Лисуа на пупад (Службен 

весник бр.100/05); 

 Ууврдуваое на каракуерпу на пупадпу; 

 Складираое на месуа предвидени за уаа намена; 

 Акп пупадпу има една или ппвеќе ппасни каракуерисуики, спздавашпу и/или ппседувашпу 

се дплжни да гп класифицираау вп кауегприја ппасен пупад и да ппсуапуваау сп негп какп 

сп ппасен пупад. 

 Впсппсуавуваое кпнуаку сп пвласуени спбираши, превезуваши на разлишни видпви пупад и 

пвпзмпжуваое безбеднп кпнешнп смесууваое.  
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 Градежниуе акуивнпсуи ќе заврщау единсувенп упгащ кпга сипу градежен пупад ќе биде 

пусуранеу (не смее да псуане пупад на градежнауа лпкација)/ ќе биде спбран пд сурана на 

пвласуениуе служби. 

 Забранеуп е да се пали пупад на градежнпуп земјищуе.  

 Пупадпу щуп ќе се спздаде за време на пресупјпу и рабпуеоеуп на рабпунициуе на 

изведувашпу, сп применуваое на најдпбриуе пракси за управуваое, уреба да биде спбран, 

превезен и смесуен на деппнија щуп ги испплнува пснпвниуе суандарди спгласнп 

закпнскиуе акуи.  

 

6.6 Бипдиверзитет (флпра и фауна)  

Какп мерка за намалуваое на влијанијауа при кприсуеоеуп на градежнауа механизација 

(вибрации, бушава и згплеменп кплишесувп на издувни гаспви) се преппрашува кприсуеое на 

исправна и сп сппдвеуни уехнишки каракуерисуики градежна механизација и уппуреба на 

адеквауни ппгпнски гприва. Прпсупрпу щуп ќе биде ппфауен сп градежниуе рабпуи уреба да биде 

намален на миниум на градежнауа лпкација вп фазауа на планираое. Забранеуп е спбираое 

пгревнп дрвп пд и пкплу рабпунипу прпсупр. Забранеуп е впзнемируваое на живпуниуе и 

спбираоеуп расуенија вп уаа пбласу.  

Сп пуппшнуваоеуп на градежниуе акуивнпсуи, ппупшнп сп ппшеупкпу на земјениуе рабпуи, 

ппуребнп е правилнп пусурануваое и сппдвеупнп пдлагаое на ппврщинскипу слпј на ппшвауа, кпј 

ппкаснп вп заврщнипу дел на кпнсурукуивнауа фаза би се искприсуил за рекулуивација на 

евенууалниуе насипи или усеци. 

Бидејќи не се пшекуваау знашиуелни влијанија, единсувенп мпжнпсуа да се јавау прегазуваоа 

пд сппбраќаниуе впзила, какп мерка за елиминираое на ваквиуе ппјави би билп преппрашливп 

ппсуавуваое на сппдвеуна инфпрмаципна сппбраќајна сигнализација за присусувп на диви 

живпуни на паупу, какп и пгранишуваое на сппбраќајнауа брзина.  
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7. План за управуваое сп живптната средина и 
спцијалните аспекти  

Планпу за управуваое сп живпуна средина и спцијални аспекуи е дпкумену кпј ги дефинира 

меркиуе, прпцедуриуе и пдгпвпрнпсуиуе на инвплвираниуе сурани вп имплеменуација на 

прпекупу. Планпу за управуваое сп живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи се спсупи пд збир на 

мерки за намалуваое, следеое и инсуиууципнални мерки кпи уреба да се преземау за време на 

реализација какп и пперауива за елиминираое на негауивниуе екплпщки и спцијални влијанија, 

нивнп надпмесууваое или редуцираое дп прифауливи нивпа. 

Главниуе акуивнпсуи за ублажуваое/намалуваое се ппищани вп Табелауа 5.  

Планпу за намалуваое на влијаниеуп на живпунауа средина вп уекпу на изградба и вп 

пперауивнауа фаза ги ппспшува меркиуе за намалуваое, урпщпци и пдгпвпрнпсуи при меркиуе за 

спрпведуваое на исуиуе. Планпу изнапда ппдпбри нашини за преземаое на акуивнпсуи сп цел 

намалуваое или елиминираое на негауивниуе влијанија. 

Извесууваоеуп за имплеменуација на ПУЖС ќе биде кваруалнп. За да се пбезбеди пдреден 

суепен на влијание врз екплпщкиуе перфпрманси на Изведувашпу, вп дпгпвприуе за рабпуи ќе се 

впведе сппдвеуна клаузула, кпја ппфаќа казни вп слушај на неппшиууваое на дпгпвпрниуе 

екплпщки пдредби, на пр. вп фпрма на пдлпжуваое на пдреден дел пд исплауауа се дпдека не се 

применау мерки за кпрегираое вп спгласнпу сп ппупрпекупу, гплеминауа на казнауа вп зависнпсу 

пд серипзнпсуа на прекрщуваоеуп на дпгпвпрпу. Вп екуремни слушаи раскинуваое на дпгпвпрпу 

ќе биде дпгпвпрнп врзанп. 

 Спрпведуваоеуп на дефинираниуе мерки на ПУЖС ќе се следи пд сурана на супервизпрпу / 

надзпрнипу инженер, пвласуенипу и / или државнипу инспекупр за живпуна средина и кпмунални 

рабпуи, какп и експерупу за защуиуа на живпунауа средина пд ЕСП. 

Прифаулив извещуај за мпниупринг пд сурана на изведувашпу или надзпрник на лпкацијауа 

ќе биде услпв за целпсна исплауа на дпгпвпрнп дпгпвпренипу надпмесу, исуп какп и уехнишкиуе 

криуериуми за квалиуеу или анкеуи за квалиуеу. 

Имплеменуацијауа на меркиуе ќе се следи пред да се ппшне сп рабпуа, за време на 

рекпнсурукцијауа и пп нејзинпуп заврщуваое. 

Кприсникпу (ппщуина Прилеп) е дплжен редпвнп да дпсуавува кваруални извещуаи за 

спрпведуваое и следеое на меркиуе за ублажуваое влијанијауа врз живпунауа средина (на пр. вп 

фпрма на уабеларен преглед (уабели сп план за ублажуваое и сп план за следеое), сп дпдауна 

кплпна кпја би гп прикажувала суаууспу на меркиуе, набљудуваоа и кпменуари, какп и Следеое на 

меркиуе (имплеменуирани / неимплеменуирани, резулуауи, забелещки, кпменуари, ппуенцијални 

прпблеми, кпга, иун.). 
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Табела 5 План за управуваое сп живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи 

 

Табела 5. План за ублажуваое на влијанијауа  

 

Фаза на изградба 

Акуивнпсу 
Пшекувани влијанија врз 
живпунауа средина 

Предлпжена мерка за 
ублажуваое 

Пдгпвпрнпсу за 
спрпведуваое на 
меркауа за 
ублажуваое 

Перипд за 
спрпведуваое на 
меркауа за ублажуваое 

Трпщпк ппврзан 
сп спрпведуваое 
на меркауа за 
ублажуваое 

Рабптници и лпкалнп население  

Фаза на дизајнираое / прекпнструкција 

Фаза на дизајнираое 
/ прекпнсурукција – 
Сиуе акуивнпсуи 

Мпжни негауивни 
спцијални и здравсувени 
влијанија за рабпунициуе 
и лпкалнпуп население 
какп резулуау сп 
неуспгласенпсуа на 
безбеднпсниуе мерки 

- Планираое на времеуп на 
заппшнуваое сп прпекуниуе 
акуивнпсуи.  
- Јавнпсуа е инфпрмирана за 
рабпуиуе преку извесууваое 
на Ппщуинскауа пгласна 
уабла и веб-сурана, какп и 
преку други јавнп дпсуапни 
сурани (вклушувајќи ја и 
суранауа на рабпуа).  
- Сиуе закпнски ппуребни 
дпзвпли, мислеоа и пдлуки 
да се дпбиени пред 
пуппшнуваое сп рабпуиуе.  
- Лпкалниуе служби за 
инспекција на градежни 
рабпуи и защуиуа на 
живпунауа средина да се 
извесуени за рабпуиуе пред 
исуиуе да заппшнау. 
- Изведувашпу фпрмалнп се 
спгласува дека сиуе рабпуи 
ќе се изврщуваау на еден 
безбеден и дисциплиниран 
нашин сп цел ппмалп 

Ппщуина Прилеп, 
Изведуваш, 
надзпрен инженер 
 

Пред пуппшнуваое сп 
рекпнсурукуивниуе 
рабпуи 

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
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влијание на пкплниуе 
жиуели и живпуна средина. 
- Ппсуавуваое на сппдвеуни 
знаци на месупуп за да се 
инфпрмираау рабпунициуе 
за најглавниуе правила и 
прпписи кпи уреба да ги 
ппшиууваау. 
- Пдредуваое на ппсебен 
сппбраќаен режим, пдпбрен 
пд надлежен прган (на 
пример, сппбраќајна 
пплиција); 
- безбеднпсниуе мерки за 
уппуреба на урбана ппрема 
се вклушени вп дизајнпу; 
- Да се развие План и 
прпцедури за слушајни 
сиууации сп фпкус на ризици 
пд кпнуаминација на впдауа. 

 Леснп загадуваое Избпрпу/ дизајн на ламби 
ппфаќа намалуваое на 
леснпуп загадуваое. 

Ппщуина Прилеп, 
Изведуваш, 
надзпрен инженер 

Пред пуппшнуваое сп 
рекпнсурукуивниуе 
рабпуи 

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  

Градежна фаза 

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 

Мпжни негауивни 
спцијални и здравсувени 
влијанија за рабпунициуе 
и лпкалнпуп население 
какп резулуау сп 
неуспгласенпсуа на 
безбеднпсниуе мерки 

- Сиуе ппуребни дпзвпли се 
набавени. 
- Изведувашпу и 
ппдизведувашиуе имаау 
валидни дпзвпли за рабпуа; 
- Имплеменуираое на 
дпбриуе градежни пракси за 
време на фазауа на 
рекпнсурукција, вклушувајќи:  
- Правилнп пбележуваое на 
прпекуниуе лпкации сп 
ураки и знаци за 
предупредуваое, какп и 

Ушесници 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи 

Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуи 

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа 
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заградуваое на делпви каде 
се гради и кпи се ппасни, и 
каде щуп уреба; 
- Мпнуираое на знаци за 
намалуваое / пгранишуваое 
на брзинауа за движеое на 
впзилауа близу прпекуниуе 
лпкации;  
-Присуап на непвласуен 
перспнал вп лпкацииуе на 
прпекупу не е дпзвплен. 
- Да се пбезбеди дпбра и 
дпмаќинска прганизација на 
лпкацијауа; 
- Ппсуавуваое на ппсебен 
сппбраќаен режим, пдпбрен 
пд сурана на пдгпвпрниуе 
служби (пр. Сппбраќајна 
пплиција) за впзилауа пд 
изведувашпу за време на 
градежнипу перипд (заеднп 
сп ппщуинскипу перспнал и 
пплицијауа) и мпнуираое на 
знаци за пвпзмпжуваое 
безбеднп пдвиваое на 
сппбраќајпу и присуап дп 
лпкацијауа и пбјекуиуе;  
- Пбезбеден безбеден 
премин за пещациуе; 
- Ппсуавуваое веруикална 
сигнализација и знаци на 
ппшеупкпу пд лпкацијауа за 
пбнпвуваое;  
- Сп мащиниуе уреба да 
управуваау самп искусни и 
сппдвеунп пбушени лица, сп 
щуп ќе се намали ризикпу пд 
несреќи.  
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- Сиуе рабпуници мпра да 
бидау заппзнаени сп 
ппаснпсуиуе пд ппжар и 
меркиуе за защуиуа пд 
ппжар и уие мпра да бидау 
пбушени да ракуваау сп 
прпуивппжарни апарауи, 
хидрануи и други уреди щуп 
се кприсуау за гасеое 
ппжар.  
- Рабпунициуе мпра да 
бидау сппдвеунп пбушени, 
серуифицирани и искусни за 
рабпуауа щуп ја рабпуау  
- Уредиуе, ппремауа и 
прпуивппжарниуе апарауи 
уреба секпгащ да бидау 
функципнални, за вп слушај 
да зауребаау да се 
уппуребау брзп и ефикаснп. 
- Ппремауа за брза ппмпщ 
уреба да биде дпсуапна на 
лпкацијауа и рабпунициуе 
уреба да знаау да ја 
кприсуау.  
- Прпцедуриуе за иуни 
слушаи (вклушувајќи 
исуураоа, несреќи, иун.) се 
дпсуапни на лпкацијауа.  
- Лишнауа защуиуна ппрема 
на рабпунициуе уреба да е 
медунарпднауа дпбра 
пракса (секпгащ щлемпви, 
пп ппуреба маски, ракавици, 
безбеднпсни пшила, 
прицврсууваши и 
безбеднпсни шизми, иун.)  
- да не се преземаау 
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никакви акуивнпсуи вп 
неппвплни временски 
услпви. 
- пбезбедена иуна прва 
ппмпщ на градежнауа 
лпкација. 
- пбезбедена защуиуа при 
ппжар, какп и защуиуа пд 
други ппаснпсуи. 
- пбука за рабпунициуе, 
пспбенп за пние кпи рабпуау 
сп елекуришна енергија. 
- адапуација и примена на 
прпцедури за спрешуваое 
на несреќи ппврзани сп 
елекуришна енергија, какп и 
други видпви на несреќи пп 
ппуреба. 
- кппрдинираое на рабпуиуе 
сп сппдвеунауа кпмпанија за 
елекуишна енергија.  

Влијанија врз впздух 

- Вп уек на изведба 
на предвидениуе 
градежни, мпнуажни 
и други предвидени 
прпекуни акуивнпсуи  
 
 
 
 

- Ппјава на фугауивна 
пращина при изведба 
на градежни 
акуивнпсуи  

- Издувни гаспви пд 
мащиниуе и 
урансппруниуе впзила 
за дпсуава на 
градежни мауеријали 

- Прскаое сп впда при 
веурпвиуи и суви денпви за 
намалуваое на кплишесувп 
на фугауивна пращина; 
- Спрешуваое на пращеое за 
време на уупвар – исупвар; 
- Кприсуеое на сппдвеуна и 
дпбрп сервисирана 
градежна механизација; 
- избегнуваое на рабпуа на 
механизација вп у.н. “празен 
пд“; 
- ппределуваое на 
времеураеоеуп на рабпуа на 
мащиниуе; 
- жиуелиуе/ шувсувиуелниуе 

Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

 

Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
 



 
 

План за управување со животна средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности“ 

  

 48 

рецепупри ќе бидау 
инфпрмирани за 
градежниуе акуивнпсуи и 
рабпунпуп време; 
- Уупвар – исупвар 
спрпведуван сп внимание.  
- Впзила и упвар кпи мпжау 
да емиууваау пращина мпра 
да бидау ппкриени; 
- Пауищуауа редпвнп се 
шисуау и пдржуваау на 
криуишни месуа 
- Чувајуе ги гпрниуе слпеви и 
резервиуе на земја ппсебнп. 
Защуиуеуе ги сп плехпви / 
пгради вп слушај на 
веурпвиуп време.  
- Чувајуе ги резервиуе на 
земја далеку пд дренажни 
линии, прирпдни впдпуеци 
и месуа ппдлпжни на 
ерпзија на земјищуеуп, самп 
пп себе или пд веуар. 
- Псигурајуе се дека сиуе 
урансппруни впзила и 
мащини се ппремени сп 
сппдвеуна ппрема за 
кпнурпла на емисијауа, 
редпвнп пдржувани и 
ауесуирани. 
- Псигурајуе се дека сиуе 
впзила и мащини кприсуау 
бензин пд пфицијални 
извпри (лиценцирани 
бензински пумпи) и гпривп 
щуп гп пдредува 
прпизвпдиуелпу на 
мащиниуе и впзилауа. 
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- Чисуеое на гумиуе на 
впзилауа пп ппуреба, сп цел 
спрешуваое на пренпс на 
земја на пауищуауа. 

Влијанија врз впда  

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 
 

- Излеваое на ппгпнскп 
гпривп, мпупрни масла 
или биуумен; 

- Испущуаое на пупадни 
кпмунални впди пд 
рабпуници; 

- Испущуаое на пупадни 
впди пд пдржуваое и 
шисуеое на градежнауа 
механизација; 

- Хаварии на градежна 
механизација  

- Згплеменп замаууваое 
на впдиуе преку внес 
на градежен мауеријал 
или пупад 

- Врщеое редпвнп 
пдржуваое на впзилауа и 
градежнауа механизација и 
перипдишни ппправки 
спгласнп прпцедуриуе сп 
цел да се спреши/намали 
прпуекуваоеуп, емисииуе и 
распрскуваоеуп; 
- Пдржуваоеуп и 
ппправкиуе на впзилауа и 
градещнауа механизација е 
забранеуп да се врщи на 
самауа градежна лпкација;  
- Впзилауа и градежнауа 
механизација на 
изведувашпу кприсуау 
ппсупешки присуапни 
пауищуа; 
- Внимауелнп избираое на 
лпкацијауа за градежниуе 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
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мауеријали, складищуа / 
привременп смесууваое на 
градежнипу пупад; пваа 
лпкација мпра да биде 
дефинирана / пдпбрена пд 
Ппщуинауа. 
- Искппанипу земјен 
мауеријал да биде 
сппдвеунп заграден за да се 
спеши негпвп деппнираое 
вп впденауа средина;  
- Не смее да се складира 
минерален или друг пупад 
вп близина на впдпуециуе; 
- Никаква впда нема да биде 
пущуена вп прирпден 
реципиену без преухпднп 
прешисууваое и нема да се 
испущуа впда вп езерпуп 
или нејзиниуе приупки; 
- Да се спреши ппаснп 
исуураое на пупад 
(привременпуп складищуе 
на пупадпу ќе биде пуппрнп 
на исуекуваое, а пние за 
ппасен или упксишен пупад 
ппремени сп секундарен 
сисуем за задржуваое, на 
пример, кпнуејнери сп 
двпен тид или пградени 
кпнуејнери). 
- Акп се ппјави ппаснп 
исуураое, задржеуе гп и 
пусуранеуе гп, исшисуеуе гп 
месупуп и следеуе ги 
ппсуапкиуе и меркиуе за 
управуваое сп ппаснипу 
пупад.  
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- Вп слушај на прелеваое кпе 
дпада пд рабпунауа 
ппврщина и кпе е мпжнп да 
е загаденп сп ппасни 
супсуанци, уреба 
привременп да се прибере 
на лице месуп вп некакпв 
базен и да се урансппруира 
дп сппдвеунауа 
лиценцирана прешисуиуелна 
суаница за пупадни впди. 
- Да се мпнуираау/ 
пбезбедау и пдржуваау 
сппдвеуни саниуарни 
швпрпви за рабпунициуе за 
да се спреши пупадна впда 
пд нив да се разлева на 
лпкацијауа. Нивнауа пупадна 
впда уреба да се 
урансппруира дп сппдвеунп 
месуп за прешисууваое на 
пупадни впди. 
- Пбезбедуваое на 
ппдвижни саниуарни 
швпрпви пд лиценциран 
ппераупр. 
- Спрешеуе ппаснп исуураое 
щуп дпада пд резервпари 
(задплжиуелен сисуем за 
секундарнп задржуваое, на 
пр. Кпнуејнери сп двпјни 
тидпви или заградени 
кпнуејнери), 
- градежна ппрема и впзила 
(редпвнп пдржуваое и 
прегледи на резервпари за 
нафуа и гас) 
- мащиниуе и впзилауа мпже 
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да се паркираау 
(манипулираау) самп на 
асфалуирани или беупнски 
ппврщини сп сисуем за 
спбираое на ппврщинска 
пупадна впда. 
- Прелеваоа на месупуп за 
рабпуа кпи е мпжнп да 
нпсау суспендирани 
мауерии уреба да се 
задржау, исуураоеуп вп 
прирпдниуе уекпви е 
забранеуп. 
- Впдауа и другиуе 
кпмппненуи вп мещавинауа 
на беупн уреба да бидау 
шисуи и без щуеуни 
хемикалии; 
- Вп слушај на силен дпжд да 
се защуиуау градежниуе 
мауеријали и да се запрау 
рекпнсурукуивниуе 
акуивнпсуи; 
- Сиуе ппасни мауерии, какп 
щуп се гпривп, мазива, 
лепила и пупад пд пакуваое 
се неинеруен пупад и мпра 
да се суавау вп ппсебни 
сппдвеуни кпнуејнери 
заклушени на градилищуеуп, 
защуиуени пд ексуремни 
временски услпви; 
- Да се спрпведе 
ппврщински пдвпд за да се 
пренаспши дпждпвницауа 
кпја би ја ерпдирала 
ппшвауа;  
- Впдауа за изградба ќе биде 
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снабдена пд ппсупешкиуе 
извпри и нема да има нпви 
бунари или кприсуеое на 
прирпдни впдени уела/ 
уекпви. 
- На лпкацијауа нема да се 
применуваау ануикпрпзивни 
мауеријали; 
- При нанесуваоеуп на 
защуиуни пблпги и бпи, ќе 
се преземау мерки прпуив 
слушајнп исуураое; 
- Спрпведуваое на 
управуваое сп аумпсферски 
впди и мерки за спрешуваое 
на ерпзијауа на ппшвауа. 
- Вп слушај на кпнуаминација 
на впда, веднащ извесуеуе 
ги надлежниуе пргани 
(вклушувајќи ја кпмпанијауа 
за впдпснабдуваое). 

Влијанија врз Ппшва 

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 
 

- Фугиуивна емисија на 
пращина пд градежни 
акуивнпсуи; 
- Емисија на издувни 
гаспви пд градежнауа 
механизација 
ангажирана за 
реализација на 
акуивнпсуиуе; 
- Исуекуваое на гприва и 
масла пд градежна 
механизација, прпцес кпј 
мпже да предизвика 
влијанија врз 
ппдземниуе впди, 

- Внимауелнп планираое на 
градежниуе рабпуи сп цел 
да се намалау негауивниуе 
ефекуи; 
- Намалуваоеуп на 
гплеминауа на лпкацијауа 
кплку щуп е мпжнп, ппради 
минимизација на пбласуа 
щуп ќе преурпи негауивнп 
влијание.  
- Сиуе ппасни мауеријали, 
какп на пример, гпривп, 
ппдмашкуваши, лепила, какп 
и амбалажен пупад се 
неинеруен пупад и исуипу 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
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бидејќи нејзинауа 
филурација пди преку 
ппшвауа; 
- Несппдвеунп 
управуваое сп 
спздаденипу пупад на 
лпкација; 
- Загадуваое на 
ппдземниуе впди и 
ппшвауа мпже да се 
слуши и вп слушај на 
несреќи и иуни слушаи. 

мпра да се смесуи вп 
ппсебни сппдвеуни 
кпнуејнери сп секундарнп 
задржуваое смесуени на 
градежнауа лпкација, 
защуиуени пд ексуремни 
временски услпви  
- Защуиуа на градежниуе 
мауеријали вп услпви на 
ппрпјни дпждпви.  
- Пбласуа на градежнауа 
лпкација да биде 
пгранишена.  
- Сиуе ппзајмуваоа на шакал 
и песпк, вклушувајќи ги и 
месуауа каде щуп вищпкпу 
пд искппанипу мауеријал ќе 
биде суаван на куп, мпра да 
ппседуваау сппдвеуна 
дпзвпла/пдпбруваое. Нема 
да има искппуваое на 
минерални мауеријали 
(шакал, песпк, камен иун.) пд 
пкплинауа. 
- Вп слушај на ппјава на 
загадена ппшва пд 
евенууалнп испущуаое на 
масла пд градежнауа 
механизација, загаденауа 
ппшва уреба да се пусурани и 
исуауа да биде уреуирана 
какп ппасен пупад. 

Генерираое на пупад 

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 
 

- Генерираое на мещан 
кпмунален пупад 

- Генерираое на пупад 
пд расуиуелнп ппуеклп 

- Селекуираое на 
генериранипу пупад на лице 
месуп. 
- Класифицираое и 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
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- Градежен щуу пд 
градежни акуивнпсуи  

- Земјен мауеријал 
- Гребен и пупаден 

асфалу 
 

пзнашуваое на пупадпу 
спгласнп наципналнауа 
Лисуа на пупад (Службен 
весник бр.100/05),  
- Ууврдуваое на каракуерпу 
на пупадпу 
- Складираое на месуа 
предвидени за уаа намена; 
Деппнииуе за привременп и 
кпнешнп пусурануваое мпра 
да бидау лиценцирани и 
пдпбрени пд Ппщуинауа; 
- Кпнуејнери за секпја 
иденуификувана кауегприја 
на пупад се пбезбедени вп 
дпвплни кплишини и се 
ппсуавени сппдвеунп. 
- Пауекиуе за спбираое и 
пусурануваое на пупад и 
лиценцираниуе деппнии / 
прерабпуувашки капациуеуи 
ќе бидау иденуификувани за 
сиуе гплеми видпви пупад 
щуп се пшекува пд 
акуивнпсуиуе за уриваое и 
градежнищувп. За 
управуваое сп ппасен 
пупад, ќе се бараау и следау 
упаусува пд Минисуерсувпуп 
за защуиуа на живпунауа 
средина и прпсупрнп 
планираое. Минералниуе 
(прирпдни) градежни и 
пупадпци пд уриваое ќе 
бидау пдделени пд ппщуиуе 
пупадпци, пргански, уешни и 
хемиски пупад сп спруираое 
на уерен и привременп 

акуивнпсуи  
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зашувани вп сппдвеуни 
кпнуејнери. Вп зависнпсу пд 
негпвпуп ппуеклп и 
спдржина, пупадпу пд 
минерал (ппшвен камен, 
иун.) ќе се врауи на свпјауа 
пригинална лпкација или 
ппвупрнп ќе се уппуреби сп 
пдпбрение пд Ппщуинауа. 
- Евиденцијауа за 
пусурануваое на пупадпу 
редпвнп ќе се ажурира и ќе 
се шува какп дпказ за 
правилнп управуваое, какп 
щуп е прпекуиранп. 
- Секпгащ кпга е мпжнп, 
изведувашпу ппвупрнп ќе 
уппуреби и ќе рециклира 
сппдвеуни и пдржливи 
мауеријали. Фрлаоеуп на 
билп какпв пупад 
(вклушувајќи гп и прганскипу 
пупад) или пупадниуе впди 
кпн пкплнауа прирпда или 
впдни уела е сурпгп 
забранеуп. 
- Спбираое, 
урансппруираое и кпнешнп 
пусурануваое / прерабпука 
на кпмуналнипу пупад е пд 
сурана на лиценцирана 
кпмпанија. 
- Акп пупадпу има една или 
ппвеќе ппасни 
каракуерисуики, спздавашпу 
и/или ппседувашпу се 
дплжни да гп 
класифицираау вп 
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кауегприја ппасен пупад и 
да ппсуапуваау сп негп какп 
сп ппасен пупад. 
- Целипу пупад ќе се спбира 
и пусуранува сппдвеунп пд 
сурана на лиценцирани 
спбираши и на лиценцирани 
деппнии; 
- Градежниуе акуивнпсуи ќе 
заврщау единсувенп упгащ 
кпга сипу градежен пупад ќе 
биде пусуранеу (не смее да 
пстане птпад на градежната 
лпкација)/ ќе биде спбран 
пд сурана на пвласуениуе 
служби. 
- Забранеуп е да се пали 
пупад на градежнпуп 
земјищуе.  
- Пупадпу щуп ќе се спздаде 
за време на пресупјпу и 
рабпуеоеуп на рабпунициуе 
на изведувашпу, сп 
применуваое на најдпбриуе 
пракси за управуваое, уреба 
да биде спбран, превезен и 
смесуен на легална деппнија 
щуп ги испплнува пснпвниуе 
суандарди спгласнп 
закпнскиуе акуи.  

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 
 

- Справуваое сп 
упксишни / ппасни 
мауеријали и пупад 

- Привременп складираое 
на уерен на сиуе ппасни или 
упксишни супсуанции 
(вклушувајќи пупад) ќе биде 
вп сигурни кпнуејнери сп 
пзнака за спсуавпу, пспбини 
и инфпрмации за 
справуваое. Хемикалииуе се 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
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управуваау, уппуребуваау и 
се пусурануваау, и се 
преземаау мерки на 
преупазливпсу, какп щуп се 
бара вп Лисуауа на ппдаупци 
за безбеднпсу на 
мауеријалпу (MSDS) 
- Ппасниуе супсуанции 
(вклушувајќи и уешни 
пупадпци) ќе се шуваау вп 
кпнуејнер защуиуен пд 
прпуекуваое за да се спреши 
исуекуваое и прелеваое. 
Пвпј кпнуејнер ќе ппседува 
секундарен сисуем за 
задржуваое, какп щуп се 
пградиуе (на пример, насип- 
кпнуејнер), двпјни тидпви 
или слишнп. Сисуемпу за 
секундарнп задржуваое 
мпра да биде без 
пукнауини, да мпже да гп 
задржи прелеваоеуп и да се 
испразни брзп. 
- Кпнуејнериуе сп ппасни 
супсуанции мпра да се 
шуваау заувпрени, псвен кпга 
се дпдаваау или 
пусурануваау мауеријали / 
пупад. Тие не смеау да се 
ракуваау, да се пувараау или 
да се складираау на нашин 
щуп мпже да предизвика 
нивнп исуекуваое. 
- Кпнуејнериуе кпи имаау 
запалив или реакуивен 
пупад мпра да се смесуау 
најмалку 15 меури (50 
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суапки) пд импупу на 
пбјекупу. Гплеми кплишини 
на гпривп нема да се шуваау 
на лпкацијауа. 
- Пупадпу никпгащ не се 
меща и се урансппруира сп 
ппсебнп лиценцирани 
превпзници и се деппнира / 
пбрабпуува самп вп 
лиценцирана ппсурпјка. 
- Нема да се уппуребуваау 
бпи или расувпри сп 
упксишни спсупјки или бпи 
врз база на плпвп. 
- Ппаснипу пупад ќе се 
урансппруира и ракува самп 
пд лиценцирани кпмпании 
вп спгласнпсу сп 
наципналнауа регулауива. 
- Ппаснипу пупад ќе се 
пусуранува самп на 
лиценцирани деппнии или 
се пбрабпуува вп 
лиценцирани ппгпни за 
прерабпука. 
- Дизајнираое и 
инсуалираое на 
непрппусулив резервпар за 
нафуа (пграден) ппд 
урафпсуаницауа за 
спбираое и евакуација на 
евенууалнп исуекуваое на 
нафуа, сп сппдвеуен 
капациуеу (вплумен) пд 
најмалку 110%, направен да 
задржи 110% пд 
максималнипу капациуеу на 
нафуен јпнски 
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урансфпрмаупр. Редпвна 
инспекција ќе се врщи вп 
уекпу на пперауивнауа фаза 
на урафпсуаницауа за да се 
псигура дали кпнуејнерпу е 
сигурен. Трафпсуаницауа е 
сппдвеунп защуиуена 
(пградена) и видливп 
ппсуавени се знаци за 
предупредуваое. 
- Да се спрпведува редпвна 
кпнурпла/пдржуваое на 
урафпсуаницауа за 
навременп деуекуираое на 
мпжнп прпуекуваое на 
нафуа и/или дефекуи. 
- Дппплнуваое сп нафуа (пп 
ппуреба) на ппремауа на 
урафпсуаницауа ќе биде 
изведенп пд пвласуена 
кпмпанија. 
- Вп слушај на кприсуеое на 
SF6 какп изплаупр, да се 
пбезбеди кпнуинуиранп 
следеое на SF6 гас сп 
единицауа за мереое на 
приуиспк и да се врщи 
кпнурпла за евенууалнп 
исуекуваое на гас. Вп слушај 
на исуекуваое на гас, пред 
гусуинауа на SF6 гаспу да 
падне ппд криуишнпуп нивп 
пбјекупу ќе се заувпри и 
нема да рабпуи дп 
рещаваое на прпблемпу. 

 - Управуваое сп 
мауеријали 

- Нема да бидау кприсуени 
нпви мауеријали кпи 
спдржау азбесу или бпја сп 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
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плпвп. 
- Грубипу агрегау за беупн 
кпј се применува и се 
кприсуи вп рехабилиуација 
уреба да се успгласи сп 
бараоауа за издржливпсу и 
градација. Агрегаупу мпра 
да биде девсувен (не се 
кприсуи преухпднп) и пп 
мпжнпсу лпкалнп 
прпизведен. 
- Минералниуе ресурси 
(агрегау, песпк, шакал, иун.) 
се набавуваау самп пд 
лиценцирани кпмпании сп 
валидни кпнцесии за 
искппуваое / експлпауација. 
Кпмпанииуе уреба да 
дпкажау дека ги следау 
меркиуе за безбеднпсу и 
здравје и управуваое сп 
живпунауа средина. 
- Се кприсуау ппсупешки 
каменплпми и фабрики за 
асфалу; 
- Прпизвпдиуелпу на асфалу, 
беупн и каменплпмпу за 
камен агрегау мпра да ги 
дпбие / да ги има сиуе 
ппуребни дпзвпли за рабпуа 
и емисија и серуификауи за 
квалиуеу, и мпра да дпсуави 
дпказ за сппбразнпсу сп сиуе 
наципнални закпни за 
живпунауа средина и 
безбеднпсу и здравје. 
При нанесуваое на асфалу и 
биууменска емулзија да се 

градежниуе 
акуивнпсуи  

 

акуивнпсуиуе  пресмеукауа  
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земау вп предвид 
меуепрплпщкиуе ппдаупци и 
услпви при планираоеуп и 
спрпведуваоеуп 
(врнежливи перипди, 
пблашнп, ппладнп и 
ппвлажнп време иун.)  
- Псигурајуе се дека сиуе 
урансппруни впзила и 
мащини се ппремени сп 
сппдвеуна ппрема за 
кпнурпла на емисијауа, 
редпвнп се пдржувани и 
ауесуирани. 
- Ппзиципнираоеуп на 
распрснувашпу за емулзија 
уреба да биде уаквп щуп да 
нема прскаое надвпр пд 
ппврщинауа щуп уреба да се 
ппдгпуви или запешауена сп 
прајмер. 
- Сиуе мауеријали уреба да 
бидау пдпбрени пд сурана 
на инженерпу пдгпвпрен за 
лпкацијауа. 

Влијанија заради згплеменп нивп на бушава  

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 
 

- Згплеменп нивп на 
бушава, какп резулуау 
на градежни 
акуивнпсуи 

- Градежниуе акуивнпсуи 
мпже да се изведувау самп 
деое (07-19 шаспу) какп щуп 
е ууврденп сп дпзвплауа. 
- Лпкалниуе жиуели ќе 
бидау инфпрмирани за 
рабпуниуе шаспви. Градежни 
акуивнпсуи ќе се 
спрпведуваау нпќе самп акп 
упа е неппхпднп и пп 
кпнсулуација сп лпкалниуе 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Трпщпкпу е 
вклушен вп 
предмер 
пресмеукауа  
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жиуели. 
- Ќе се впди смеука при 
исупвар на впзилауа да се 
намали бушавауа. Впзилауа 
за исппрака ќе бидау 
пренаспшувани за да не ги 
впзнемируваау лпкалниуе 
жиуели. Ќе биде забранеуп 
за впзилауа за исппрака да 
шекаау на лпкацијауа или 
близу дп неа сп запален 
мпупр.  
- Градежниуе акуивнпсуи 
уреба сппдвеунп да се 
планираау за да се намали 
времеуп на кприсуеое на 
ппремауа щуп спздава 
најгплема бушава.  
- За време на пперираоеуп, 
капациуе за генерауприуе на 
мпупрпу, кпмпресприуе за 
впздух и другауа механишка 
ппрема за кпја е ппуребнп 
елекуришнп наппјуваое, 
уреба да бидау заувпрени и 
ппремауа уреба да биде 
ппсуавена щуп е мпжнп 
ппдалеку пд резиденунауа 
пбласу.  
- Уппуреба на најдпбриуе 
градежни пракуики сп 
ппсебнп исуакнуваое на 
нивпауа на бушава.  

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 

- Кулуурнп наследсувп 
(слушајни напди) 

- При слушајни пукриуија, 
мпра веднащ да се запре сп 
рабпуа и да се инфпрмираау 
надлежниуе пргани, 
(Минисуерсувпуп за кулуура, 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Не е дпсуапнп 
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Дирекупрау за защуиуа на 
кулуурнп наследсувп –
Скппје и Наципналнауа 
инсуиууција, Инсуиууупу за 
защуиуа на кулуурни 
сппменици и Музеј – 
Прилеп) вп рпк пд 24 шаса 
сппред државниуе 
прпцедури. Сп рабпуа ќе се 
прпдплжи пп пдпбруваоеуп 
пд надлежниуе пргани. 
- Мпра сиуе 
изведуваши/ппдизведуваши 
и други биуни ушесници да 
се пбушени за прпцедуриуе 
при слушајни пукриуија. 

 

Градежна фаза – сиуе 
рабпуи 

- Влијание на 
бипдиверзиуеупу 

- Рабпунауа лпкација ќе 
ппфауи минимален 
ппуребен прпсупр; 
- Палеое пган и гпреое на 
пупад е сурпгп забранеуп; 
- Лпвпкрадсувпуп, лпвпу, 
сешеоеуп дрва, рибареоеуп 
и друг вид на 
злпуппуребуваое на 
живпуниуе, расуенијауа и 
щумскиуе прпизвпди е 
сурпгп забранеуп; 
- Кпга ќе се засади или 
пзеленува лпкацијауа, ќе се 
кприсуау самп лпкални 
расуенија; 
- Мпшурищуауа и ппупциуе 
вп близина ќе бидау 
защуиуени пд загадуваое пд 
градежнпуп месуп сп 
сппдвеуни мерки вп слушај 
на ерпзија и кпнурпла на 

- Ушеснициуе 
ппврзани сп 
изведбауа на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

 

- Вп уекпу на градежнауа 
фаза пд реализацијауа 
на прпекуниуе 
акуивнпсуиуе  

Не е дпсуапнп 
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уалпг, сп ппмпщ на бали пд 
сенп и пгради пд уиоа. 

Пперативна фаза 

Управуваое сп птпад 

Пперауивна фаза – 
сиуе акуивнпсуи  
 
 

Генерираое на 
кпмунален пупад пд 
ппсеуиуели 

Склушуваое на Дпгпвпр сп 
лпкалнп Кпмуналнп 
преупријауие за спбираое и 
урансппру на генериранипу 
пупад дп лиценцирана 
деппнија 

Кприсник  Вп фазауа на кприсуеое 
на лпкалнипу пау, на 
пещашкиуе пауеки и на 
урбанауа ппрема 
 

Вп зависнпсу пд 
уарифник на 
Ппщуинскп 
кпмуналнп 
преупријауие 

 

Табела 5. План за ублажуваое на влијанијауа 
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Следниуе уабели сп мерки за ублажуваое (Табела 6, Табела 7 и Табела 8) се преземени пд 
Елабпрауиуе за защуиуа на живпунауа средина, кпи беа ппдгпувени сппред Наципналнпуп 
закпнпдавсувп. Спрпведуваоеуп на меркиуе за ублажуваое дадени вп уабелиуе (6, 7 и 8) е 
задплжиуелнп за време на планираниуе акуивнпсуи пд ппупрпекупу „Прилепскп Езерп – Нпви 
авануури, нпви мпжнпсуи“. 
 
Табела 6 Мерки за ублажуваое на влијаниеуп пд Елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина за 
инфрасурукуурен прпеку за велпсипедска пауека пд „Маркпва Чещма“ дп присуапнипу пау за селп 
Присад, кауасуарска ппщуина Препвец и кауасуарска ппщуина Присад, ппщуина Прилеп. 
 

Мерки за ублажуваое на влијанијата 

А (гплемп влијание) 
Б (среднп 
влијание) 

В (малп влијание) Незнашиуелнп 

Градежна фаза 

Елемену на живпуна 
средина 

Пцена на 
влијаниеуп 

Мерки за ублажуваое на влијаниеуп 
Пдгпвпрнп 

уелп / 
инсуиууција 

Дауум на 
заппшнуваое/ 
заврщуваое 
на меркиуе 

Флпра А (-) 

Ефикаснп расшисууваое на градежнауа 
ураса, при щуп ппвременп да се прскаау 

расуенијауа кпи се излпжени на пращина 
сп впда, 

Изведувашпу 
на 

градежниуе 
рабпуи 

За време на 
изградбауа 

  
 

За време на градежниуе рабпуи да се 
спрпведау сиуе сппдвеуни мерки сп цел 
да се минимизира негауивнпуп влијание 
врз прирпдниуе живеалищуа на живиуе 

прганизми 

  

  

  
 

Да се кприсуау ппсупјниуе присуапни 
пауищуа 

  
  

  
 

Пбезбеденп расупјание ппмеду жициуе и 
ппшвауа, сп цел да се минимизира 

ризикпу пд ппжари, 
  

  

  
 

Избегнуваое на гласни звушни сигнали пд 
впзилауа и градежниуе мащини вп 
пбласуиуе каде има живеалищуа на 

ппсебни видпви, 

  

  

  
 

Внимауелен избпр на лпкацијауа за 
градежен мауеријал, складищуа/ 
пдлагаое на градежен щуу, пднпснп 
избпр на лпкацијауа кпја минималнп 
влијание врз прирпдниуе живеалищуа. 

  

  

Фауна А (-) 

Да се кприсуау најадеквауни меупди при 
изградбауа сп цел да се намали 

впзнемиренпсуа кај живиуе прганизми 
пспбенп кај пуициуе, 

Изведувашпу 
на 

градежниуе 
рабпуи 

За време на 
изградбауа 
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За време на градежниуе рабпуи да се 
спрпведау сиуе сппдвеуни мерки сп цел 
да се минимизира негауивнпуп влијание 
врз прирпдниуе живеалищуа на живиуе 

прганизми. 

  

  

    
Да се кприсуау ппсупјниуе присуапни 

пауищуа 
  

  

    
Избегнуваое на гласни звушни сигнали пд 

впзилауа и градежниуе мащини, 
  

  

    
Внимауелен избпр на лпкацијауа за 

градежен мауеријал, 
складищуа/пдлагаое на градежен щуу, 

  
  

    

Изведувашпу уреба да не им дпзвплува на 
рабпунициуе да фаќаау живпуни, да 

унищууваау живеалищуа, да спбираау 
јајца пд желки, пуици иун. 

  

  

    

Фазауа на изградба не уреба да се 
изведува навешер и нпќе, заупа щуп упа 

бара вещуашка свеулина щуп ќе ги 
впзнемири живпуниуе, ппсебнп пние кпи 

се акуивни нпќе. 

  

  

Визуелен изглед на 
пределпу 

А (-) 

Минимизираое на ппврщинауа на 
градилищуеуп сп цел минимизираое на 
влијанијауа врз пределпу/внимауелнп 
планираое и дизјанираое на рабпуиуе  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи/Пвлас
уена фирма 

за спбираое 
на пупад  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Брзп пдлагаое на градежнипу щуу на 
пдредена деппнија за инеруен пупад  

  
  

          

Ерпзија на 
земищуеуп 

А (-) 

Внимауелнп планираое на градежниуе 
рабпуи сп цел да се намалау негауивниуе 
ефекуи и пбезбедуваое на спрешуваое 

на загадуваое на ппшвауа.  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи/Пвлас
уена фирма 

за спбираое 
на пупад  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Намалуваое на гплеминауа на лпкацијауа 
ппради минимизираое на земјищуеуп 
кпе урпи негауивнп влијание  

  
  

    
Ресурикција на движеоауа на впзилауа и 
уппуреба на механизација кпја врщи 
ппмал приуиспк врз земјищуеуп  

  
  

    Спрешуваое на дппплниуелни загуби пд 
вегеуација дплж пауищуауа  

  
  

    
Забрана на пдвиваое на градежни 

акуивнпсуи вп услпви на ппрпјни 
дпждпви. 
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Расшисууваое на месупуп на градеое пп 

заврщуваоеуп на изградба. 
  

  

Квалиуеу на впздух Б(-) 
Внимауелнп ппределуваое на времеуп 

на рабпуа вп близина на населениуе 
месуа.  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи 

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Ресурикција на неппуребен сппбраќај на 

градилищуеуп.  
  

  

    
Прскаое сп впда на присуапниуе пауищуа 
за време на леуниуе суви денпви сп цел 
да се спреши ппјавауа на пращина . 

  
  

    

Спрпведуваое на редпвнп пдржуваое на 
впзилауа и градежнауа механизација и 
прпцедури на перипдишни ппправки сп 

цел да се намали исуекуваоеуп, 
емисииуе и дисперзијауа.  

  

  

    
Кприсуеое на квалиуеунп (вп пднпс на 
наципналниуе суандарди ) гпривп за 

впзилауа. 
  

  

    
Кприсуеое на маски за рабпунициуе при 

рабпуа вп услпви на пращина.  
  

  

    
Пбезбедуваое на мерки за защуиуа на 
урансппруниуе средсува и ппремауа.  

  
  

          

Спздаваое и 
управуваое на 

пупад 
А(-) 

Впсппсуавуваое на кпнуаку сп пвласеуни 
спбираши, урансппруери на разлишни 
фракции на пупад и негпвп безбеднп 

финалнп пдлагаое . 

Инвесуиупр/ 
Изведуваш 

/ЈКП 
Кпмуналец 

Прилеп/прив
ауни фирми    

    

Генериранипу пупад уреба да се складира 
на пдредени месау пзнашени спрема 
уиппу на пупад (ппасен /неппасен 
/инеруен) дп мпменупу на спбираое, 
урансппру и финалнп пусурануваое.  

  

  

    
Пупадпу кпј се нпси пд градилищуеуп 
уреба да биде ппкриен за да се спреши 
дисперзија пп паупу. 

  
  

    

Градежниуе акуивнпсуи заврщуваау 
пукакп ќе се пусуранау сиуе пупадни 

мауерии (не смее да се псуави пупад на 
градилищуеуп)  

  

  

    
Забранеуп е да се пали пупад на 

градилищуеуп  
  

  

  
Генериранипу пупад, дпкплку е мпжнп 
уреба ппвупрнп да се искприсуи какп 

градежен мауеријал. 
 

 

    
Градежнипу щуу уреба да се пусурани 
финалнп на деппнија за инеруен пупад. 
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Кпмуналнипу пупад кпј се спздава за 
време на присусувпуп и исхрана на 
рабпунициуе, сп примена на најдпбри 
пракуики за управуваое, пупадпу да се 
спбере, урансппруира и деппнира на 
легална деппнија. 

  

  

          

Кулуурнп исуприскп 
и археплпщкп 
наследсувп 

Незнашиуел
нп влијание  

Забрана на врщеое на какви бип 
суппански акуивнпсуи кпи не се вп 
спгласнпсу сп целиуе и меркиуе за 
защуиуа ууврдени сп правнипу аку за 
прпгласуваое прирпднп дпбпр или 
прпсупрнипу план за ппдрашје сп 
специјална намена.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Впсппсуавуваое на нашелауа за защуиуа 
на прирпдауа спгласнп Закпнпу за 
защуиуа на прирпдауа. 

  
  

          

Бушава и вибрации А (-) 
Акуивнпсуиуе щуп ќе се реализираау вп 

близина на населени месуа да се 
пдвиваау самп вп уекпу на денпу  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи 

Сппред 
изведбена 
динамика  

    

Градежниуе ппсуапки да се планираау 
сппдвеунп за да се редуцира времеуп на 
кприсуеоеуп на ппрема кпја спздава 
најинуензивна бушава.  

  

  

    
Да се кприсуау најдпбриуе пракуики за 

градеое сп ппсебен акцену на нивпуп на 
бушава.  

  
  

          

ППЕРАТИВНА ФАЗА 

Флпра А(-) 
Градеое на прегради пд вегеуација, пп 

мпжнпсу авупхупна;  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Пбнпвуваое на ппврщински слпј на ппшва 

сп засадуваое на пдредени расуиуелни 
видпви;  

  

  

Ерпзија на 
земјищуеуп  

Б(-) 
Пдржуваое на вегеуациска ппкривка на 

земјенауа ппврщина псеулива на ерпзија.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Ресурикција на движеоауа на впзилауа и 

уппуреба на механизација кпја врщи 
ппмал приуиспк на земјищуеуп. 

  

  

    
Садеое/рехабилиуираое на вегеуацијауа 

сп цел да се намали щиреоеуп на 
издувниуе гаспви, шесуишки, пращина  
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Рехабилиуација на ерпдираниуе канали и 
нивнп дпведуваое дп прирпдна 

спспујба/ппвупрнп садеое на 
вегеуацијауа.      

    

Расшисууваое на месупуп на 
инуервенција пп заврщуваое на 

редпвнауа кпнурпла.      

Бушава  В(-) 
Защуиуа на криуишниуе пкплни пбјекуи 

(градинки, ушилищуа, бплници) сп 
привремени звушни бариери.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Спцип екпнпмски 
ефеку 

А(+) 
Ппзиуивна спцип-екпнпнска дпбивка на 

репнпу. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    Згплемени мпжнпсуи за врабпууваое.      

    
Ппдпбрен присуап, ппниски урансппруни 

урпщпци и ппдпбар пазар на супки .     

ПРЕСТАНПК НА РАБПТА 

Флпра А (+) 
 Пбнпвуваое на прирпдниуе 

живеалищуа. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Фауна А (+) 
 Пбнпвуваое на прирпдниуе 

живеалищуа.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Спздаваое и 
управуваое на 

пупад  
А (+) 

 Нема да има ппјава на генерираое на 
пупад. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Бушава  А (+) 

 Пресуанпк на емисии на бушава.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Квалиуеу на впздух А (+) 
Исшезнуваое на емисии пд издувни 

гаспви пд впзилауа. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Ерпзија на 
земјищуеуп  

А (+) 

План за враќаое вп ппшеуна спсупјба кпј 
дава деуали за кпнешнпуп спруираое, 

дренажа и кпнурпла на седименуи, мерки 
за враќаое на ппшвауа и вегеуацијауа.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Ппшва А (+) 
Спрешуваое набиваое на ппшва. 
 
 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Визуелен изглед на 
пределпу 

А (+) 
Пбврзуваое на изведувашпу да ги 

расшисуи и врауи вп првпбиунауа спсупјба 
кприсуениуе ппврщини.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

Сппред 
изведбена 
динамика  



 
 

План за управување со животна средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско Езеро – Нови авантури, 
нови можности“ 

  

 71 

рабпуи  

Пукуп на 
земјищуе/кпмпенза
ција за кприсуеое 

на приваунп 
земјищуе  

А (+) 

Пбврзуваое на изведувашпу да ги 
расшисуи и врауи вп првпбиунауа спсупјба 

кприсуениуе ппврщини дпкплку вп 
пперауивнауа фаза имал земја кпја ја 

пукупил за кприсуеое.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

 
 
Табела 7 Мерки за ублажуваое на влијаниеуп пд Елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина за 
прпеку за присуапен пау сп паркинг прпсупр за лесни мпупрни впзила вп спгласнпсу сп Урбанипу 
план за кауасуарска ппщуина Дабница, Ппщуина Прилеп. 
 

Мерки за ублажуваое на влијанијата 

А (гплемп влијание) 
Б (среднп 
влијание) 

В (малп влијание) Незнашиуелнп 

Градежна фаза 

Елемену на живпуна 
средина 

Пцена на 
влијаниеуп 

Мерки за ублажуваое на влијаниеуп 
Пдгпвпрнп 

уелп / 
инсуиууција 

Дауум на 
заппшнуваое/ 
заврщуваое 
на меркиуе 

Флпра А (-) 

Ефикаснп расшисууваое на градежнауа 
ураса, при щуп ппвременп да се прскаау 

расуенијауа кпи се излпжени на пращина 
сп впда, 

Изведувашпу 
на 

градежниуе 
рабпуи 

За време на 
изградбауа 

  
 

За време на градежниуе рабпуи да се 
спрпведау сиуе сппдвеуни мерки сп цел 
да се минимизира негауивнпуп влијание 
врз прирпдниуе живеалищуа на живиуе 

прганизми 

  

  

  
 

Да се кприсуау ппсупјниуе присуапни 
пауищуа 

  
  

  
 

Пбезбеденп расупјание ппмеду жициуе и 
ппшвауа, сп цел да се минимизира 

ризикпу пд ппжари, 
  

  

  
 

Избегнуваое на гласни звушни сигнали пд 
впзилауа и градежниуе мащини вп 
пбласуиуе каде има живеалищуа на 

ппсебни видпви, 

  

  

  
 

Внимауелен избпр на лпкацијауа за 
градежен мауеријал, складищуа/ 
пдлагаое на градежен щуу, пднпснп 
избпр на лпкацијауа кпја минималнп 
влијание врз прирпдниуе живеалищуа. 
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Фауна А (-) 

Да се кприсуау најадеквауни меупди при 
изградбауа сп цел да се намали 

впзнемиренпсуа кај живиуе прганизми 
пспбенп кај пуициуе, 

Изведувашпу 
на 

градежниуе 
рабпуи 

За време на 
изградбауа 

    

За време на градежниуе рабпуи да се 
спрпведау сиуе сппдвеуни мерки сп цел 
да се минимизира негауивнпуп влијание 
врз прирпдниуе живеалищуа на живиуе 

прганизми. 

  

  

  
Планираое на градежниуе акуивнпсуи сп 

цел да се избегнау сезпниуе на пареое 
кај живиуе прганизми, 

 

 

    
Да се кприсуау ппсупјниуе присуапни 

пауищуа 
  

  

    
Избегнуваое на гласни звушни сигнали пд 

впзилауа и градежниуе мащини, 
  

  

    
Внимауелен избпр на лпкацијауа за 

градежен мауеријал, 
складищуа/пдлагаое на градежен щуу, 

  
  

    

Изведувашпу уреба да не им дпзвплува на 
рабпунициуе да фаќаау живпуни, да 

унищууваау живеалищуа, да спбираау 
јајца пд желки, пуици иун. 

  

  

    

Фазауа на изградба не уреба да се 
изведува навешер и нпќе, заупа щуп упа 

бара вещуашка свеулина щуп ќе ги 
впзнемири живпуниуе, ппсебнп пние кпи 

се акуивни нпќе. 

  

  

     

Визуелен изглед на 
пределпу 

А (-) 

Минимизираое на ппврщинауа на 
градилищуеуп сп цел минимизираое на 
влијанијауа врз пределпу/внимауелнп 
планираое и дизајнираое на рабпуиуе  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи/Пвлас
уена фирма 

за спбираое 
на пупад  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Брзп пдлагаое на градежнипу щуу на 
пдредена деппнија за инеруен пупад  

  
  

          

Ерпзија на 
земищуеуп 

А (-) 

Внимауелнп планираое на градежниуе 
рабпуи сп цел да се намалау негауивниуе 
ефекуи и пбезбедуваое на спрешуваое 

на загадуваое на ппшвауа.  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи/Пвлас
уена фирма 

за спбираое 
на пупад  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Намалуваое на гплеминауа на лпкацијауа 
ппради минимизираое на земјищуеуп 
кпе урпи негауивнп влијание  
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Ресурикција на движеоауа на впзилауа и 
уппуреба на механизација кпја врщи 
ппмал приуиспк врз земјищуеуп  

  
  

    Спрешуваое на дппплниуелни загуби пд 
вегеуација дплж пауищуауа  

  
  

    
Забрана на пдвиваое на градежни 

акуивнпсуи вп услпви на ппрпјни 
дпждпви. 

  

  

  

Садеое/рехабилиуираое на вегеуација 
дплж пауищуауа сп цел да се намали 

щиреоеуп на издувни гаспви, шесуишки, 
пращина 

 

 

    
Расшисууваое на месупуп на градеое пп 

заврщуваоеуп на изградба. 
  

  

Квалиуеу на впздух Б(-) 
Внимауелнп ппределуваое на времеуп 

на рабпуа вп близина на населениуе 
месуа.  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи 

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Ресурикција на неппуребен сппбраќај на 

градилищуеуп.  
  

  

    
Прскаое сп впда на присуапниуе пауищуа 
за време на веурпвиуи и суви денпви сп 
цел да се спреши ппјавауа на пращина. 

  
  

    

Спрпведуваое на редпвнп пдржуваое на 
впзилауа и градежнауа механизација и 
прпцедури на перипдишни ппправки сп 

цел да се намали исуекуваоеуп, 
емисииуе и дисперзијауа.  

  

  

    
Кприсуеое на квалиуеунп (вп пднпс на 
наципналниуе суандарди ) гпривп за 

впзилауа. 
  

  

    
Кприсуеое на маски за рабпунициуе при 

рабпуа вп услпви на пращина.  
  

  

    
Пбезбедуваое на мерки за защуиуа на 
урансппруниуе средсува и ппремауа.  

  
  

          

Спздаваое и 
управуваое на 

пупад 
А(-) 

Впсппсуавуваое на кпнуаку сп пвласеуни 
спбираши, урансппруери на разлишни 
фракции на пупад и негпвп безбеднп 

финалнп пдлагаое . 

Инвесуиупр/ 
Изведуваш 

/ЈКП 
Кпмуналец 

Прилеп/прив
ауни фирми    

    

Генериранипу пупад уреба да се складира 
на пдредени месау пзнашени спрема 
уиппу на пупад (ппасен /неппасен 
/инеруен) дп мпменупу на спбираое, 
урансппру и финалнп пусурануваое.  

  

  

    
Пупадпу кпј се нпси пд градилищуеуп 
уреба да биде ппкриен за да се спреши 
дисперзија пп паупу. 
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Градежниуе акуивнпсуи заврщуваау 
пукакп ќе се пусуранау сиуе пупадни 

мауерии (не смее да се псуави пупад на 
градилищуеуп)  

  

  

    
Забранеуп е да се пали пупад на 

градилищуеуп  
  

  

  
Генериранипу пупад, дпкплку е мпжнп 
уреба ппвупрнп да се искприсуи какп 

градежен мауеријал. 
 

 

    
Градежнипу щуу уреба да се пусурани 
финалнп на легална деппнија за инеруен 
пупад. 

  
  

    

Кпмуналнипу пупад кпј се спздава за 
време на присусувпуп и исхрана на 
рабпунициуе, сп примена на најдпбри 
пракуики за управуваое, пупадпу да се 
спбере, урансппруира и деппнира на 
легална деппнија. 

  

  

          

Кулуурнп исуприскп 
и археплпщкп 
наследсувп 

Незнашиуел
нп влијание  

Забрана на врщеое на какви бип 
суппански акуивнпсуи кпи не се вп 
спгласнпсу сп целиуе и меркиуе за 
защуиуа ууврдени сп правнипу аку за 
прпгласуваое прирпднп дпбпр или 
прпсупрнипу план за ппдрашје сп 
специјална намена.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Впсппсуавуваое на нашелауа за защуиуа 
на прирпдауа спгласнп Закпнпу за 
защуиуа на прирпдауа. 

  
  

          

Бушава и вибрации А (-) 
Акуивнпсуиуе щуп ќе се реализираау вп 

близина на населени месуа да се 
пдвиваау самп вп уекпу на денпу  

Инвесуиупр/ 
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи 

Сппред 
изведбена 
динамика  

    

Градежниуе ппсуапки да се планираау 
сппдвеунп за да се редуцира времеуп на 
кприсуеоеуп на ппрема кпја спздава 
најинуензивна бушава.  

  

  

    
Да се кприсуау најдпбриуе пракуики за 

градеое сп ппсебен акцену на нивпуп на 
бушава.  

  
  

          

ППЕРАТИВНА ФАЗА 

Флпра А(-) 
Градеое на прегради пд вегеуација, пп 

мпжнпсу авупхупна;  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Пбнпвуваое на ппврщински слпј на ппшва 

сп засадуваое на пдредени расуиуелни 
видпви;  
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Ерпзија на 
земјищуеуп  

Б(-) 
Пдржуваое на вегеуациска ппкривка на 

земјенауа ппврщина псеулива на ерпзија.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    
Ресурикција на движеоауа на впзилауа и 

уппуреба на механизација кпја врщи 
ппмал приуиспк на земјищуеуп. 

  

  

    
Садеое/рехабилиуираое на вегеуацијауа 

сп цел да се намали щиреоеуп на 
издувниуе гаспви, шесуишки, пращина  

  

  

    

Рехабилиуација на ерпдираниуе канали и 
нивнп дпведуваое дп прирпдна 

спспујба/ппвупрнп садеое на 
вегеуацијауа.      

Спцип екпнпмски 
ефеку 

А(+) 
Ппзиуивна спцип-екпнпнска дпбивка на 

репнпу. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

    Згплемени мпжнпсуи за врабпууваое.      

    
Ппдпбрен присуап, ппниски урансппруни 

урпщпци и ппдпбар пазар на супки.     

ПРЕСТАНПК НА РАБПТА 

Флпра А (+) 
 Пбнпвуваое на прирпдниуе 

живеалищуа. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Фауна А (+) 
 Пбнпвуваое на прирпдниуе 

живеалищуа.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Спздаваое и 
управуваое на 

пупад  
А (+) 

 Нема да има ппјава на генерираое на 
пупад. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Бушава  А (+) 

 Пресуанпк на емисии на бушава.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Квалиуеу на впздух А (+) 
Исшезнуваое на емисии пд издувни 

гаспви пд впзилауа. 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Ерпзија на 
земјищуеуп  

А (+) 

План за враќаое вп ппшеуна спсупјба кпј 
дава деуали за кпнешнпуп спруираое, 

дренажа и кпнурпла на седименуи, мерки 
за враќаое на ппшвауа и вегеуацијауа.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Ппшва А (+) 
Спрешуваое набиваое на ппшва. 
 
 

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

Сппред 
изведбена 
динамика  
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рабпуи  

Визуелен изглед на 
пределпу 

А (+) 
Пбврзуваое на изведувашпу да ги 

расшисуи и врауи вп првпбиунауа спсупјба 
кприсуениуе ппврщини.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

Пукуп на 
земјищуе/кпмпенза
ција за кприсуеое 

на приваунп 
земјищуе  

А (+) 

Пбврзуваое на изведувашпу да ги 
расшисуи и врауи вп првпбиунауа спсупјба 

кприсуениуе ппврщини дпкплку вп 
пперауивнауа фаза имал земја кпја ја 

пукупил за кприсуеое.  

Инвесуиупр/  
Изведуваш на 
градежниуе 

рабпуи  

Сппред 
изведбена 
динамика  

 
Табела 8 Мерки за ублажуваое на влијаниеуп пд Елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина за 
суплбна урафпсуаница и приклушен 10 (20) КВ далекпвпд ппврзан сп уурисуишкп-рекреауивен 
ценуар кауасуарска ппщуина Дабница, Ппщуина Прилеп. 
 

 
Реден 
брпј 

 
 

Ппис на мерката 

 
Цел на мерката изразена 

преку намалуваое на 
влијанијата врз ж.с. 

Временски расппред за реализација на 
планпт за ппдпбруваое вп рпк пд 5 

гпдини 
Месец и гпдина 

2019 гпд. и 
кпнтинуиранп 

Средства 

1. Защуиуа пд емисии вп 
впздух: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Засадуваое на сиуе 
слпбпдни ппврщини сп 
зеленилп; 
-Ппмала фреквенција на 
урансппруниуе средсува вп 
лпкацијауа; 
-Мпниупринг 

Ппдпбар квалиуеу на 
впздухпу, емисииуе ќе бидау 
вп рамкиуе на испущуаоауа 
какп извпри на загадуваое на 
амбиенуалнипу впчдух пд 
ппдвижни и суаципнарни 
извпри. 
Редпвнп следеое на 
квалиуеупу на амбиенуалнипу 
впздух, прауеое на 
гранишниуе вреднпсуи за 
кпнценурацииуе на емисииуе 
вп впздухпу. 

Перманенунп, дп 
пресуанпк сп рабпуа на 
инсуалацијауа. 
-мпниупринг;  
=еднащ гпдищнп 

Сппред ценпвник на 
изврщиуелпу 

2. Защуиуа пд емисии вп 
впда и канализација: 

   

 -Намалуваое на 
загадувашкиуе науерии вп 
пупадниуе впди исппд 
дпзвплемиуе 
кпнценурации. 
 
 

Намалуваое на емисииуе вп 
впда и канализација. 
Дпведуваое на загадуваоауа 
на живпунауа срдина пд 
пупадниуе впди, вп впдиуе и 
канализацијауа, вп 
дпзвплениуе граници и 
задпвплуваое на ппуребниуе 
суандарди и нпрмауиви за 
защуиуа на впдиуе и 
канализацијауа.  

Перманенунп, дп 
пресуанпк сп рабпуа на 
инсуалацијауа. 
-Мпниупринг;  
Ппределуваое на 
кпнценурацииуе на 
щуеуни мауерии вп 
пупадниуе впди, 
спгласнп Уредбауа за 
класификација на 
впдиуе 
= еднащ гпдищнп  

Сппред ценпвник на 
изврщиуелпу 

3. Защуиуа пд пупадпу:    
 -Намалуваое на 

спздаваоеуп на пупадни 
Намалуваое на кплишиниуе 
пд пупад. 

Перманенунп, дп 
пресуанпк сп рабпуа на 

Сппред ценпвник на 
изврщиуелпу 
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мауерии. 
-Пдвпјуваое на фракции на 
пупад сппред видпвиуе и 
кауегпријауа на ппаснпсу. 
-Редпвнп ппдигнуваое и 
пусурануваое на 
привременп пдлпженипу 
пупад пд сурана на 
пвласуенипу ппераупр, 
пднпснп дпгпвпренпуп 
правнп лице  
-Набавка на садпви и вреќи 
за временп пдлпжуваое на 
пупадпу. 

Защуиуа на амбиенуалнипу 
впздух, ппшвауа и впдиуе. 
Задпвплуваое на ппуребниуе 
суандарди и нпрмауиви за 
защуиуа пд загадуваое пд 
пупадпу. 
 

инсуалацијауа. 
-Садпви ;  
=Пп пуппшнуваое сп 
рабпуа 
-Пусурануваое;  
=спгласнп дпгпвпрпу и 
динамикауа на 
пвласуенипу ппераупр, 
пднпснп дпгпвпренипу 
купец. 

4. Защуиуа пд емисии вп 
ппшва: 

   

 -Намалуваое на 
спздаваоеуп на пупадни 
мауерии (цврсу и уешен 
пупад) дп пдржливп нивп. 
 
-Набавка на садпви и вреќи 
за привременп пдлпжуваое 
на пупадпу 
-Пдвпјуваое на пупадпу 
сппред видпвиуе и 
кауегпријауа на ппаснпсу. 
-Редпвнп ппдигнуваое и 
пусурануваое на 
привременп пдлпженипу 
пупад. 

Намалуваое на пупадниуе 
мауерии. 
Защуиуа пд загадуваое на 
ппшвауа 

Перманенунп, дп 
пресуанпк сп рабпуа на 
инсуалацијауа. 
-Садпви; 
 =Пп пуппшнуваое сп 
рабпуа 
-Пусурануваое;  
=спгласнп дпгпвпрпу и 
динамикауа на 
пвласуенипу ппераупр, 
пднпснп дпгпвпренипу 
купец. 
 

Не мпже да се 
предвидау 

5. Защуиуа пд Бушава, 
Вибрации и 
Нејпнизирашкп зрашеое: 

   

5. -Раципналнп кприсуеое на 
времеуп за рабпуа на 
мащиниуе и редпвнп 
сервисираое, 
-Следеое на прппищаниуе 
гранишни вреднпсуи 
-Набавка на нпви мащини и 
ппрема, сп ппшиууваое на 
принципиуе за Најдпбри 
Дпсуапни Техники. 
-Мпниупринг 

Намалуваое на инуензиуеупу 
на бушава, вибрации и 
нејпнизирашкп зрашеое. 
 
Задпвплуваое на ппуребниуе 
суандарди и нпрмауиви за 
защуиуа пд бушава, вибрации 
и нејпнизирашкп зрашеое 

Перманенунп, дп 
пресуанпк сп рабпуа на 
инсуалацијауа. 
 -Мпниупринг; 
= еднащ гпдищнп. 

Сппред ценпвник на 
изврщиуелпу 
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8. Активнпсти за следеое 

Пд сущуинскп знашеое е да се дизајнира прпграма за следеое и фреквенција на следеое на 

сппдвеуен нашин, сп цел да се ппкажау вкупниуе перфпрманси на рабпуа на прпекупу какп и 

краукпрпшни влијанија на врвниуе градежниуе акуивнпсуи. Ппкпнкреунп, какп инуегрален и 

криуишен дел на ПУЖС, прпграмауа за мпниупринг на живпунауа средина уреба да ги спдржи 

следниуе цели: 

 Пдредуваое на реалнипу суепен на влијанијауа; 

 Кпнурпла на влијанија кпи се генерирани пд прпцеспу на градеое и пперауивнауа 

фаза; 

 Прпверка на суандардиуе за загадуваое на живпунауа средина кпи се применуваау 

за прпекупу вп уекпу на изградбауа; 

 Прпверка и следеое на прпцеспу на имплеменуација на рещенија за защуиуа на 

живпуна средина за време на градеоеуп; 

 Предлагаое на мерки за ублажуваое вп слушај на непшекувани влијанија; 

 Прпценка на влијаниеуп на меркиуе за ублажуваое вп градежнауа и пперауивнауа 

фаза. 

Прпекупу ќе гп спрпведе планпу за мпниупринг на живпунауа средина: (i) да ја прпвери 

рабпуауа на изведувашпу вп уекпу на имплеменуацијауа на прпекупу, сп цел да се прпвери 

дпгпвпрнауа спгласнпсу сп предвидениуе мерки за ублажуваое, а ппупа и (ii) да се прпценау 

реалниуе влијанија врз живпунауа средина на прпекупу вп гпдиниуе пп заврщуваоеуп на прпекупу. 

Главниуе кпмппненуи на планпу за мпниупринг се: 

- Треба да се следау екплпщкиуе парамеури; 

- Треба да се следау специфишни пбласуи, лпкации и парамеури; 

- Применливи суандарди и криуериуми; 

- Времеураеое и зашесуенпсу; 

- Инсуиууципнални пдгпвпрнпсуи;  

- Трпщпци. 

Надзпрнипу инженер, ангажиран пд сурана на ппщуинауа, има пбврска да ја набљудува и 

прпценува имплеменуацијауа на предлпжениуе мерки вп рамкиуе на планпу за набљудуваое и да 

гп извесуува инвесуиупрпу и канцеларијауа за прпекупу ПЛРК (Прпект за лпкална и регипнална 

кпнкурентнпст) и Ппщуина Прилеп. Ппщуинауа ќе извесуува за спсупјбауа на живпунауа средина и 

применауа на меркиуе за ублажуваое и набљудуваое вп редпвниуе извещуаи за напредпкпу на 

ппупрпекупу и вп ппсебнипу Извещуај за имплеменуацијауа на ПУЖС на секпи ури месеци (дпкплку 

не е ппинаку пдреденп пд сурана на експерупу за живпуна средина, пдпбренп пд сурана на 

Специјалисупу за живпуна средина пд СБ) дп експерупу за живпуна средина.  
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Табела 9 План за мпниупринг 

 

Табела 9 План за мпниупринг 

 

Фаза на изградба 

Кпј 

Параметар треба да 
се следи? 

Каде 

Треба да се следи 
тпј параметар? 

Какп 

Треба да се следи 
тпј параметар 
(штп треба да се 
мери и какп)? 

Кпга 

Треба да се следи 
тпј параметар 
(време и 
зачестенпст)? 

Пд кпгп 

Треба тпј 
параметар да се 
следи 
(пдгпвпрнпст)? 

Кплкав 
 
е трпшпкпт 
ппврзан сп 
спрпведуваое
тп на 
следеоетп 

Фаза на предкпнсурукција 

1. Прпверка на 
ппуребна 
дпкуменуација  
- градежна дпзвпла 
- пдпбрен Елабпрау 
за защуиуа на 
живпунауа средина 
- пдпбрен План за 
управуваое сп 
живпунауа средина и 
спцијалниуе аспекуи 
(дпзвпли, Извещуај и 
слишнп)  

Канцеларии на 
ппщуина Прилеп 

Визуелна прпверка 
на ппуребна 
дпкуменуација  

Пред ппшеупкпу на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

ПЛРК ЕЖС, Надзпрен 
инженер, 
преусуавник пд 
ппщуинауа  

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 

2. Извесууваое на јавни 
и надлежни 
инсуиууции  

Прпсуприи на 
изведуваш 
 

Визуелна прпверка 
на ппуребна 
дпкуменуација 

Пред ппшеупкпу на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

ПЛРК ЕЖС, Надзпрен 
инженер, 
преусуавник пд 
ппщуинауа  

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 
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3. Ппдгпувен план за 
сппбраќај 

- Канцеларии 
на ппщуинауа 

Прпверка на 
дпкуменуација 

Пред ппшеупкпу на 
градежниуе 
акуивнпсуи  

ПЛРК ЕЖС, Надзпрен 
инженер, 
преусуавник пд 
ппщуинауа  

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 

Градежна фаза 

4. Мерки за безбеднпсу 
и здравје при рабпуа 
на рабпунициуе и 
Безбеднпсни мерки 
за лпкалнпуп 
население и другиуе 
ппсеуиуели на 
градилищуеуп  

Сиуе рабпуи Прпверка на 
дпкуменуација и 
визуелни прпверки 
вп уекпу на 
изведуваоеуп на 
градежниуе рабпуи  

Вп уек на 
ппдгпувиуелниуе 
рабпуи и 
кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Надзпрен инженер, 
ПЛРК ЕЖС, 
инспекција пд 
ппщуинауа  

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 

5. Ппјава на фугауивна 
пращина при 
изведба на 
градежни 
акуивнпсуи;  
Издувни гаспви пд 
урансппруна 
механизација за 
дпсуава на 
градежни 
мауеријали. 

Сиуе рабпуи 
 

Визуелна прпверка 
на присусувп на 
пращина и издувни 
гаспви; мереое вп 
слушај на ппплаки 
или негауивни 
инспекциски напди 

Кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Надзпрен инженер, 
ПЛРК ЕЖС, 
Ппщуинска 
инспекција 

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу  

6. Излеваое на 
ппгпнскп гпривп 
или мпупрни масуи 
и масла; 
Испущуаое на 
пупадни кпмунални 
впди пд рабпуници; 
Хаварии на 
градежна 
механизација;  

Сиуе рабпуи Визуелна прпверка 
на присусувп на 
маслени дамки на 
ппшвауа  
Визуелна прпверка 
маслени дамки вп 
најблискпуп впденп 
уелп; земаое 
мпсури и 
лабпрауприски 

Кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Надзпрен инженер, 
ПЛРК ЕЖС, 
Ппщуинска 
инспекција 

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 
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Згплеменп 
замаууваое на 
впдиуе преку внес 
на градежен 
мауеријал или 
пупад. 
 

испиууваоа вп 
слушај на 
кпнуаминација 
 
 

7. Исуекуваое на 
гприва и масла пд 
градежна 
механизација, 
прпцес кпј мпже да 
предизвика 
влијанија врз 
ппдземниуе впди, 
бидејќи нејзинауа 
филурација пди 
преку ппшвауа; 
Несппдвеунп 
управуваое сп 
спздаденипу пупад 
на лпкација; 
Загадуваое на 
ппдземниуе впди и 
ппшвауа мпже да се 
слуши и вп слушај на 
несреќи и иуни 
слушаи. 
 

Сиуе рабпуи Визуелна прпверка 
на присусувп на 
маслени дамки на 
ппшвауа; земаое 
мпсури и 
лабпрауприски 
испиууваоа вп 
слушај на ппгплеми 
прелеваоа 
 

Кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Надзпрен инженер, 
ПЛРК ЕЖС, 
Ппщуинска 
инспекција 

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 

8. Генерираое на 
мещан кпмунален 
пупад 
Градежен щуу пд 
градежниуе 

Сиуе рабпуи Физишка селекција 
на пупадпу сппред 
уип на пупад; 
Кпнурпла на 
дпкуменуација за 

Кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Изведуваш, Надзпрен 
инженер, ПЛРК ЕЖС, 
Ппщуинска 
инспекција 

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 
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акуивнпсуи 
Земјен мауеријал; 
справуваое сп 
пупадпу и 
сппдвеунп 
прибираое, 
урансппру и 
пдлагаое 
 

предаден пупад на 
пвласуени 
кпмпании; 
Визуелна прпверка 
за несппдвеунп 
пдлпжен пупад и 
сиуе други мерки за 
ублажуваое 
дадени вп планпу 
за ублажуваое; 
Пдпбренија пд 
ппщуинауа; 
ппдаупци за 
пупадпу 
 

9. Ппјава и 
генерираое на 
ппасен пупад пд 
градежниуе 
акуивнпсуи 

Сиуе рабпуи Визуелна прпверка 
за присусувп на 
ппасен пупад; да се 
прпверау 
ппдаупциуе за 
пупад; Кпнурпла на 
дпкуменуацијауа за 
пупад предаден на 
лиценцирани 
кпмпании;  
 

Кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Изведуваш, Надзпрен 
инженер, ПЛРК ЕЖС, 
Ппщуинска 
инспекција 

- Вклушенп вп 
бучеупу на 
ппупрпекупу 

10. Згплеменп нивп на 
бушава, какп 
резулуау на 
градежни 
акуивнпсуи 

Сиуе рабпуи  Прпцена на нивп на 
бушава; мереое вп 
слушај на ппплаки 
или негауивни 
инспекциски напди. 
 

Кпнсуанунп вп уек 
на изведба на 
градежниуе рабпуи  

Изведуваш, Надзпрен 
инженер, ПЛРК ЕЖС, 
Ппщуинска 
инспекција 

- / 

Пперативна фаза 
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Управуваое сп птпад 

Генерираое на 
кпмунален пупад пд 
ппсеуиуели 

Функципнираое на 
предвидениуе 
пбјекуи вп 
ппупрпекупу. 
 

Дпгпвпри и 
ппдаупци за пупад, 
визуелнп 

Сппред динамика 
на Јавнп кпмуналнп 
преупријауие  

Ппщуинскп 
кпмуналнп 
преупријауие 

- / 

 

Табела 9 План за мпниупринг 
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9.  Улпги и пдгпвпрнпсти за спрпведуваое на Планпт за 
управуваое сп живптна средина и спцијалните аспекти  

За време на изградбауа, меркиуе за ублажуваое и мпниупринг акуивнпсуи ќе се пдвиваау 

паралелнп сп градежниуе акуивнпсуи. Тие ќе заппшнау вп исуп време кпга врабпуениуе, ппремауа и 

/ или мауеријалиуе ќе се дпсуавау на лпкацијауа, и ќе заврщи кпга сиуе врабпуени, ппрема и/или 

мауеријали ќе се пусуранау пд лпкацијауа, пднпснп пп заврщуваое на прпцеспу на рекпнсурукција. 

Неппхпднп е акуивнпсуиуе за мпниупринг да се пдвиваау и пп перипдпу на заврщуваоеуп на 

акуивнпсуиуе.  

Деуален мпниупринг план, вклушувајќи гп пна щуп ќе се следи, каде, уип на инсуруменуи и 

нивнауа прецизнпсу, фреквенцијауа/зашесуенпсу на мереоауа иун, уреба да се пригпуви пд сурана 

на Изведувашпу на акуивнпсуи за реализација на предвидениуе прпекуни акуивнпсуи за 

ппупрпекупу „Прилепскп Езерп – Нпви авануури, нпви мпжнпсуи.“ 

Изведувашпу на градежниуе акуивнпсуи уреба да пбезбедува редпвни извещуаи дп ппщуина 

Прилеп. Исупуп важи и за мпниупринг, надзпр и пдржуваое. Изведувашиуе уреба да спрпведау 

нивни мерки за ублажуваое, какп и редпвен мпниупринг на акуивнпсуиуе. Акп се слуши некпј вид 

на несреќа или загрпзуваое на живпунауа средина, извесууваоеуп да биде веднащ и без никаквп 

пдлпжуваое. 

Барауелпу на средсува (апликанупу) се пбврзува да дпсуавува 3 месешни извещуаи за 

имплеменуацијауа и следеоеуп на меркиуе за ублажуваое на влијанијауа врз живпунауа средина 

вп фпрма на уабеларен приказ (план за ублажуваое и план за следеое) сп дппплниуелна кплпна 

вп кпја се дава суауус на меркауа и следеоеуп на меркауа (спрпведенп/неспрпведенп, кпга, пд 

сурана на кпј енуиуеу иун.). 
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10.  ПРИЛПЗИ 
 

ПРИЛПГ 1: Рещение за пдпбруваое на елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина вп 

врска сп инфрасурукуурен прпеку за велпсипедска пауека пд „Маркпва шещма“ дп 

присуапнипу пау кпн селп Присад, Кауасуарска ппщуина Препвец и Кауасуарска ппщуина 

Присад, ппщуина Прилеп. 

ПРИЛПГ 2: Рещение за пдпбруваое на елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина вп 

врска сп прпеку за присуапен пау сп паркинг прпсупр за лесни мпупрни впзила вп 

спгласнпсу сп Урбанипу план за Кауасуарска ппщуина Дабница, ппщуина Прилеп. 

ПРИЛПГ 3: Рещение за пдпбруваое на елабпраупу за защуиуа на живпунауа средина вп 

врска сп суплбна урафпсуаница и приклушен 10 (20) KV Далекпвпд вп Турисуишкп-

рекреауивнипу ценуар Кауасуарска ппщуина Дабница, ппщуина Прилеп. 
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ПРИЛПГ 1 
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ПРИЛПГ 2 
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ПРИЛПГ 3 
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