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1. Впвед 

Фслпвиуе вп ппсупјниуе преущкплски инсуиууции вп Република Северна Македпнија не ги 

испплнуваау бараоауа за сппдвеуна грижа за деца и се сппшуваау сп недпсуаупк пд прпсупр за 

смесууваое на децауа.За целиуе на реализација на прпекупу за ппдпбруваое на присуаппу дп 

Фслугиуе за преущкплскп пбразпвание и грижа (ФПОГ) и дп спцијалниуе придпбивки и услуги, 

Минисуерсувпуп за уруд и спцијална пплиуика на Република Северна Македпнија има намера 

да пбезбеди заем пд Медунарпднауа банка за пбнпва и развпј (МБОР). 

Целуа на заемпу е спрпведуваое на Прпекупу за ппдпбруваое на спцијалниуе услуги (Прпеку) 

сп кпј ќе се пбезбеди ренпвираое/адапуација на ппсупјниуе градинки и ушилищуа, какп и 

изградба на нпви сп цел пбезбедуваое ппгплем присуап дп преущкплскпуп пбразпвание. 

2. Опис на прпекупу и планирани акуивнпсуи 

Прпекунауа лпкација каде щуп ќе се изврщуваау акуивнпсуиуе за рекпнсурукција на градинкауа 

“Деуска радпсу” се напда вп Опщуина Гпсуивар, вп ценуралнипу дел на градпу Гпсуивар. 

Дпградбауа на градинкауа ќе има капациуеу за 100 деца ппделени вп 5 хеуерпгени групи: 

- 1 група пд 6 месеци дп 2 гпдини, 10-12 деца; 

- 1 група пд 2 дп 3 гпдини, 12-15 деца; 

- 1 група пд 3 дп 4 гпдини, 15-18 деца; 

- 1 група пд 4 дп 5 гпдини, 18-20 деца и  

- 1 група пд 5 дп 6 гпдини, 20-25 деца. 

Кауасуарскауа парцела вп ппщуина Гпсуивар каде се планирани прпекуниуе акуивнпсуи има 

ппврщина за градеое пд 3.386 m2. Ппсупешкауа градинка зафаќа 619,16 m2 дпдека дпградбауа 

зафаќа прпсупр пд 519,52 m2 щуп изнесува вкупнп 1.138,68 m2. Висинауа на нпвипу дел ќе биде 

4,62 меури. 

Прпекуниуе акуивнпсуи ќе се пдвиваау на исупшнипу дел пд парцелауа. 

Прпекуниуе акуивнпсу ќе се изведуваау вп ури фази: 

- Ппдгпувиуелни акуивнпсуи кпи ппфаќаау: 

o Обележуваое на градежнауа парцела и ппсуавуваое пграда пкплу исуауа сп 

влезни врауи и уабла сп инфпрмации; 

o Расшисууваое на ппсупјнпуп земјищуе и вегеуација и урансппру на градежен 

пупад (1.450 m2) и пупад пд ппшва (846 m2) дп деппнија. 

o Примарна селекција на пупад 

- Рекпнсурукција на градинкауа: 

o Беупнски  и армауурни рабпуи 

o Изплаципни  и хидрпизплациски рабпуи 
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o Тидарски рабпуи 

o Ппсуавуваое на нпви врауи и прпзпрци, ппсуавуваое на плуци за спбираое на 

впда пд врнежи, приклушуваое на упплпвпден сисуем и ппсуавуваое на 

радијаупри, ппсуавуваое на елекуришни кабли, ппсуавуваое на упалеуи и др. 

o Фредуваое на двпрпу – пбнпвуваое на пауеки и пзеленуваое на двпрнпуп 

месуп 

- Операуивна фаза 

o Пущуаое вп рабпуа на градинкауа и сиуе акуивнпсуи кпи се ппврзани сп 

правилнп функципнираое на исуауа. 

Дпграденипу пбјеку ќе кприсуи ценуралнп грееое преку инсуалација пд алуминиумски 

радиаупри и кпнекција дп ппсупешкауа линија за упплеое пд примарнипу пбјеку на градинкауа 

„Деуска радпсу“. Нашинпу на загреваое на целауа градинка ќе се смени пд кпули сп нафуа сп 

кпуел на пелеуи сп виспка ефикаснпсу. Ќе се ппсуавау 2 спншеви кплекупри за загреваое на 

саниуарна впда.  

Градинауа е веќе ппврзанa сп ппсупешкауа канализаципна (DN 150mm) и впдпвпдна мрежа 

(DN110 mm). 

3. Екплпщка кауегприја 

За да се разгледаау ппуенцијалниуе екплпщки и спцијални аспекуи на Прпекупу, беще 

изгпувена Рамкауа за управуваое сп живпуна средина и спцијални пращаоа (РФЖССП) (какп 

дел пд „Ппдпбруваоеуп на спцијалниуе услуги“ на МУСП) вп мај 2018, пд сурана на експерупу 

за живпуна средина и спцијални аспекуи (ЖСиСа), щуп е вп спгласнпсу сп бараоауа на 

Свеускауа банка. РФЖССП преусуавува алаука за Оценка и управуваое сп суандардиуе за 

живпуна средина и спцијалниуе суандарди, щуп пвпзмпжува спрпведуваое на деуална анализа 

на пращаоауа ппврзани сп живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи. 

Прелиминарнипу скрининг спгласнп класификацијауа на ризици на Свеускауа банка 

иденуификува 2 кауегприи на ризик на ппд-прпекуи: сп знашиуелен ризик или сп умерен ризик 

за щуп е ппуребна ппдгпупвка на разлишни инсуруменуи за деуална анализа. 

За прпекуиуе пд „Кауегприја Б+“ спзнашиуелен ризик, ппуребни се ПООЖССА специфишни за 

лпкацијауа, щуп мпже да вклушува инфпрмации кпи се специфишни за лпкацијауа сп мерки за 

намалуваое на ризикпу и план за следеое (мпниупринг). 

За прпекуиуе пд „Кауегприја Б“ сп ппд-прпекуи сп умерен ризик, ппуребна е ппдгпупвка на 

Лисуа за прпверка (шек-лисуа) за ПФЖССА пд сурана на предлагашпу на ппд-прпекупу сп кпја се 

ууврдуваау ппуенцијалниуе мпжнпсуи за ппдпбруваое на живпунауа средина и се 

преппрашуваау мерки за спрешуваое, минимизираое и намалуваое на негауивниуе влијанија 

врз живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи. 

Уабела за скрининг за живпуна средина за ппд-прпеку, Прпеку за ППСФ 
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Видпви на прпекуни 

акуивнпсуи 

Ппуребни 

дпкуменуи за 

деуална анализа за 

пценка на 

живпунауа средина 

Се применува за: 

1 

(ПООЖССА) Првишна 

пгранишена пценка 

на влијанија на 

живпуна средина и 

спцијални аспекуи 

Нпва изградба на градинка (ппсуавуваое на нпва 

инфрасурукуура, пчекувани значиуелни/умерени влијанија врз 

живпунауа средина и спцијалниуе аспекуи, уппуреба на ппасни 

мауеријали, иун.) 

2 
Чек-лисуа за 

ПФЖССА 

Ренпвираое/адапуација на ппсупјна градинка / ушилищуни пбјекуи 

(ппдпбруваое на спсупјбауа на функципналниуе 

каракуерисуики на пбјекупу: замена на прпзпрци, рушеое на 

тидпви, прпмена на ппдпу, суаваое изплација, ппдпбруваое на 

фасадауа, ппдпбруваое на меупдпу на загреваое/ладеое, 

иун.) 

4. Пптенцијални влијанија врз живптната средина 

Вп врска сп спрпведуваоеуп на ППСФ, се пшекува дека ппуенцијалниуе ризици ќе бидау 

времени и/или реверзибилни; сп низпк инуензиуеу и специфишни за лпкацијауа. Овие 

влијанија се ппврзани сп: 

 щуеуни емисии пд пращина и гаспви, 

 ппуенцијалнп загадуваое на ппшвауа и впдниуе ресурси (слушајнп исуекуваое на 

мпупрнп маслп, средсува за ппдмашкуваое, гпривп, иун...), 

 генерираое на разлишни видпви ппасен и неппасен пупад, 

 бушава и вибрации, 

 мпжнп временп нарущуваое на сппбраќајнипу прпупк, 

 безбеднпсу вп сппбраќајпу. 

 Безбеднпсу и здравје при рабпуа; 

 Лпкализиранп нарущуваое на ппшва и влијанија врз впда  

5. Цел на Чек-листата за ПУЖССА 

Чек-лисуауа за ПФЖССА се кприсуи за прпекуи за ренпвираое/адапуација на ппсупјни градинки 

или ушилищуни прпсуприи за цели на градинка. Вп спгласнпсу сп защуиуниуе мерки и бараоа 

на Свеускауа банка, шек-лисуауа се спсупи пд ури фази: 

1) Фаза на ппщуа иденуификација и ууврдуваое на ппфау за реализираое на рабпуиуе 

ппврзани сп ренпвацијауа/адапуацијауа на градинкауа. Вп пваа фаза, сппред 

реализираниуе рабпуи, мпже да се ууврдау ппуенцијалниуе негауивни влијанија. Се 

изгпувуваау делпвиуе 1, 2 и 3. Вуприпу дел пд Чек-лисуауа за ПФЖССА ги спдржи сиуе 

вппбишаени акуивнпсуи и нивнипу пднпс сп суандардниуе пращаоа ппврзани сп 

живпунауа средина и сппдвеуниуе мерки за ублажуваое. 
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Сп пглед на мпменуалнауа спсупјба сп CОVID 19, ппкрај меркиуе за безбеднпсу и 
защуиуа при рабпуа, планпу за БЗР, исуп уака, вклушува мерки за превенција на КОВИД 
19. 

Меркиуе за превенција CОVID 19 спдржау преппраки пд Свеуска банка / СЗО, какп и 

преппраки пд Македпнскпуп здружение за безбеднпсу и здравје при рабпуа вп фпрма 

на Фпаусувп щуп уреба да гп спрпведе Изведувашпу на градежниуе рабпуи. Изведувашпу 

е дплжен да ги следи / ажурира и спрпведе меркиуе кпи се вп мпменупу вп сила и 

дпнесени пд Владауа какп пбврзувашки на наципналнп нивп. Официјална сураница за 

инфпрмации ппврзани сп COVID 19 на наципналнп нивп е www.koronavirus.gov.mk. 

Деуален ппис на меркиуе и преппракиуе пд Свеускауа банка / СЗО и МЗБЗПР се дадени 
вп Прилпг 3. 

2) Вупрауа фаза ги спдржи прпекуниуе спецификации и предмер-пресмеукауа за 

ренпвацијауа/адапуацијауа и другиуе услуги кпи се ппврзани сп ппд-прпекупу. Вп пваа 

фаза се дефинираау уендерпу и дпделуваоеуп на дпгпвприуе за рабпуа, какп и пбрскиуе 

дефинирани вп Дпгпвпрпу за Изведувашпу. Вп уендерскауа фаза, Чек-лисуауа за ПФЖССА 

уреба јавнп да се дпсуави. 

3) Вп уекпу на фазауа на спрпведуваое, Изведувашпу ги спрпведува меркиуе за ублажуваое 

и мпниупринг пд Чек-лисуауа за ПФЖССА, дпдека испплнуваоеуп на криуериумиуе за 

живпуна средина (сп Чек-лисуауа за ПФЖССА и регулауивауа за здравје и безбеднпсу 

(ЗиБ) и другиуе квалиуауивни криуериуми се спрпведува на релеванунауа лпкација и 

применауа се прпверува/е ппд надзпр на надзпрпу на лпкацијауа, каде се вклушени 

надзпрпу на лпкацијауа или супервизпрпу на прпекупу. 

Вп уекпу на фазауа на ренпвација/адапуација на прпекупу, Изведувашпу ги спрпведува меркиуе 

за ублажуваое и мпниупринг кпи се ууврдени вп Чек-лисуиуе за ПФЖССА. Испплнуваоеуп на 

екплпщкиуе и квалиуауивниуе криуериуми ги прпверува супервизпрпу у.е. надзпрпу. 

Испплнуваоеуп на криуериумиуе за живпуна средина пд сурана на Изведувашпу се дпкажува 

преку планпу за мпниупринг и ублажуваое. 

Пракуишнауа примена на Чек-лисуауа на ПФЖССА ќе вклушува реализација на Дел I щуп се 

пднесува на пбезбедуваое и дпкуменуираое на сиуе релевануни специфики на лпкацијауа. Вп 

вуприпу дел, акуивнпсуиуе кпи уреба да се реализираау ќе се прпверау спгласнп предвиденипу 

уип на акуивнпсу, а вп уреуипу дел ќе се ууврдау парамеуриуе за мпниупринг (Дел 3) и исуиуе ќе 

се применау спгласнп акуивнпсуиуе дадени вп Дел 2. 

Целауа Чек-лисуа за ПФЖССА, пппплнеуа вп уабелауа за секпј вид на рабпуа, ќе биде прикашена 

какп спсуавен дел пд уендерскиуе дпкуменуи и дпгпвприуе за рабпуа и сппдвеунп на сиуе 

уехнишки и кпмерцијални услуги кпи дпгпвпрниуе сурани уреба да ги ппупищау. 

6. Примена на Чек-листата за ПУЖССА 

Пп пппплнуваоеуп на скрининг Чек-лисуауа за живпуна средина и спцијални аспекуи пд сурана 

на експеру за ЖСиСА се ууврдува дека пвпј прпеку се класифицира какп „прпеку сп умерен 

ризик“. 

http://www.koronavirus.gov.mk/
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Чек-лисуауа за ПФЖССА се кприсуи за прпекуи кпи вклушуваау самп ренпвираое/адапуација на 

ппсупјни градинки или прпсуприи за цели за градинка (ппдпбруваое на услпвиуе на 

градинкиуе – пусурануваое на азбесупу каде е ппуребнп, иун.). 

Чек-лисуауа е ппделена вп 4 делпви: 

- Впвед, вп кпј се дава ппис на видпу на прпеку, дефиниција за кауегпријауа на живпунауа 

средина, и пбјаснуваое на кпнцепупу на Чек-лисуауа за ПФЖССА; 

- Дел 1 – Описен дел на прпекунауа лпкација („паспщ за лпкацијауа “), ппис на прпекупу, 

закпнскауа регулауива и прпцеспу на кпнсулуации сп јавнпсуа; 

- Дел 2 – Анализа на аспекуиуе за живпуна средина и спцијалниуе аспекуи за секпја 

акуивнпсу преку пращаоа сп да/не пдгпвпр пп щуп следау меркиуе за ублажуваое за 

секпја акуивнпсу; 

- Дел 3 – План за мпниупринг на акуивнпсуиуе вп уекпу на 3 фази: ппдгпупвка, 

ренпвација/ адапуација и пперауивна фаза. 

Чек-лисуауа за ПФЖССА за рабпуиуе ппврзани сп ренпвираоеуп/адапуацијауа ги спдржи 

влијанијауа врз живпунауа средина и сппдвеуниуе мерки за ублажуваое сп цел сведуваое на 

минимум на влијанијауа врз живпунауа средина (бушава, загадуваое на впздухпу и впдауа). 

Исуп уака, нуди пракса вп управуваоеуп сп ппаснипу и неппаснипу пупад и мерки за кпнурпла 

на испущуенипу медиум на градежнауа лпкација. Вп Чек-лисуауа за ПФЖССА се дадени шекпри 

кпи уреба да се изврщау акп на лпкацијауа за ренпвираое има пбјекуи пд знашеое, у.е. 

исуприски пбјекуи. 

7. Механизам за ппплаки 

Пред да заппшнеуе сп градежни акуивнпсуи, Изведувашпу уреба да ги извесуи рабпунициуе за 

пбразецпу за жалби и мпжнпсуа да ги искажау свпиуе пппали вп врска сп рабпуеоеуп на 

градилищуеуп. Лпкалнпуп население ќе се заппзнае сп пваа мпжнпсу преку Инфпрмацииуе 

пбјавени на Инфпрмауивнипу пдбпр вп рамкиуе на Лпкалнауа заедница, веб-сураницауа на 

ппщуинауа и преку лпкалнпуп радип или лпкалнауа УВ суаница 

За време на спрпведуваоеуп на прпекуниуе акуивнпсуи, дпкплку населениеуп е незадпвплсувп 

пд реализацијауа на прпекупу, уие мпжау да ги дпсуавау свпиуе ппплаки преку механизмпу за 

жалби, сп уппуреба на пбразецпу щуп мпже да се најде на веб-сураницауа на МУСП за Прпекупу 

ППСФ. http://ssip.mtsp.gov.mk/. 

Жалиуелпу ќе биде инфпрмиран за предлпженауа кпрекуивна акција и следеое на 

кпрекуивнауа акција вп рпк пд 25 календарски дена пп прифаќаоеуп на жалбауа. Вп сиууација 

кпга ПИФ не е вп мпжнпсу да гп рещи пдреденпуп пращаое дпсуавенп преку механизмпу за 

ппплаки или акп не е ппуребна акција, упа ќе пбезбеди деуалнп пбјаснуваое / пправдуваое 

зпщуп пращаоеуп не е рещенп. Одгпвпрпу исуп уака спдржи пбјаснуваое за упа какп лицеуп / 

прганизацијауа щуп ја ппкреналп жалбауа мпже да прпдплжи сп ппплакауа вп слушај 

резулуаупу да не биде задпвплиуелен. Вп секпе време, жалиуелиуе мпжау да бараау други 

правни ппсуапки вп спгласнпсу сп правнауа рамка на Република Северна Македпнија, 

вклушиуелнп и фпрмална судска жалба. 

http://ssip.mtsp.gov.mk/
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8. Мпнитпринг и известуваое 

Мпниупрингпу на предлпжениуе мерки за ублажуваое за защуиуа на живпунауа средина и БЗР 

ќе ги изврщува надзпрпу на лпкацијауа или пдгпвпрнп лице назнашенп пд сурана на 

Опщуинауа, вклушиуелнп сп инженерпу за живпуна средина и градежнипу инженер кпи ќе 

врщау надзпр над сппдвеунпуп спрпведуваое на прпекуниуе акуивнпсуи (спгласнп планпу за 

мпниупринг (дел 3)). 

Вп уабеларнипу дел пд дпкуменупу се дава деуалнп пбјаснуваое на меркиуе за ублажуваое и 

мпниупринг сп цел нивнп вклушуваое вп дпгпвприуе за рабпуа. 

Меркиуе за ублажуваое за прпекуниуе акуивнпсуи вклушуваау уппуерба на Лишна защуиуна 

ппрема (ЛЗО) пд сурана на рабпунициуе на лпкацијауа, спрешуваое на загадуваое на впздухпу, 

кплишесувп на впда щуп се кприсуи и испущуа на лпкацијауа, прешисууваое на пупадниуе впди, 

пдржуваое на сппдвеуни саниуарни пбјекуи за рабпунициуе, спбираое разлишни видпви пупад 

(земја, меуали, пласуика, ппасен пупад, на пример,псуаупци пд бпја, азбесу, мпупрнп 

хидраулишнп маслп), кплишесувп на пупад, сппдвеунп прганизираое на пауекиуе и пбјекуиуе за 

пдлпжуваое на пупадпу, или негпвп ппвупрнп кприсуеое и рециклираое секпгащ кпга исупуп е 

мпжнп. Ппкрај Дел 3, надзпрпу на лпкацијауа уреба да прпвери дали изведувашпу ги испплнува 

меркиуе за ублажуваое наведени вп Дел 2. 

Дпкплку вп извещуајпу за мпниупринг се ууврди дека има неуспгласенпсу, ќе се применау 

пеналиуе кпи се преухпднп ууврдени вп дпгпвпрпу. За ексуремни слушаи, ќе има ууврденп 

раскинуваое на дпгпвпрпу. 

За целиуе на кпнуинуиранп реализираое на прпекуниуе акуивнпсуи и успещнп заврщуваое на 

севкупнипу прпеку, пспбенп е важнп да има дпбра кпмуникација меду сиуе вклушени засегнауи 

сурани (Изведуваш, Надзпр, врабпуени пд ппщуинауа, ЕСП пд МУСП и други релевануни лица пд 

Опщуинауа). 
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Прилпг 1: Чек-лисуа за ПФЖССА за рабпуи ппврзани сп ренпвираое/ 

адапуација 
ДЕЛ 1: ИНСТИТУЦИПНАЛНИ & АДМИНИСТРАТИВНИ 

Држава Република Северна Македпнија 

Назив на ппд-прпеку Прпеку за ппдпбруваое на спцијалниуе услуги, Република Северна Македпнија 

Опфау на ппд-прпекупу 
и кпнкреуни 
акуивнпсуи 

Ренпвираое/адапуација на ппсупјнауа градинка “Деуска радпсу” вп Опщуина 
Гпсуивар 

Инсуиууципнални 
аранжмани 
(Име и кпнуакуи) 

СБ (Лидер на 
прпекуен уим) 

Фправуваое сп 
прпеку 

Лпкален парунер и/или 
Кприсник 

Да се ууврди 
Уел: 
е-ппщуа: 

Верпљуб Ппппски – 
Одгпвпрнп лице за 
ППСФ  за МУСП 
Уел: 072 285 295 
е-ппщуа: 
veroljub.poposki@mt
sp.gov.mk 
Марија Гирпва – 
Одгпвпнп лице за 
ППСФ за МУСП 
е-ппщуа: 
marija.girova@mtsp.g
ov.mk 

Аслиан Снппше 
Уел:071 344 083 
е-ппщуа: a_snopce@yahoo.com  

Дпгпвпри за 
спрпведуваое 
(Име и кпнуакуи) 

Надзпр над 
защуиуни мерки 

Надзпр на лпкален 
парунер 

Надзпр на 
лпкален 
инспекупрау 

Изведуваш 

Да се ууврди 
Уел: 
е-ппщуа: 

Да се ууврди 
Уел: 
е-ппщуа: 

Да се ууврди 
Уел: 
е-ппщуа: 

Да се ууврди 
Уел: 
е-ппщуа: 

Дпгпвпри за 
спрпведуваое 
(Име и кпнуакуи) 

Надзпр** (Пп заврщуваое на ппсуапкауа, име и 
кпнуаку на Надзпрпу се дпдава вп пплиоауа 
ппдплу). 

Се ууврдува пп заврщуваое на ппсуапкауа за јавна набавка 
за ппуребиуе на ппд-прпекупу. 

ППИС НА ЛПКАЦИЈА 

Назив на лпкација Ппсупешкауа градинкауа “Деуска радпсу” се напда на ул. Гаве Лазарески на југ и 
на запад ул.Јасу Здравкпвски. 

Опис на лпкацијауа 
(гепграфски ппис) 

Прпекунауа лпкација се напда на кауасуарскауа 
парцела брпј 1920. Вп неппсредна близина дп 
прпекунауа лпкација се напдаау пбјекуи за 
дпмуваое. На север и исупк се граниши сп 
пбјекуи за дпмуваое , дпдека на запад сп ул. 
Јесуе Здравскпвски и ул. Гаве Лазарески на југ. 
На пкплу 100 меури југп-запад, се напда 
пснпвнпуп ушилищуе Гпце Делшев, какп и 
Среднпуп ушилищуе Гпсуивар, кпе се напда на 
100 меури на исупк пд лпкацијауа на прпекупу. 
Опщуауа бплница Гпсуивар, Градскипу парк и 
рекауа Вардар се напдаау на 1 км јужнп пд 
лпкацијауа на прпекупу. 

Анекс 1: Инфпрмации за 
лпкација (слика пд 
лпкација) *x+Да [] Не 
 

Кпј е сппсувеник на 
земјищуеуп? 

Република Северна Македпнија 

Гепграфски ппис Држава: РСМ 
Регипн: Пплпщки плански регипн 

mailto:a_snopce@yahoo.com
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Опщуина: Гпсуивар 

ЗАКПНСКА РЕГУЛАТИВА 

Наведуваое на 
наципналнауа и 
лпкалнауа закпнска 
регулауива и дпзвпли 
кпи се применуваау на 
акуивнпсуа(иуе) за 
ппд-прпекупу 

 Закпн за живпуна средина (Службен весник бр. 53/05,81/05,24/07,159/08, 
83/2009, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15 129/15, 
192/15, 39/16, 99/18); 

 Закпн за впди (Службен весник бр. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 
44/12, 163/13); 

 Закпн за пупад (Службен весник бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 
124/10 и 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 146/15, 192/15); 

 Лисуа на видпви пупад (Службен весник бр. 100/05); 
 Правилник за нашинпу на ппсуапуваое сп пупад пд азбесу и пупад пд 

прпизвпди кпи спдржау азбесу (Службен весник на РМ бр. 89/06) 
 Закпн за защуиуа на прирпдауа (Службен весник бр. 67/06, 16/06, 84/07, 

59/12, 13/13, 163/13, 146/15); 
 Закпн за защуиуа пд бушава (Службен весник бр. 79/07, 124/10, 47/11, 

163/13, 146/15); 
 Закпн за хемикалии (Службен весник на Република Македпнија бр. 145/10, 

53/11, 164/13, 116/15 и 149/15); 
 Закпн за квалиуеу на амбиенунипу впздух (Службен весник бр. 67/04 сп 

измени бр. 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15);  
 Закпн за защуиуа на кулуурнп наследсувп (Службен весник бр. 20/04, 

115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14); 
 Закпн за рабпуниуе пднпси на Република Македпнија (Службен весник бр. 

62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 
11/12,39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 
129/15, 27/16); 

 Закпн за безбеднпсу и здравје при рабпуа (Службен весник бр. 92/07, 
136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15 и 129/15);  

 Закпн за здравсувена защуиуа (Службен весник бр. 07/07, 44/11, 145/12, 
87/13); 

 Закпн за слпбпден присуап дп инфпрмации пд јавен каракуер (Службен 
весник на РМ бр. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); 

 Закпн за безбеднпсу на сппбраќајпу (Службен весник на РМ бр. 169/15, 
55/16); 

 Закпн за защуиуа на деца (Службен весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198 /18); 

 Правилник за суандардиуе и нпрмауивиуе за врщеое на дејнпсуа на 
усуанпвиуе за деца (Службен весник на РМ бр. 28/14, 40/14, 136/14, 71/15 и 
170/16). 

КПНСУЛТАЦИИ СП ЈАВНПСТА 
Да се иденуификува 
кпга / каде ќе се 
реализира прпцеспу 
на кпнсулуации сп 
јавнпсуа  и кпи се 
забелещкиуе пд 
кпнсулуираниуе 
засегнауи сурани 

Нацру Чек-лисуауа за Планпу за управуваое сп живпунауа средина и 
спцијалниуе аспекуи (ПФЖССА) (за прпекуиуе сп умерен ризик) ќе биде 
дпсуапна за јавнпсуа вп перипд пд 14 дена на веб-сураницауа на ппщуина 
Гпсуивар и на веб-сураницауа на ЕСП на МУСП.Сиуе релевануни забелещки и 
сугесуии дпбиени пд сурана на засегнауиуе сурани ќе бидау вклушени вп 
финалнауа шек-лисуа за ПФЖССА и ќе бидау дпсуавени дп ЕСП за пдпбруваое 
пд сурана на експерупу за живпуна средина пд МУСП и експерупу пд Свеуска 
банка.Пдпбренауа кпнечна верзија на Чек-лисуауа на ПУЖССА уреба да се 
вклучи вп дпгпвпрпу за грану сп предлагачпу и релевануниуе уендерски 
дпкуменуи и градежниуе дпгпвпри. 

ГРАДЕОЕ НА ИНСТИТУЦИПНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ 

Дали ќе има градеое 
на капациуеуи? 

*x+ Не или *+Да 
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ДЕЛ 2: СКРИНИНГ НА ЖИВПТНА СРЕДИНА/СПЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ 

Дали акуивнпсуа на 

лпкацијауа вклушува 

кпј билп пд 

следниуе 

ппуенцијални 

пращаоа/ризици: 

Акуивнпсу  Суауус  Дппплниуелни упаууваоа 

A. Ппшуи услпви  Види Дел А 

Б. Ппшуи акуивнпсуи за ренпвираое/адапуација 

 Урансппру специфишен за лпкацијауа 

 Згплемена пращина и бушава пд 
акуивнпсуиуе за ренпвираое/ адапуација 

 Генерираое на пупад  

 Урансппру на мауеријали и пупад 

*x+ Да * + Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б ппдплу 

Ц. Дали акуивнпсуиуе за ренпвираое/адапуација 

се реализираау вп близина на впдни уела какп на 

пример реки, езера, иун.? 

 Згплемени седименуи вп впдниуе уела 

 Прпмена на впден прпупк  

 Загадуваое на впдауа ппради временп 
пдлагаое на пупад или исуекуваое 

*+ Да *x+ Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, Ц ппдплу 

Д.Близина на исуприски пбјекуи или пбласуи 

 Ризик пд пщуеууваое на ппзнауи/ 
неппзнауи исуприски пбјекуи/пбласуи  

* + Да *x+ Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, Д ппдплу 

E. Безбеднпсу на сппбраќај и пешаци 

 Урансппру специфишен за лпкацијауа 

 Лпкацијауа е вп населена пбласу 

*x+ Да * + Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, Е ппдплу 

Ф. Уппуреба на ппасни или упксични мауеријали и 

генерираое на ппасен пупад
1
 

 Оусурануваое и пдлагаое на упксишен 
и/или ппасен пупад вп уекпу на 
акуивнпсуиуе за ренпвираое 

*x+ Да * + Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, Ф ппдплу 

                                                           
1
Упксишниуе/ппасни мауеријали вклушуваау, нп не се пгранишени на гприва, мпупрни/хидраулишни масла, упксишни бпи, иун. 
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ДЕЛ 2: СКРИНИНГ НА ЖИВПТНА СРЕДИНА/СПЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ 

 Складираое на мпупрни масла и средсува 
за ппдмашкуваое 

Г. Генерираое на пупад пд азбесу при рушеое на 

делпви пд ппсупечкауа градинка (крпв, тидпви, 

ппд) 

*+ Да *x+ Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, Г ппдплу 

Х. Замена/пусурануваое на сијалици сп жива * + Да *x+ Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, Х ппдплу 

И. Демпнуираое на ппдземни инсуалации * + Да *x+ Не Акп пдгпвпрпу е „Да“, види Дел А, Б, И ппдплу 
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 

A. Опщуи услпви 
Безбеднпсу и здравје при 

рабпуа за рабпунициуе 

Мерки за БЗР: 
(a) Јавнпсуа вп Опщуинауа уреба да се извесуи за рабпуиуе преку сппдвеунп извесууваое вп 

медиумиуе и/или на јавнп дпсуапни месуа (вклушиуелнп сп месупуп на изврщуваое на рабпуиуе, 
инфпрмауивна уабла на ппщуинауа и веб-сураницауа на ппщуинауа http://gostivari.gov.mk); 

(b) Лпкалниуе градежни инспекупрауи и инспекупрауиуе за живпуна средина и заеднициуе вп 
Опщуинауа уреба да се извесуау за прпекуниуе акуивнпсуи ренпвираое/адапуација на 
ппсупјнауа градинка; 

(c) Обезбедени се сиуе закпнски ппуребни дпзвпли за прпекуниуе акуивнпсуи; 
(d) Ппдгпупвка на План за управуваое сп сппбраќајпу (неппхпднп е бидејќи прпекунауа лпкација 

вп ппщуина Гпсуивар е фреквенуна сп гусу сппбраќај, гусуп населена пбласу сп пбразпвни и 

кулуурни пбјекуи какп и ресупрани и кафулиоа) 

(e) Ппдгпупвка и спрпведуваое на Планпу за управуваое сп лпкацијауа; 

 Сппдвеунауа инсуалација на знаци на прпекунауа лпкација ќе ги инфпрмира 
рабпунициуе за клушниуе правила и прпписи кпи уреба да се следау; 

 Обезбедуваое на сппдвеунп пдбележуваое вп и надвпр пд месупуп на рекпнсурукција;  

 Ппсуавуваое на ленуи за предупредуваое за забранеу присуап за неврабпуени, а 
пспбенп за деца/ушеници. 

(f) Целауа рабпуа ќе се изврщува на безбеден и дисциплиниран нашин дизајниран за 
минимизираое на влијанијауа врз рабпунициуе, граданиуе на прпекунауа лпкација и живпунауа 
средина; 

(g) Одвпјуваое на рабпунипу прпсупр при акуивнпсуиуе за прпщируваое пд веќе зафауениуе 
ппврщини пд градинкауа кприсуејќи физишки бариери; 

(h) Обезбедуваое на безбеднп движеое и присуап (преку ппсебни пауищуа) на рпдиуелиуе, 
врабпуениуе и децауа кпи ќе ја кприсуау веќе ппсупешкауа градинка; 

(i) Окплинауа (двпрпу на градинкауа) уреба да биде пдржуван шису, без пупад. Оупадпу уреба да 
биде спбрани и веднащ пусуранеу пд двпрпу бидејќи мпже да предизвика ппвреди.  

(j) Сурпгп забранеуп шуваое на ппасен пупад на прпекунауа лпкацијa; 
(k) Ппуребнп е да се ппупище дпгпвпр ппмеду Iзведувашпу и пвласуена кпмпанија за пусурануваое 

на ппасен пупад пред да се заппшнау прпекуниуе акуивнпсуи и спбираое на пупадпу пп 
регисуриран ппвик; 

(l) Редпвнп пдржуваое на впзилауа сп цел да се намалау ппуенцијалниуе несреќи предизвикани 
пд дефеку на ппремауа или предвременп пукажуваое на исуауа, исуекуваое и згплемени 
емисии; 

(m) Рабпуни акуивнпсуи за време на паузиуе на градинкауа и акуивнпсуиуе на децауа вп двпрпу, се 

http://gostivari.gov.mk/mk/pocetna/
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 
забранеуи; 

(n) Акп е мпжнп, градежниуе акуивнпсуи да бидау изведувани сп намален инуензиуеу дпдека 
децауа се присууни вп градинкауа, сп цел да се спреши влијаниеуп пд бушавауа врз децауа.  

(o) Акп е мпжнп, да се заппшнау и заврщау градежниуе акуивнпсуи за време на леуниуе месеци или 
дпдека врабпуениуе и децауа не се вп градинкауа; 

(p) Редпвнп пдржуваое и шисуеое на прпсупрпу сп цел да се намалау емисииуе на пращина; 
 

Мерки за БЗР за рабпунициуе: 
(a) Уреба да се применуваау мерки за БЗР (прва ппмпщ, защуиуна пблека за рабпунициуе, 

сппдвеуни мащини и алауки); 
(b) Сп ппремауа уреба да ракува самп искусен и пбушен перспнал, сп щуп ќе се намали ризикпу пд 

несреќи; 
(c) Ангажираниуе рабпуници ќе ја ппшиууваау медунарпднауа дпбра пракуика (секпгащ ќе нпсау 

сппдвеуни капи, маски и безбеднпсни пшила, ппјаси и защуиуни пбувки); 
Прпуивппжарни мерки: 
(d) На лпкацијауа има назнашенп лице пдгпвпрнп за защуиуа пд ппжар;  
(e) Сиуе врабпуени се заппзнаени сп ппсуапкиуе вп слушај на ппжар; 
(f) Уреба да се псигури дека ппсупјанп има распплпжливи прпуивппжарни уреди вп слушај на 

ппжар или друга щуеуа. Рабпунициуе се извесуени каде се напдаау уие уреди и исуиуе се 
сппдвеунп пдбележани. Нивпуп на прпуивппжарнауа ппрема мпра да се пцени и евалуира 
преку суандардна прпценка на ризик; 

(g) Уреба да се пдржува шисупуауа на делпу пд лпкацијауа каде нема градежни акуивнпсуи. 
COVID-19 мерки: 
(h) Осуануваое вп уек сп најнпвиуе упаусува / преппраки дадени пд пфицијалниуе власуи; 
(i) Нпминираое на еднп лице пд Изведувашпу кпе ќе пдгпвара за следеое на меркиуе дпнесени 

пд Владауа и ќе ги примени вп рабпуеоеуп на градилищуеуп на лпкацијауа на прпекупу. 
(j) Спрпведуваое на сиуе ппуребни ппбаруваоа сп пбезбедуваое на ппуребна лишна ппрема за 

защуиуа на сиуе рабпуници на лице месуп сппред предлпжениуе мерки: впдеое евиденција за 
забплени слушаи пд COVID 19 прикажани вп Уабела 1 пд Прилпг 3 ппддрщка на рабпуници кпи 
се вп карануин и редпвнп инфпрмираое на службениуе инсуиууции за нпв слушај. 

(k) Имплеменуираое на предлпжениуе мерки за защуиуа пд COVID-19 прифауени пд Владауа на 
Република Северна Македпнија, на бараое на Кпмисијауа за Заразни Бплесуи и 
Минисуерсувпуп за Здравсувп. 

(l) Имплеменуираоеуп на меркиуе за COVID-19 за разлишни аспекуи се дадени вп Уабела 1 кпи се 
ппврзани сп Безбеднпсу и здравје при рабпуа за време на COVID-19 пандемијауа. 
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 

Спрешуваое на несреќи 

(a) Градежнауа мащинерија и ппрема уреба да бидау вп сппдвеуна рабпуна спсупјба  
(b) На прпекунауа лпкација уреба да има пакеу за спрешуваое на исуекуваое за да се спреши 

ппнауампщнп щиреое на исуекуваоеуп; 
(a) Прпуивппжарниуе апарауи уреба да бидау вп функципнална спсупјба; 
(b) Рабпунауа лпкација уреба да се защуиуи сп ленуа за предупредуваое. 

B. Опщуи акуивнпсуи за 
ренпвираое/адапуација 

Емисии вп впздух и 
квалиуеу на впздух 

(a) Осигуруваое дека сиуе впзила и мащинерија кприсуау бензин пд пфицијални извпри 
(лиценцирани бензински суаници) и гпривп кпе е ппределенп за мащинеријауа и пд сурана на 
прпизвпдиуелпу на впзила;  

(b) Осигуруваое редпвнп пдржуваое и ауесуираое на сиуе урансппруни впзила и мащинерија; 
(c) Целауа мащинерија уреба да се ппреми сп сппдвеуна ппрема за кпнурпла на емисии; 
(d) При превпз на пупад/мауеријали, впзилауа мпра да бидау ппкриени за да се намалау емисииуе 

пд пращина; 
(e) За да се минимизира пращинауа, градежниуе мауеријали уреба да се шуваау на сппдвеуни месуа 

и да се ппкријау; 
(f) Редпвнп миеое на пауниуе урансппруни впзила и уркала, на преухпднп ууврдени месуа кпи се 

ппремени сп, најмалку, кплекупр за маслп и нафуа; 
(g) Акуивнпсуиуе ппврзани сп шисуеое мпра да се изврщуваау вп уекпу на ууврденпуп рабпунп 

време и уреба да се искприсуау временскиуе услпви за да се избегне навлегуваое на пращина 
вп спседнауа пбласу. 

Впзнемируваое пд бушава 

(a) Нивпуп на бушава не смее да гп надминува наципналнпуп нивп (спгласнп наципналнауа 
закпнска регулауива и бараоауа пд ЕФ); 

(a) Акуивнпсуиуе ппврзани сп ренпвираоеуп/адапуацијауа не смее да се изврщуваау вп уекпу на 

нпќуа, а рабпуиуе на лпкацијауа се пгранишени на перипдпу пд 7.00 дп 19.00; 

(b) На целауа градежна ппрема уреба да се применау мерки за сузбиваое на бушавауа. Вп уекпу на 

рабпуеоеуп, капациуе на мпуприуе на генерауприуе, впздущниуе кпмпреспри и другауа 

механишка ппрема уреба да бидау заувпрени. Акп впзилауа или ппремауа не се вп дпбра 

рабпуна спсупјба, на градежникпу мпже да му биде налпженп да гп пусурани уаквпуп впзилп 

или мащинерија пд лпкацијауа; 

(c) Ефекуивнп пдржуваое на механишкауа ппрема. 

Фправуваое сп пупад 

(a) Градежнипу пупад ќе се пдвпјува пд ппщуипу пупад, уешнипу и хемискипу пупад на лпкацијауа, 
преку негпвп спруираое вп сппдвеуни кпнуејнери; 

(b) Кпмуналнпуп преупријауие за спбираое на пупад ЈП „Кпмуналец“ е пдгпвпрнп за спбираоеуп 
на кпмуналнипу и инуеруен пупад и превпзпу на упј пупад вп Опщуина Гпсуивар и Град Гпсуивар. 
Оупадпу се пусуранува на деппнијауа Русинп. За пшекуваниуе видпви пупад щуп прпизлегува пд 
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 
акуивнпсуиуе за шисуеое и ренпвираое/ адапуација, ќе се ууврдау пауеки и месуа за спбираое и 
пусурануваое на пупад; 

(c) Разлишниуе видпви пупад кпи мпже да се генерираау на градежнауа лпкација уреба да се 
иденуификуваау и класифицираау спгласнп Лисуауа на пупад (Службен весник бр.100/05); 

(d) Се пбезбедуваау кпнуејнери за секпја иденуификувана кауегприја на пупад вп дпвплни 
кплишесува и исуиуе се ппсуавуваау за пдвпенп спбираое пупад; 

(e) Најгплемауа фракција на пупад се класифицира вп Глава 17 Оупад " Шуу пд градеое и рущеое 
(вклушувајќи искппана ппшва пд загадени ппдрашја) сп щифра 17 01 – Оупад пд беупн, асфалу, 17 
05 04 – Искппана ппшва, 17 09 04 – Мещан пупад пд градилищуе, 18 01 03* - Оупад шие 
спбираое и пусурануваое е предмеу на специјални бараоа ппради защуиуа пд инфекции 

(f) Мала кплишина на цврсу кпмунален пупад (пијалаци, храна), какп и пупад пд пакуваое 
(щищиоа, харуија, суаклп, иун.); 

(g) Евиденцијауа за пусурануваое на пупад (дпкумену за пупад) редпвнп се ажурира и архивира; 
(h) Градежнипу пупад ќе гп спбираау и пусурануваау самп лиценцирани спбираши на пупад; 
(i) Целауа евиденција за пусуранеуипу пупад ќе се шува какп дпказ за сппдвеунп управуваое; 
(j) Градежнипу пупад пд лпкацијауа уреба веднащ да се пусурани и ппвупрнп да се уппуреби, акп е 

впзмпжнп; 
(k) За ппуенцијалнипу ппасен пупад (мпупрнп маслп, гпривп пд впзила), ппуребнп е да се назнаши 

пвласуен спбираш за целиуе на негпвп сппдвеунп спбираое и пусурануваое; 
(l) Мауеријалиуе уреба да се ппкријау при урансппрупу за да се избегне дисперзија на пупад; 
(m) Уреба да се забрани гпреое на градежен пупад. 
(n) Дел пд спздаденипу пупад се преуппсуавува дека е инфекуивен медицински пупад кпј 

ппуекнува пд имплеменуираоеуп на превенуивниуе мерки за защуиуа пд COVID-19, какп щуп се 
маски и ракавици; 

 
 

Впда и ппшва 

(a) Дпкплку насуане исуекуваое на ппасни мауерии, исупуп уреба да се запре и пусурани, а ппупа 
месупуп уреба да се исшисуи и да се следау ппсуапкиуе и меркиуе за управуваое сп ппасен 
пупад; 

(b) Спздаденипу пупад пд спрпведуваое на меркиуе за защуиуа пд COVID-19 уреба да бидау 
сппдвеунп спбрани и складирани вп ппсебен кпнуејнер пуппрен на прпуекуваое. Оукакп ќе 
биде складиран, пупадпу уреба да биде пусуранеу пд сурана на лиценцирана кпмпанија.  

(c) Вп слушај на исуекуваое кпе прпизлегува пд акуивнпсуиуе, за да се избегне кпнуаминација на 
пбласуа, исупуп е ппуребнп да се спбере на сампуп месуп и да се суави вп времен базен; 

(d) Забранеуп е временп или кпнешнп пусурануваое на какпв билп пупад вп близина на впдни 
уекпви; 

(e) Забранеуп е сервисираое на впзила и мащинерија на градилищуеуп; 
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 
(f) Ппуребнп е да се спреши, кплку щуп е мпжнп, исуекуваое на нафуа и други загадуваши вп впдауа 

и ппшвауа.  

Защуиуа на прирпдауа 

(a) Спбираое генериран пупад на секпјдневна пснпва, селекција на пупад, урансппру и кпнешнп 
пдлагаое на сппдвеуни месуа; 

(b) Пп заврщуваое на ренпвираоеуп/адапуацијауа, лпкацијауа уреба да се врауи вп преухпдна 
спсупјба, а акп упа не е впзмпжнп, сп лпкацијауа сппдвеунп се управува; 

(c) Некплку защуиуени пбласуи се напдаау вп ппщирпкпуп ппкружуваое на прпекунауа лпкација: 1) 
Знашајнп расуиуелнп ппдрашје (ЗРП) „Шар планина“ (лпциранп на пкплу 5 km западнп пд 
прпекунауа лпкација); 2) Знашајнп ппдрашје за пуици (ЗПП) „Шара планина“ (лпциранп на пкплу 
5,4 km западнп пд прпекунауа лпкација); и 3) Лпкалиуеу „Емералд“ „Шар Планина“ (лпциран на 
пкплу 5 km западнп пд прпекунауа лпкација). Вп Прилпг 3 се прикажани лпкации на 
защуиуениуе ппдрашја, вп пднпс на прпекунауа лпкација.  

(d) Ппради щирпкпуп расупјание ппмеду защуиуениуе ппдрашја (сппменауп вп Прилпг 3) прпекунауа 
лпкација, спрпведуваоеуп на прпекуниуе акуивнпсуи нема да предизвика негауивнп влијание 
врз ппсупјнауа флпра и фауна бидејќи се напда вп урбан дел пд Градпу Гпсуивар. 

Фправуваое сп урансппру 
и мауеријали 

(a) Рууиуе за мащиниуе се јаснп дефинирани;  
(b) Присуаппу дп градежниуе впзила и впзилауа за дпсуавуваое на мауеријали е сурпгп 

кпнурплиран, пспбенп при влажни временски услпви; 
(c) Уреба да се псигури дека сиуе урансппруни впзила и мащинерија се ппремени сп сппдвеуна 

ппрема за кпнурпла на емисија, дека се редпвнп пдржувани и ауесуирани; 
(d) За дисурибуцијауа на мауеријалиуе за градинкауа ппуребна е кппрдинација сп Опщуинауа и 

ппуребнп е исуауа сппдвеунп да се инфпрмира; Изведувашпу ќе преземе безбеднпсни мерки за 
спрешуваое несреќи; 

(e) Сиуе мауеријали кпи се ппдлпжни на пращина се превезуваау вп заувпрени или ппкриени 
камипни; 

(f) Сиуе мауеријали кпи се ппдлпжни на пращина и на временски услпви уреба да се защуиуау пд 
аумпсферскиуе влијанија сп веурпбрани, прекривки, да се навлажнуваау или да се преземау 
сппдвеуни средсува; 

(g) Прпекунауа пбласу редпвнп се меуе и шисуи. Исуешениуе мауеријали веднащ се пусурануваау пд 
прпекунауа пбласу и се шисуау. 

E. Безбеднпсу на 
сппбраќај и пещаци 

Дирекуни или индирекуни 
ппаснпсуи за јавнипу 
сппбраќај и децауа и 

рпдиуелиуе и врабпуениуе 
вп градинкауа ппради 

Градилищуеуп вклушиуелнп сп регулираоеуп на сппбраќајпу се сппдвеунп псигурани пд 
Изведувашпу.Ова вклушува, нп не е пгранишенп на: 
(a) Жиуелиуе вп неппсреднпуп спседсувп (кпи се вп близина на прпекунауа лпкација и децауа и 

рпдиуелиуе и врабпуениуе вп градинкауа), какп и службени рабпуи пд Среднп Фшилищуе 
„Гпсуивар“ и Оснпвнпуп ушилищуе „Гпце Делшев“ уреба навременп да бидау инфпрмирани за 
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 

ренпвираоеуп/ 
адапуацијауа 

преусупјниуе рабпуи; 
(b) Дпкплку сппбраќајпу пкплу прпекунауа пбласу е прекинау, Изведувашпу вп спрабпука сп 

Опщуина Гпсуивар [ уреба да прганизираау алуернауивни рууи; 
(c) Ппсуавуваое на знаци, знаци за предупредуваое, бариери (веруикална сигнализација и знаци 

на градилищуеупу): граданиуе (децауа и рпдиуелиуе и врабпуениуе вп градинкауа) ќе бидау 
предупредени за ппуенцијалниуе ппаснпсуи; 

(d) Ппуребнп е да се пбезбедау и ппсуавау сппдвеуни ленуи и пзнаки за предупредуваое; 
(e) Забранеу присуап за неврабпуени вп рамкиуе на пграденипу прпсупр (пспбенп за деца и 

ушеници); 
(f) Впсппсуавуваое на ппсебен сппбраќаен режим за впзилауа на изведувашпу вп уекпу на 

ураеоеуп на ренпвираоеуп/адапуацијауа (заеднп сп врабпуениуе пд ппщуинауа и пплицијауа) и 
инсуалација на знаци за да се псигури безбеднпсу, прпупк на сппбраќајпу и присуап дп 
земјищуеуп и пбјекуиуе; 

(g) Осигуруваое безбеднпсу за пещаци. Ппсебен фпкус на безбеднпсуа на децауа и рпдиуелиуе и 
врабпуениуе вп градинкауа / ушилищуеуп акп прпекуниуе акуивнпсуи се изврщуваау за 
времеураеое на ушилищниуе шаспви (пграда на лпкацијауа, инсуалираое на безбедни 
кпридпри, иун.);  
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АКТИВНПСТ  ПАРАМЕТАР ЧЕК-ЛИСТА ЗА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАОЕ 

Ф. Фппуреба на ппасни 
или упксишни мауеријали 
и генерираое на ппасен 

пупад 
 

Фправуваое сп упксишни/ 
ппасни мауеријали 

и 
Фправуваое сп ппасен 

пупад 

(a) Временпуп складираое на лпкацијауа на сиуе ппасни или упксишни супсуанции (вклушиуелнп сп 
пупадпу) ќе се реализира вп безбедни кпнуејнери сп пзнаки за деуалиуе вп пднпс на спсуавпу, 
свпјсувауа и инфпрмации за ракуваое. Сп хемикалииуе се управува, се кприсуау и се пдлагаау, и 
се преземаау ппуребниуе мерки на преупазливпсу спгласнп Безбеднпснп-уехнишкиуе лисупви за 
мауеријали (БУЛМ); 

(b) Уреба да бидау пбезбедени сппдвеуни инсурукции за управуваое сп ппасни мауерии на 
рабпунициуе. 

(c) Кпнуејнериуе вп кпи има запаллив или реакуивен пупад мпра да се ппсуавени најмалку 15 
меури пд гранишнауа линија на пбјекупу. Гплеми кплишесува гпривп нема да се шуваау на 
лпкацијауа; 

(d) Кпнуејнериуе сп ппасни супсуанции се ппсуавуваау вп непрппусен кпнуејнер за да се спреши 
исуекуваое. Ваквипу кпнуејнер ќе има секундарен защуиуен сисуем какп щуп се прегради (на 
пример, преграден кпнуејнер), двпјни тидпви или слишнп. Секундарнипу защуиуен сисуем мпра 
да биде без пукнауини, да мпже да гп задржи исуекуваоеуп, и леснп да се празни; 

(e) Кпнуејнериуе сп ппасни супсуанции мпра да се шуваау заувпрени, псвен при дпдаваое или 
вадеое мауеријали/пупад. Сп нив не смее да се ракува, да се пувпраау или да се складираау на 
нашин кпј мпже да предизвика исуекуваое;  

(f) Опаснипу пупад не уреба да се меща и ќе се превезува и ракува самп пд сурана на лиценцирани 
кпмпании спгласнп наципналнауа регулауива;  

(g) Опаснипу пупад ќе се пусуранува самп вп лиценцирани деппнии или ќе се пбрабпуува вп 
лиценцирани ппсурпјки за пбрабпука;  

(h) Нема да се кприсуау бпи сп упксишни спсупјки или расувпруваши или бпи базирани на плпвп. 
(i) Оупадпу спздаден пд спрпведуваоеуп на меркиуе за защуиуа пд COVID-19 ќе се смеуа за ппасен 

пупад и какп уакпв ќе биде складиран сппдвеунп вп ппсебни кпнуејнери пуппрни на 
прпуекуваое. Пп складираоеуп на пупадпу, ќе биде пусуранеу пд сурана на лиценцирана 
кпмпанија. 
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ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА МПНИТПРИНГ  

Кпј 

парамеуар ќе 
се следи? 

Каде  

ќе се следи 

парамеуарп

у? 

Какп  

ќе се следи парамеуарпу (шуп 

уреба да се мери и какп)? 

Кпга  

ќе се следи 

парамеуарпу 

(време и 

фреквенција)? 

Кпј  

ќе гп следи 

парамеуарпу 

– 

(пдгпвпрнпсу)? 

Кплкав  

 

е урпшпкпу 

ппврзан сп 

спрпведуваоеуп 

на следеоеуп 

Зпшуп  

 

Се следи пвпј парамеуар? 

Ппдгпувиуелна фаза  

Безбеднпсу и 
здравје при 
рабпуа за 
рабпунициуе 

На лпкацијауа 

Преку прпверка дали има уабла сп 
инфпрмации за Инвесуиупрпу, 
Изведувашпу и Надзпрпу, 
пградуваоеуп и пдбележуваоеуп на 
лпкацијауа, за спрешуваое на ризици 
за здравјеуп и безбеднпсуа - 
механишки ппвреди 
и за пбезбедуваое безбеден 
присуап и мпбилнпсу на сиуе кпи се 
засегнауи вп близина на прпекунауа 
лпкација вп ппщуина Гпсуивар  

Пред 
заппшнуваоеу
п на рабпуиуе 

Надзпр  
Преусуавник пд 
Опщуина 
Гпсуивар 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за защуиуа на 
заедницауа и меркиуе за 
безбеднпсу и защуиуа при 
рабпуа за рабпунициуе ќе 
бидау имплеменуирани пд 
сурана на изведувашпу. 

Обезбедени 
сиуе ппуребни 
дпзвпли 
 

Вп градпу 
Админисурац
ија вп 
Гпсуивар 

Прпверка на сиуе 
ппуребни дпкуменуи 

Пред 
заппшнуваое 
на рабпуиуе 

Надзпр  
Преусуавник пд 
Опщуина 
Гпсуивар 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се види дали 
Изведувашпу ги има легалнп 
дпбиенп сиуе ппуребни 
дпзвпли. 

Спрешуваое на 
несреќи 

На лпкацијауа 

Сп прпверка дали има пакеуи за 
исуекуваое, прпуиппжарни уреди, 
дали впзилауа и ппремауа се вп 
рабпуна спсупјба на прпекунауа 
лпкација вп Опщуина Гпсуивар 

Пред 
заппшнуваоеу
п на рабпуиуе 

Надзпр  
Преусуавник пд 
Опщуина 
Гпсуивар 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за защуиуа пд 
насуануваое на несреќа ќе 
бидау имплеменуирани и 
брпјпу на несреќи ке се 
намали. 
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ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА МПНИТПРИНГ  

Кпј 

парамеуар ќе 
се следи? 

Каде  

ќе се следи 

парамеуарп

у? 

Какп  

ќе се следи парамеуарпу (шуп 

уреба да се мери и какп)? 

Кпга  

ќе се следи 

парамеуарпу 

(време и 

фреквенција)? 

Кпј  

ќе гп следи 

парамеуарпу 

– 

(пдгпвпрнпсу)? 

Кплкав  

 

е урпшпкпу 

ппврзан сп 

спрпведуваоеуп 

на следеоеуп 

Зпшуп  

 

Се следи пвпј парамеуар? 

Фаза на ренпвираое/адапуација  

Емисии вп 
впздух и 
квалиуеу на 
впздух 

На и пкплу  
лпкацијауа 

Загадуваое на впздух, парамеури за 
пращина, шесуици 

Пп пригпвпр 
или негауивен  
инспекциски 
напд 

Надзпр  Бучеу на изведуваш 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за емисии вп 
впздух и квалиуеу на впздух 
ќе бидау имплеменуирани 
пд сурана на Изведвашпу и 
дека нема да има ппплаки 
пд пкплнпуп население.  

Впзнемирувао
е пд бушава 

На лпкација 
Уреба да се спрпведе мереое на 
бушавауа вп слушај на пригпвпри и 
негауивни напди на инспекцијауа. 

Редпвнп  

Изведуваш; 

Акредиуирана 
кпмпанија за 
мереое на 
нивпуп 
пбезбеденп пд 
изведувашпу; 

Овласуен 
инспекупр за 
живпуна 
средина, 
градежен 
инспекупр, ЕСП 
на МУСП 

Дел пд редпвниуе 
урпщпци на 
Изведувашпу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекануа лпкација, 
меркиуе за впзнемируваое 
пд бушава ќе бидау 
имплеменуирани пд сурана 
на Изведувашпу и дека нема 
да има ппплаки пд 
пкплнпуп население.  
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ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА МПНИТПРИНГ  

Кпј 

парамеуар ќе 
се следи? 

Каде  

ќе се следи 

парамеуарп

у? 

Какп  

ќе се следи парамеуарпу (шуп 

уреба да се мери и какп)? 

Кпга  

ќе се следи 

парамеуарпу 

(време и 

фреквенција)? 

Кпј  

ќе гп следи 

парамеуарпу 

– 

(пдгпвпрнпсу)? 

Кплкав  

 

е урпшпкпу 

ппврзан сп 

спрпведуваоеуп 

на следеоеуп 

Зпшуп  

 

Се следи пвпј парамеуар? 

Фправуваое сп 
пупад 

На лпкацијауа 

Ревидираое на дпкуменуацијауа – 
иденуификација на видпу на пупад 
спгласнп Лисуауа на пупад, 
- Визуелна инспекција дека пупадпу 
се спбира пдделнп вп сппдвеунп 
пзнашени кпнуејнери, исуекуваоа. 
- прегледуваое на Дпгпвпрпу за 
пупади и лиценциуе на кпмпанииуе 
кпи се ангажирани за спбираое и 
пусурануваое на пупад  

На ппшеупк на 
рабпуиуе, 
ппупа 
перипдишнп 

Изведуваш - 
ппнудуваш 
Надзпр  
Опщуина 
Гпсуивар 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекнауа лпкација, 
меркиуе за управуваое сп 
пупад ќе бидау 
имплеменуирани пд сурана 
на Изведувашпу и дека нема 
да има ппплаки пд 
пкплнпуп население.  

Впда и ппшва 

На лпкацијауа 
за 
ренпвираое/ 
адапуација и 
каде 
рабпуау 
мащиниуе и 
впзилауа 

Визуелни прпверки 
 

Вп уекпу на 
рабпуиуе, 
секпјдневнп 

Изведуваш; 
Надзпр на 
градежниуе 
рабпуи; 
Овласуен  
инспекупр за 
живпуна 
средина, 
градежен 
инспекупр, 
ЕСП на МУСП 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекнауа лпкација, 
меркиуе за впда и ппшва ќе 
бидау имплеменуирани пд 
сурана на Изведувашпу, и 
дека квалиуеупу на 
ппврщинскауа впда ќе 
псуане непрпменеу.  

Защуиуа на 
прирпдауа 

На лпкацијауа 
и пкплу 
месупуп за 
ренпвираое/а
дапуација 

Визуелни прпверки Перипдишнп  

Изведуваш - 
ппнудуваш 
Надзпр  
Опщуина 
Гпсуивар 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекнауа лпкација, 
мерки за защуиуа на 
прирпдауа ќе бидау 
имплеменуирани пд сурана 
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ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА МПНИТПРИНГ  

Кпј 

парамеуар ќе 
се следи? 

Каде  

ќе се следи 

парамеуарп

у? 

Какп  

ќе се следи парамеуарпу (шуп 

уреба да се мери и какп)? 

Кпга  

ќе се следи 

парамеуарпу 

(време и 

фреквенција)? 

Кпј  

ќе гп следи 

парамеуарпу 

– 

(пдгпвпрнпсу)? 

Кплкав  

 

е урпшпкпу 

ппврзан сп 

спрпведуваоеуп 

на следеоеуп 

Зпшуп  

 

Се следи пвпј парамеуар? 

на Изведувашпу.  

Фправуваое сп 
урансппру и 
мауеријали 

На лпкација 

Визуелни прпверки за нашинпу на 
пусурануваое на мауеријалиуе и 
дали исуиуе сппдвеунп се 
урансппруираау 

Редпвнп  Надзпр  
Дел пд редпвниуе 
урпщпци на 
Изведувашпу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за управуваое сп 
урансппру и мауеријали ќе 
бидау имплеменуирани пд 
сурана на Изведувашпу.  

Дирекуни или 
индирекуни 
ппаснпсуи за 
јавнипу 
сппбраќај и 
децауа и 
рпдиуелиуе и 
врабпуениуе вп 
градинкауа 
ппради 
ренпвираоеуп/ 
адапуацијауа 

На лпкацијауа 

Прпверка на дпкуменуацијауа: 

- Дали се извесуени сиуе надлежни 
пргани, 

- Дали се пбезбедени сиуе ппуребни 
дпзвпли и пдпбренија, 

Визуелна прпверка на урансппрупу 
на мауеријали, кпридпри и премини 
за деца, рпдиуели и врабпуени вп 
градинкауа, регулираое на 
сппбраќај, иун. 

Кпнуинуиранп  
Изведуваш - 
ппнудуваш 

Вклушенп вп 
прпекуен бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за дирекуни или 
индирекуни ппаснпсуи за 
јавнипу сппбраќај, децауа и 
рпдиуелиуе, какп и 
врабпуениуе вп градинкауа 
ќе бидау имплеменуирани 
пд сурана на Изведувашпу.  

Фправуваое сп 
упксишни/ 
ппасни 
мауеријали 
и 

Визуелна 
прпценка на 
лпкацијауа 

Сппдвеунпуп ракуваое и 
складираое се прпверува спгласнп 
Безбеднпснп-уехнишкиуе лисуи на 
мауеријали (БУЛМ) 

-Визуелна инспекција и преглед на 

Кпнуинуиранп, 
кпга се 
пусурануваау 
псуаупциуе 

Надзпр, 

Инспекција  

Изведуваш - 

Дел пд редпвниуе 
урпщпци на 
Изведувашпу 

Вклушенп вп 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за управуваое сп 
упксишни/ппасни 
мауеријали и управуваое сп 
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ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА МПНИТПРИНГ  

Кпј 

парамеуар ќе 
се следи? 

Каде  

ќе се следи 

парамеуарп

у? 

Какп  

ќе се следи парамеуарпу (шуп 

уреба да се мери и какп)? 

Кпга  

ќе се следи 

парамеуарпу 

(време и 

фреквенција)? 

Кпј  

ќе гп следи 

парамеуарпу 

– 

(пдгпвпрнпсу)? 

Кплкав  

 

е урпшпкпу 

ппврзан сп 

спрпведуваоеуп 

на следеоеуп 

Зпшуп  

 

Се следи пвпј парамеуар? 

Фправуваое сп 
ппасен пупад 

дпкумену вп пднпс на: 

- Сппдвеунпуп спбираое и 
складираое на ппасниуе и 
упксишниуе супсуанции (вклушиуелнп 
сп гпривп) и пупад 

- Урансппру на ппасен пупад самп пд 
сурана на пвласуени кпмпании, 

- Преглед на декларацииуе на 
купениуе бпи и расувпруваши 
(избегнуваое на ппасни бпи и 
расувпруваши) 

ппнудуваш 

Надзпр  

прпекуен бучеу ппасен пупад ќе бидау 
имплеменуирани пд сурана 
на Изведувашпу.  

 

 

Пперауивна фаза  

План за 
редпвнп 
пдржуваое на 
инсуалацииуе 
вп градинкауа 
(впдпвпдна 
мрежа, 
канализаципна 
мрежа, 
елекуришна 
мрежа, 

/ 

 

Преглед на Планпу за редпвнп и 

превенуивнп пдржувуаое 

Пред ппшеупк 

на рабпуеоеуп 

на градинкауа 

 

Преусуавници 

пд Опщуина 

Гпсуивар 

Кпмунален 

инспекупр 

Одгпвпрни 
лица 
врабпуени вп 
градинкауа 

Опщуински бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за пдржуваое на 
инсуалацииуе вп градинкауа 
ќе бидау имплеменуирани 
пд сурана на пдгпвпрнпуп 
лице пд Градинкауа.  
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ДЕЛ 3: ПЛАН ЗА МПНИТПРИНГ  

Кпј 

парамеуар ќе 
се следи? 

Каде  

ќе се следи 

парамеуарп

у? 

Какп  

ќе се следи парамеуарпу (шуп 

уреба да се мери и какп)? 

Кпга  

ќе се следи 

парамеуарпу 

(време и 

фреквенција)? 

Кпј  

ќе гп следи 

парамеуарпу 

– 

(пдгпвпрнпсу)? 

Кплкав  

 

е урпшпкпу 

ппврзан сп 

спрпведуваоеуп 

на следеоеуп 

Зпшуп  

 

Се следи пвпј парамеуар? 

упплпвпдна 
мрежа) 

План за прпуив 
ппжарна 
защуиуа 

Пред ппшеупк 

сп рабпуа на 

градинкауа 

Да се 

пбезбеди 

дека сиуе 

мерки за 

защуиуа пд 

ппжар се 

применеуи 

Преглед на Планпу 

На ппшеупкпу 

сп рабпуа на 

градинкауа 

Одгпвпрнп 

лице 

врабпуенп вп 

градинкауа 

Опщуински бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекнауа лпкација, 
меркиуе за прпуивппжарна 
защуиуа ќе бидау 
имплеменуирани пд сурана 
на пдгпвпрнпуп лице пд 
Градинкауа.  

План за 
управуваое сп 
пупад 

/ 

 

Преглед на планпу за управуваое сп 

пупад на нпвпизграденауа градинка 

Пред ппшеупк 

на рабпуеоеуп 

на градинкауа 

 

Преусуавници 

пд Опщуина 

Гпсуивар 

Кпмунален 

инспекупр 

Одгпвпрни 
лица 
врабпуени вп 
градинкауа 

Опщуински бучеу 

Сп цел да се псигура дека 
на прпекунауа лпкација, 
меркиуе за управуваое сп 
пупад ќе бидау 
имплеменуирани пд сурана 
на пдгпвпрнпуп лице пд 
Градинкауа.  
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Прилпг 2:Опис на лпкација 
Опщуина Гпсуивар е ппщуина лпцирана вп западнипу дел на Северна Македпнија. Опщуинауа граниши сп ппщуиниуе Брвеница и Врапшищуе на 

север, Република Албанија и Република Кпспвп на запад, Маврпвп и Рпсууса, ппщуинауа Кишевп на југ и ппщуиниуе Брвеница и Врапшищуе на исупк. 

Гпсуивар е и имеуп на градпу вп кпј се напда градинкауа. Опщуинауа има население пд 81.042 жиуели. Рекпнсурукцијауа на ппсупјнауа градинка 

„Деуска Радпсу“ ќе се пдвива на КП 1920 на ппврщина пд 520 м2. 

 

Слика 1 Микрп лпкација на прпекунауа лпкација вп Опщуина Гпсуивар, град Гпсуивар
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Описпу на прпекунауа лпкација е прикажан вп Прилпг 1. На Слика 2 се преусуавени 

фпупграфии кпи ја прикажуваау мпменуалнауа спсупјба на ппсупјнауа градинка. 
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Слика 2 Мпменуална спсупјба на градинкауа 
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Слика 3 Графишки приказ на дпградбауа на градинкауа 
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Прилпг 3: Каруа на шусувиуелни пбласуи вп ппщирпкпуп и блискпуп ппкружуваое на прпекнауа лпкација вп ппщуина 

Гпсуивар 

  

Слика 4 Лпкација на Знашајнп Расуиуелнп Ппдрашје „ Шар 

Планина “ вп пднпс на прпекунауа лпкација 

Слика 5 Лпкација на Знашајнп Ппдрашје на Пуишци „“ Шар Планина “ вп 
пднпс на прпекунауа лпкаци ја 

 

 

Слика 6 Лпкација на Емералд ппдрашје “Шар Планина” вп 

пднпс на прпекунауа лпкација 

Слика 7 Лпкација на Наципнален парк “Шар Планина” вп пднпс 

на прпекунауа лпкација 
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Прилпг 4: Аспекуи ппврзани сп КОВИД-19 вп прпекуиуе за 

градежнищувп/градежни рабпуи 

Имајќи ја вп предвид нпвауа сиууација сп ппјавауа на вируспу КОВИД 19, ппкрај 
суандардниуе мерки за безбеднпсу и защуиуа при рабпуа, ппуребнп е да се спрпведау и 
меркиуе за защуиуа пд КОВИД 19.  

Изведувашиуе, без спмнение, ќе се сппшау сп мнпгу предизвици вп нпвауа сиууација, 
какп щуп се:  

 Немпжнпсу да се купи защуиуна ппрема и средсува за дезинфекција ппради нивнипу 
дефициу на пазарпу;  

 Недпсуаупк пд рабпуна сила ппради пгранишенпуп движеое и пусусувауа пд рабпуа; 

 Немпжнпсу да се пбезбедау мауеријали и рабпуна ппрема ппради засупјпу вп сиуе 
сегменуи пд живпупу вп земјауа;  

 Загриженпсуа на рабпунициуе за ппуребниуе средсува за живееое ппради намаленипу 
пбем на рабпуа, иун. 

Приприуеуна акуивнпсу кпја Изведувашиуе е неппхпднп да ја преземау, преусуавува 
спрпведуваое на меркиуе за защуиуа пд КОВИД 19 усвпени пд сурана на Владауа на Република 
Северна Македпнија на предлпг на Кпмисијауа за заразни бплесуи и Минисуерсувпуп за 
здравсувп. Пвие мерки уреба ппсупјанп и вп кпнуинуиуеу да се ажурираау вп спгласнпсу сп 
најнпвиуе пдредби впведени пд сурана на Владауа. Изведувашпу уреба да назнаши Одгпвпрнп 
лице кпе ќе ги следи меркиуе усвпени пд Владауа и кпе исуиуе ќе ги примени вп рабпуеоеуп на 
градилищуеуп на прпекунауа лпкација. 

На следниуе линкпви пд веб-суранициуе на наципналниуе инсуиууции пдгпвпрни за 
КОВИД 19, Изведувашпу мпже да најде и кприсуи ажурирани инфпрмации и преппраки: 

 Влада на Република Северна Македпнија - https://vlada.mk/node/20488?ln=en-gb 

 Минисуерсувп за здравсувп - http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/ 

 Минисуерсувп за уруд и спцијална пплиуика - http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx 

 Минисуерсувп за урансппру и врски - http://mtc.gov.mk/Preporaki%20od%20Vlada 

 Пфицијална сураница за КПВИД – 19  - https://koronavirus.gov.mk/en 

На наципналнп нивп, ппкрај меркиуе впведени пд сурана на Владауа за защуиуа пд 
КОВИД 19, Македпнскпуп здружение за защуиуа при рабпуа изгпуви “Впдиш за безбеднпсу и 
здравје при рабпуа вп градежнищувпуп за превенција пд кпрпна вируспу”. Впдишпу спдржи 
мерки кпи Изведувашпу уреба да ги спрпведе сп цел пусурануваое на мпжниуе нашини за 
дпбиваое и пренесуваое на КОВИД 19 меду рабпунициуе на градилищуеуп. 

Впдишпу вп некплку ппглавја, сп ппвеќе деуали, гп спдржи следнпуп:  

 Предизвици вп градежнищувпуп; 

 Обврски на Изведувашпу;  

 Обврски на врабпуениуе;  

 Обврски на Инвесуиуприуе;  

 Нашини за ппсуапуваое дпкплку има спмниуелен слушај или слушаи на забплени сп 
КОВИД 19;  

https://vlada.mk/node/20488?ln=en-gb
http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx
http://mtc.gov.mk/Preporaki%20od%20Vlada
https://koronavirus.gov.mk/en
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 Кпнуаку-уелефпни на пдгпвпрниуе наципнални инсуиууции сп кпи уреба да се 
кпнуакуира вп слушај на ппјава на лице заразенп сп КОВИД 19. 

Уексупу на “Впдишпу за безбеднпсу и здравје при рабпуа вп градежнищувпуп за 
превенција пд кпрпна вирус” на македпнски јазик мпже да се ппгледне на следнипу линк: 
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D
0%BE.pdf. 

Ппкрај бараоауа на наципналнп нивп, Изведувачпу е ппуребнп исупвременп да ги 
спрпведе и бараоауа кпи се впведени пд Свеускауа банка вп врска сп зашуиуауа пд КПВИД 
19. 

Вп врска сп пращаоауа ппврзани сп КОВИД 19 за прпекуиуе пд 
градежнищувпуп/градежниуе рабпуи, дадени пд сурана на Свеуска банка (следејќи ги 
преппракиуе пд Свеускауа здравсувена прганизација - СЗО), исуиуе се ппделени вп некплку 
сегменуи/пращаоа и деуалнп се прикажани вп Уабела 1. 

Уабела 1 Аспекуи преппрашани пд Свеуска Банка вп врска сп КОВИД-19 вп прпекуиуе пд 

градежнищувпуп/ градежниуе рабпуи  

Аспекуи ппврзани сп КПВИД-19 вп пбласуа на прпекуиуе пд градежнишувпуп/градежниуе 
рабпуи 

Прашаоа 
ппврзани сп 
Кпвид-19 

Вид на акуивнпсуи 

Изведувашпу уреба да ги ууврди меркиуе за ппсуапуваое вп сиууација сп КОВИД-19 
земајќи ја предвид лпкацијауа, ппсупјниуе прпекуни ресурси, дпсуапнпсуа на набавкиуе, 
капациуеупу на лпкалниуе здравсувени служби/службиуе за иуна ппмпщ, суепенпу дп кпј 
вируспу е веќе присууен вп пбласуа. 

Единицауа за спрпведуваое на прпекупу при МУСП и Изведувашпу уреба да ууврдау 
кпнкреуни ппсуапки за ппсуапуваое вп врска сп пращаоауа ппврзани сп КОВИД-19 на 
градилищуеуп. Ппсуапкиуе уреба да се спрпведау, дпкуменуираау и ажурираау вп спгласнпсу сп 
ппследниуе измени впведени пд сурана на Владауа и услпвиуе на градилищуеуп. 

Прпценка на 
каракуерису
икиуе на 
рабпунауа 
сила 

• Изведувашпу уреба да изгпуви деуален прпфил на прпекунауа рабпуна 
сила, клушниуе рабпуни акуивнпсуи, расппредпу за изврщуваое на уаквиуе 
акуивнпсуи, разлишнпуп времеураеое на дпгпвприуе и рпуации на рабпунициуе 
за нивнп ангажираое; 

• Ова уреба да вклушува и преглед на рабпунициуе кпи се смесуени вп 
свпиуе дпмпви (у.е. рабпуници пд лпкалнп население), рабпунициуе кпи се 
смесуени вп лпкалнауа заедница и рабпунициуе кпи се смесуени на самауа 
лпкација (у.е. смесуувашки камп за рабпуници). Онаму каде е мпжнп, уреба да 
се иденуификуваау и рабпунициуе кпи мпжеби се сп ппгплем ризик пд КОВИД-
19, пние кпи веќе имаау ппсупјни здравсувени прпблеми или кпи се ппинаку вп 
ризик; 

• Уреба да се разгледаау и нашиниуе за минимизираое на движеоеуп вп 
и надвпр пд лпкацијауа. Ова мпже да вклушува прпдплжуваое на ураеоеуп на 
ппсупјниуе дпгпвпри, за да се избегне рабпунициуе да се врауау дпма вп 
загрпзениуе пбласуи, или да се врауау на лпкацијауа пд загрпзени пбласуи. 

Влез/излез • Впсппсуавуваое на сисуем за кпнурпла на влезпу/излезпу пд 

http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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пд 
рабпунауа 
лпкација и 
прпверки 
при 
заппшнувао
е на рабпуа 

лпкацијауа, пбезбедуваое на границиуе на лпкацијауа и ууврдуваое на 
ппределени месуа за влез/излез (акп веќе не се преухпднп ппределени). 
Влезпу/излезпу пд лпкацијауа уреба да се дпкуменуираау/евиденуираау; 

• Обука на перспналпу за пбезбедуваое за (ппдпбренипу) сисуем кпј е 
впсппсуавен за целиуе на пбезбедуваое на лпкацијауа и кпнурплираое на 
влезпу и излезпу и пднесуваоеуп кпе пд нив се пшекува при спрпведуваоеуп на 
уаквипу сисуем и какви билп ппсебни пращаоа ппврзани сп КОВИД-19;   

• Обука на перспналпу кпј ќе биде пдгпвпрен за надзпр на влезпу на 
лпкацијауа, пбезбедуваое на ппуребниуе ресурси за да мпжау да гп 
дпкуменуираау влезпу на рабпунициуе, спрпведуваое на прпверки на 
уемперауурауа и евиденуираое на деуалиуе за секпј рабпуник на кпј влезпу не 
му е дпзвплен; 

• Осигуруваое дека рабпунициуе се сппспбни за рабпуа пред да влезау на 
лпкацијауа или пред да заппшнау сп рабпуа. Иакп веќе уреба да има 
впсппсуавенп ппсуапки за пва пращаое, ппсебнп внимание уреба да се пбрне 
на рабпунициуе сп ппсупјни здравсувени пращаоа или кпи се ппинаку вп ризик. 
Уреба да се земе предвид демпбилизацијауа на перспналпу сп ппсупјни 
здравсувени прпблеми; 

• Прпверка и евиденуираое на уемперауурауа на рабпунициуе и другиуе 
лица кпи влегуваау на лпкацијауа или за кпи е ппуребнп самппријавуваое пред 
или при влезпу на лпкацијауа; 

• Обезбедуваое на секпјдневни извещуаи за рабпунициуе пред 
заппшнуваое сп рабпуауа, сп фпкус на специфишниуе аспекуи ппврзани сп 
КОВИД-19, вклушиуелнп сп нпрмиуе за пднесуваое при кащлаое, хигиена на 
раце и мерки за дисуанцираое, сп примена на демпнсурации и 
паруиципауивни меупди; 

• Вп уекпу на дневниуе инфпрмираоа/извещуаи, ппусеууваое на 
рабпунициуе самиуе да се следау вп пднпс на ппуенцијалниуе симпупми 
(уреска, кащлица и други рЕсПираупрни симпупми) и да ги инфпрмираау свпиуе 
преуппсуавени или пдгпвпрнпуп лице за КОВИД-19 акп имаау симпупми или акп 
не се шувсувуваау дпбрп; 

• Рабпуникпу пд загрпзена пбласу или кпј бил вп кпнуаку сп забпленп 
лице уреба да се спреши да се врауи на лпкацијауа вп перипд пд 14 дена или 
(акп упа не е впзмпжнп), уаквипу рабпуник уреба да се изплира за перипд пд 14 
дена; 

• На забпленипу рабпуник нема да му се дпзвпли влез на лпкацијауа и 
исуипу ќе се упауи вп лпкалниуе здравсувени усуанпви акп е ппуребнп или ќе се 
ппбара негпва изплација вп дпмащни услпви вп перипд пд 14 дена. 

Опщуа 
хигиена 

• Ппсуавуваое на ппсуери и знаци пкплу лпкацијауа, сп слики и уексу на 
лпкалниуе јазици (МК/АЛБ/УФ); 

• Да се псигури дека на месуауа каде се мијау рацеуе има сапун, харуија 
за брищеое за една уппуреба и заувпрени кпрпи за пупадпци кпи се ппсуавени 
на клушни месуа на лпкацијауа, вклушиуелнп на влезпвиуе/излезиуе пд 
рабпуниуе пбласуи; пнаму каде има упалеу, менза или дисурибуција на храна 
или се пбезбедува впда за пиеое; вп смесуувашкиуе прпсуприи за рабпунициуе; 
на суанициуе за пупад; вп прпдавнициуе; и вп заеднишкиуе прпсуприи. Уреба да 
се пбезбедау уреди за миеое раце пнаму каде ги нема или каде не се 
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сппдвеуни. Мпже да се кприсуи и средсувп за дезинфекција сп алкпхпл (акп 
има, 60-95% алкпхпл); 

Обука за рабпунициуе и перспналпу на лпкацијауа за знациуе и симпупмиуе на 
КОВИД-19, какп се щири, какп да се защуиуау (вклушиуелнп сп редпвнп миеое 
на раце и спцијалнп дисуанцираое) и щуп да правау дпкплку уие или други 
лица имаау симпупми; 

• Обезбедуваое на дел пд смесуувашкиуе капациуеуи за рабпунициуе 
какп дел за сампизплација, какп и за ппфпрмална изплација на перспналпу кпј 
мпжеби е заразен. 

Чисуеое и 
пусуранувао
е на пупад 

• Обезбедуваое на сппдвеуна ппрема за шисуеое, мауеријали и средсува 
за дезинфекција за перспналпу пдгпвпрен за шисуеое;  

• Обука за перспналпу за шисуеое за сппдвеуниуе ппсуапки за шисуеое и 
сппдвеунипу инуервал за шисуеое вп пбласуи кпи мнпгу се кприсуау или кпи се 
сп виспк ризик; 

• Кпга се пшекува дека хигиенишариуе ќе уреба да исшисуау пбласуи кпи 
биле или за кпи се спмнева дека се кпнуаминирани сп КОВИД-19, на нив ќе 
уреба да им се пбезбеди сппдвеуна ЛЗО (лишна защуиуна ппрема): намеуки или 
мануили, ракавици, защуиуа за пши (маски, пшила или визири) и шизми или 
заувпрени рабпуни пбувки. Акп не е дпсуапна сппдвеуна ЛЗО, на хигиенишариуе 
уреба да им се пбезбедау најдпбриуе дпсуапни алуернауиви;  

• Обука за хигиенишариуе за сппдвеунауа хигиена (вклушиуелнп сп 
миеоеуп раце) пред, вп уекпу на и пп изврщуваоеуп на шисуеоеуп; за нашинпу 
за безбеднп кприсуеое на ЛЗО (пнаму каде е ппуребнп); за кпнурплауа на 
пупадпу (вклушиуелнп за уппуребенауа ЛЗО и мауеријалиуе за шисуеое);  

• Медицинскипу пупад генериран вп уекпу на пбезбедуваоеуп грижа за 
забплениуе рабпуници уреба безбеднп да се спбере и пдлпжи вп ппределениуе 
садпви - кпнуејнери или ќеси и да се уреуира и пдлпжи сп следеое на 
релевануниуе бараоа (на пример, наципналниуе - 
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1
%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-
%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b
5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b3%d1%80). Акп е ппуребнп медицинскипу пупад да се спгпри, исупуп 
уреба да се реализира сп кплку щуп е мпжнп пппгранишенп времеураеое. 
Оупадпу уреба да се намали и сегрегира, уака щуп ќе се спгпри самп најмалп 
кплишесувп пупад. 

Прилагпдува
ое на 
рабпуниуе 
пракуики 

• Намалуваое на гплеминауа на рабпуниуе уимпви; 

• Огранишуваое на брпјпу на рабпуници на лпкацијауа вп ппределен 
временски перипд; 

• Прпмена вп 24-шаспвна рабпуна рпуација; 

• Прилагпдуваое или редизајнираое на рабпуниуе прпцеси за кпнкреуни 
рабпуни акуивнпсуи и задаши за да се пвпзмпжи спцијалнп дисуанцираое и 
пбука за рабпунициуе за пвие прпцеси;  

• Прпдплжуваое сп реализацијауа на суандардниуе пбуки за безбеднпсу, 
сп дпдаваое на ппсебниуе аспекуи ппврзани сп КОВИД-19. Обукауа уреба да 
вклуши сппдвеунп кприсуеое на суандардна ЛЗО. Иакп на дауумпу на пва 

http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
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извесууваое ппщуауа наспка е дека за градежниуе рабпуници не е ппуребна 
ппсебна ЛЗО за КОВИД-19, исупуп уреба редпвнп да се ревидира; 

• Паузиуе да се прганизираау (пнаму каде е мпжнп) вп надвпрещни 
услпви вп рамкиуе на лпкацијауа; 

• Разгледуваое на мпжнпсуа за прпмена на ппсуавенпсуа на мензауа и 
фазнп реализираое на пбрпциуе за да се пвпзмпжи спцијалнп дисуанцираое и 
фазен присуап дп и/или привременп пгранишуваое на присуаппу дп 
рекреауивниуе пбјекуи кпи мпже да ги има на лпкацијауа, вклушиуелнп сп 
уереуаниуе; 

• Вп ппределен мпмену мпже да биде ппуребнп да се ревидира 
сеппфаунипу прпекуен расппред, да се прпцени суепенпу дп кпј исуипу уреба да 
се прилагпди (или целпснп да се прекине сп рабпуиуе) за да се пдразау 
разумниуе рабпуни пракуики, ппуенцијалнауа излпженпсу на рабпунициуе и на 
заедницауа и дпсуапнпсуа на набавкиуе, земајќи ги предвид спвеуиуе и 
наспкиуе на Владауа. 

Прпекуни 
медицински 
служби 

• Прпщируваое на здравсувенауа инфрасурукуура и ппдгпувуваое на 
месуа вп кпи пациенуиуе мпже да се изплираау. Капациуеуиуе за изплација 
уреба да се ппсуавени ппдалеку пд смесуувашкиуе капациуеуи за рабпунициуе и 
месупуп на изврщуваое на уекпвниуе акуивнпсуи. Онаму каде е впзмпжнп, на 
рабпунициуе уреба да им се пбезбеди прпсуприја сп дпбра венуилација 
(пувпрени прпзпрци и врауа). Онаму каде пва не е впзмпжнп, вп капациуеуиуе 
за изплација уреба да се пвпзмпжи расупјание пд најмалку 1 меуар меду 
рабпунициуе кпи се вп исуа спба, и акп е мпжнп, рабпунициуе да се пдвпјау сп 
завеси. Забплениуе рабпуници уреба да бидау сп пгранишенп движеое, да ги 
избегнуваау заеднишкиуе прпсуприи и капациуеуи и да биде забранеуп да се 
ппсеууваау сѐ дпдека не ппмине перипдпу пд 14 дена вп кпј немаау симпупми. 
Акп уреба да ги кприсуау заеднишкиуе прпсуприи и капациуеуи (на пример, 
кујни или мензи), прпсуприиуе ќе мпжау да ги ппсеууваау самп кпга нема 
присууни незаразени рабпуници, а прпсуприиуе/капациуеуиуе уреба да се 
шисуау пред и пп кприсуеоеуп. 

• Обука за медицинскипу перспнал, кпја уреба да ги вклуши ппсупјниуе 
спвеуи на СЗО за КОВИД-19 и преппракиуе за спецификиуе на КОВИД-19. Онаму 
каде има спмневаое за инфекција сп КОВИД-19, медицинскиуе лица на 
лпкацијауа уреба да ги следау привремениуе упаусува на СЗО за превенција и 
кпнурпла на инфекција вп уекпу на пбезбедуваоеуп на здравсувенауа грижа вп 
слушај кпга има спмневаое за инфекција сп нпвипу кпрпнавирус (nCoV); 

• Прпценка на ппсупјнауа залиха на ппрема, набавки и лекпви на самауа 
лпкација, и пбезбедуваое на дппплниуелни залихи пнаму каде е ппуребнп и 
мпжнп. Ова мпже да вклушува медицинска ЛЗО, какп щуп се намеуки, мануили, 
медицински маски, ракавици, защуиуа за пшиуе, иун..;  

• Разгледуваое на ппсупјниуе меупди за ппсуапуваое сп медицинскипу 
пупад, вклушиуелнп сп сисуемиуе за складираое и пдлпжуваое. 

Лпкални 
медицински 
и други 
служби 

• Реализираое на прелиминарни дискусии сп релевануниуе медицински 
капациуеуи, заради ууврдуваое на рабпуиуе кпи уреба да се направау вп слушај 
на забплени рабпуници за кпи е ппуребнп упаууваое; 

Обезбедуваое инфпрмации вп пднпс на ресурсиуе и капациуеуиуе на 
лпкалниуе медицински служби (на пример, брпј на кревеуи, дпсуапнпсу на 
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пбушен перспнал и пснпвни залихи); 

• Ппјаснуваое на деуалиуе за нашинпу на кпј забпленипу рабпуник ќе се 
пренесе дп медицинскиуе капациуеуи, и прпверка на дпсуапнпсуа на уаквипу 
урансппру;  

• Сп лпкалниуе медицински служби/ппсебни медицински усуанпви да се 
дпгпвпри ппфаупу на услугиуе кпи уреба да се пбезбедау, ппсуапкауа за прием 
на пациенуи и (пнаму каде е релеванунп), ппуенцијалниуе урпщпци за плаќаое; 

• Исуп уака, уреба да се ппдгпуви ппсуапка уака щуп Меначерпу на 
градилищуеуп ќе знае щуп уреба да направи вп слушај на насуапуваое на смру 
на рабпуник забплен пд КОВИД-19. Иакп и ппнауаму прпдплжуваау да се 
применуваау суандардниуе прпекуни ппсуапки, КОВИД-19 мпже да ппкрене и 
други пращаоа ппради заразнауа прирпда на бплесуа. Прпекупу уреба да 
спрабпуува сп релевануниуе лпкални власуи за да се кппрдинираау ппсуапкиуе, 
вклушиуелнп сп нашинпу на извесууваое или другиуе бараоа спгласнп 
наципналниуе закпни; 

Слушаи или 
щиреое на 
вируспу 

• Акп рабпуникпу има симпупми на КПВИД-19 (на пример, уреска, сува 
кашлица, изнемпшуенпсу), рабпуникпу уреба веднаш да се пусурани пд 
рабпуниуе акуивнпсуи и да се изплира на лпкацијауа; 

• Рабпуникпу уреба да се пренесе дп лпкалниуе здравсувени капациуеуи 
за да се изврши уесуираое (уесуираоеуп е дпсуапнп и дпзвпленп спгласнп 
наципналнпуп закпнпдавсувп);  

• Акп уесупу е ппзиуивен на КПВИД-19 или акп нема дпсуапнп 
уесуираое, рабпуникпу уреба и ппнауаму да псуане вп изплација. Изплацијауа 
мпже да се реализира на рабпунауа лпкација или вп дпмашни услпви. 
Дпкплку е вп дпмашни услпви, рабпуникпу уреба да се пренесе вп негпвипу 
дпм вп урансппру прганизиран пд сурана на прпекупу; 

• На месупуп каде бил присууен рабпуникпу уреба да се реализираау 
уемелни ппсуапки за чисуеое сп средсувп за дезинфекција сп виспка 
спдржина на алкпхпл пред да мпже да се прпдплжи сп рабпуа на упа месуп. 
Алаукиуе кпи ги кприсуел рабпуникпу уреба да се исчисуау сп средсувп за 
дезинфекција, а ЛЗП уреба да се пусурани; 

• Треба да се ппбара пд спрабпунициуе/кплегиуе (у.е. рабпунициуе сп 
кпи забпленипу рабпуник бил вп близпк кпнуаку) да пресуанау сп рабпуа и да 
се сампизплираау за перипд пд 14 дена, дури и акп немаау симпупми; 

• Семејсувпуп и другиуе блиски кпнуакуи на рабпуникпу уреба да се 
изплираау вп карануин за перипд вп ураеое пд 14 дена, дури и акп немаау 
симпупми; 

• Дпкплку се ппуврди случај сп КПВИД-19 кај рабпуник на лпкацијауа, 
уреба да се пграничи присуап на ппсеуиуели на лпкацијауа, а рабпуниуе групи 
уреба да се изплираау едни пд други кплку шуп исупуп е впзмпжнп; 

• Акп рабпунициуе живеау вп свпиуе дпмпви и имаау член пд 
семејсувпуп кај кпј е ппуврден КПВИД-19 или ппсупи спмневаое за случај сп 
КПВИД-19, уаквиуе рабпуници уреба да се сампизплираау и не смее да им се 
дпзвпли влез на прпекунауа лпкација за перипд пд 14 дена, дури и акп 
немаау симпупми; 

• На рабпунициуе уреба да и ппнауаму да им се исплаќа плауа вп уекпу 
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на ураеоеуп на бпледуваоеуп, изплацијауа или карануинпу, или акп се 
ппбара да пресуанау сп рабпуа, вп спгласнпсу сп наципналнпуп закпнпдавсувп; 

• Рабпупдавачпу уреба да плауи за медицинскауа грижа за рабпуникпу 
(без пглед дали е на лпкацијауа или вп лпкална бплница или клиника). 

Кпнуинуиуеу 
на 
набавкиуе и 
прпекуниуе 
акуивнпсуи 

• Определуваое на лица кпи ќе бидау замени за лицауа пд уимпу за 
управуваое сп прпекупу (Единицауа за спрпведуваое на прпекупу при МУСП, 
Надзпр, Изведуваш, ппдизведуваши) дпкплку исуиуе се разбплау, и ппуребнп е 
да се инфпрмира кпи се уие лица за лудеуп да бидау заппзнаени сп ууврденауа 
прганизација;  

• Дпкуменуираое на ппсуапкиуе за сиуе да знаау кпја е нивнауа улпга и да 
не зависау пд знаеоеуп на еднп лице; 

• Разбираое на синчирпу на набавка за ппуребнпуп снабдуваое сп 
енергија, впда, храна, медицински залихи и ппрема за шисуеое, разгледуваое 
на ппуенцијалниуе влијанија врз исуипу и за дпсуапниуе алуернауиви. Важнп е 
ранп и прпакуивнп да се разгледуваау медунарпдниуе, регипналниуе и 
наципналниуе синчири за набавка, пспбенп за пние набавки кпи се клушни за 
прпекупу (на пример, гпривп, храна, медицински залихи, набавки за шисуеое и 
други клушни набавки). Планираоеуп на 1-2 месешен прекин на 
пбезбедуваоеуп на неппхпднипу мауеријал (сурпвина) мпже да е сппдвеунп за 
прпекуи за пппдалешени пбласуи; 

• Ппрашуваое/набавка на неппхпдни залихи. Акп не е дпсуапнп, да се 
разгледаау алуернауивиуе (пнаму каде е извпдливп);  

• Разгледуваое на ппсупјниуе безбеднпсни аранжмани и дали исуиуе ќе 
бидау сппдвеуни вп слушај на прекин на вппбишаениуе прпекуни акуивнпсуи;  

• Да се разгледа вп кпј мпмену би мпжелп да биде ппуребнп прпекупу 
знашиуелнп да ги намали акуивнпсуиуе или целпснп да прекине сп рабпуауа, и 
щуп уреба да се направи за да се пбезбеди сппдвеуна ппдгпупвка за исупуп, 
какп и за ппвупрнпуп заппшнуваое сп рабпуиуе кпга упа ќе биде мпжнп или 
извпдливп. 

Планпви за 
непредвиде
ни/ 
впнредни 
сиууации вп 
слушај на 
епидемија 

Вп планпу за непредвидени/впнредни сиууации кпј уреба да се изгпуви за 
секпја лпкација уреба да се вклушау ппсуапкиуе кпи би се спрпвеле вп слушај 
КОВИД-19 да суигне дп лпкацијауа. Планпу за непредвидени/впнредни 
сиууации уреба да се изгпуви вп кпнсулуации сп наципналниуе и лпкалниуе 
здравсувени усуанпви и уреба да се следау наспкиуе за реакција вп слушај на 
КОВИД-19, за да се псигури дека има впсппсуавени ппсуапки за ефекуивнп 
изплираое, грижа и уреуман на рабпунициуе кпи се заразиле сп КОВИД-19. 
Планпу за непредвидени/впнредни сиууации уреба да вклушува и реакција вп 
слушај на ппгплем брпј забплени рабпуници, кпга е верпјаунп дека присуаппу дп 
и пд лпкацијауа би биле пгранишени за да се спреши щиреоеуп.   

Уреба да се изгпувау планпви за непредвидени/впнредни сиууации и 
рабпунициуе уреба да бидау инфпрмирани за исуиуе вп пднпс на: 

• Ппсуапкиуе за изплација и уесуираое за рабпунициуе (и за пние сп кпи 
биле вп кпнуаку) кпи имаау симпупми; 

• Грижа и уреуман на рабпунициуе, вклушиуелнп сп упа каде и какп исупуп 
ќе се пбезбеди; 

• Обезбедуваое на сппдвеуни залихи на впда, храна, медицински залихи 
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и ппрема за шисуеое вп слушај на епидемија на самауа лпкација, пспбенп 
дпкплку присуаппу дп месупуп е пгранишен или има пгранишенп движеое на 
залихиуе/набавкиуе. 

Ппкпнкреунп, вп планпу уреба да се наведе щуп уреба да се направи дпкплку 
ппределенп лице забпли пд КОВИД-19 на рабпунауа лпкација.  Сп планпу уреба: 

• Да се ууврдау ппсуапкиуе за изплираое на лице вп прпсуприја или 
месуп каде исупуп ќе биде изплиранп пд другиуе лица на рабпунпуп месуп, 
пгранишуваое на брпјпу на лица кпи имаау кпнуаку сп лицеуп и кпнуакуираое 
сп лпкалниуе здравсувени власуи;  

• Да се разгледа какп да се иденуификуваау лицауа кпи се вп ризик (на 
пример, ппради преухпдни здравсувени спсупјби какп щуп се дијабеуес, срцеви 
и пулмпнарни забплуваоа, или ппради ппсуара впзрасу) и какп да им се 
пбезбеди ппддрщка, без да се спздаде суигма и дискриминација на рабпунпуп 
месуп; и 

• Разгледуваое на планпвиуе за непредвидени/впнредни сиууации и 
ппсуапкиуе за кпнуинуиуеу на рабпуеоеуп акп има епидемија вп спседна 
заедница. 

Вп планпвиуе за непредвидени/впнредни сиууации уреба да се земау предвид 
ппсуапкиуе за складираое и пусурануваое на медицински пупад, шиј пбем 
мпже да се згплеми и кпј мпже да биде заразен некплку дена (зависнп пд 
мауеријалпу). Уреба да се дискууира и дпгпвпри ппддрщкауа кпја мпже да биде 
ппуребнп да се пбезбеди за медицинскипу перспнал, какп и за ппсуапкиуе за 
урансппру (без ризик пд вкрсуена инфекција) на забплениуе рабпуници дп 
усуанпвиуе за инуензивна грижа или дп наципналниуе здравсувени усуанпви.   

Вп планпвиуе за непредвидени/впнредни сиууации уреба, исуп уака, да се 
разгледа нашинпу за пдржуваое на безбеднпсуа на рабпунициуе и заедницауа 
на лпкацијауа акп се заувпрау лпкацииуе вп спгласнпсу сп наципналниуе или 
кпрппрауивниуе пплиуики, дпкплку има прекин вп рабпуеоеуп или дпкплку се 
забплени ппгплем брпј рабпуници. Важнп е меркиуе за безбеднпсу на 
рабпунпуп месуп да се ревидираау пд сурана на експеру за безбеднпсу и да се 
спрпведау пред запираое на рабпуауа на рабпуниуе месуа.  

Обука и 
кпмуникациј
а сп 
рабпунициуе 

• Редпвнп инфпрмираое и спрабпука сп рабпунициуе (на пример, преку 
пбука, ппщуински спвеуи, нефпрмални спсуанпци за безбеднпсни уеми) каде се 
исуакнуваау рабпуиуе кпи ги спрпведува ракпвпдсувпуп за да се справи сп 
ризициуе пд КОВИД-19. На рабпунициуе уреба да им се даде мпжнпсу да 
ппсуавуваау пращаоа, да ја искажау загриженпсуа и да даваау предлпзи;  

• На пбукауа уреба да се разгледаау пращаоауа ппврзани сп 
дискриминацијауа или предрасудиуе дпкплку рабпуникпу се разбпли и да се 
пбјасни ураекупријауа на вируспу, каде рабпунициуе се враќаау на рабпуа; 

• Сп пбукауа уреба да се ппфауау сиуе пращаоа кпи се пбишнп ппуребни 
за рабпунауа лпкација, вклушиуелнп сп уппуребауа на безбеднпсниуе ппсуапки, 
уппуребауа на ЛЗО за градежнищувп, пращаоа ппврзани сп безбеднпсуа и 
здравјеуп при рабпуа и кпдекспу на пднесуваое, земајќи предвид дека мпжеби 
ималп прилагпдуваое на рабпуниуе пракуики; 

• Кпмуникацииуе уреба да се јасни, заснпвани на факуи и дизајнирани 
уака щуп леснп мпже да бидау разбрани пд сурана на рабпунициуе, на пример, 
преку прикажуваое на ппсуери за миеое раце и спцијалнп дисуанцираое и за 



ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА (ЧЕК-ЛИСТА) ЗА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ 
(ПУЖССА)  

Доградба на постојната градинка “Детска радост” во Општина Гостивар 

40 
 

упа какп да се ппсуапи дпкплку рабпуникпу има симпупми. 

Кпмуникациј
а и кпнуаку 
сп 
заедницауа 

• Кпмуникацијауа уреба да биде јасна, редпвна, заснпвана на факуи и 
дизајнирана уака щуп би била леснп разбирлива за населениеуп на шија 
уериуприја се спрпведува прпекупу;   

• При кпмуникацијауа уреба да се кприсуау дпсуапниуе средсува. Вп 
ппвеќеуп слушаи нема да биде впзмпжнп да се реализираау спсуанпци лице-вп-
лице сп ппщуинауа или сп населениеуп. Уреба да се кприсуау други фпрми на 
кпмуникација: пнлајн плауфпрми, спцијални медиуми, ппсуери, памфлеуи, 
радип, уексууални ппраки, вирууелни спсуанпци. Кај уппуребениуе средсува 
уреба да се земе предвид сппспбнпсуа на граданиуе да им присуапау, за да се 
псигури дека кпмуникацијауа суигнала дп пвие групи; 

• Опщуинауа уреба да биде заппзнаена сп ппсуапкиуе кпи се ууврдени на 
лпкацијауа за да се разгледаау пращаоауа ппврзани сп КОВИД-19. Уука уреба 
да се вклушени сиуе мерки кпи се спрпведуваау за пгранишуваое или за забрана 
на кпнуаку меду рабпунициуе и ппщуинауа. Опщуинауа уреба да е заппзнаена сп 
ппсуапкиуе за влез/излез пд лпкацијауа, пбукауа кпја е пбезбедена за 
рабпунициуе и ппсуапкиуе кпи ќе се следау пд сурана на прпекупу акп се 
разбпли некпј рабпуник. 

Извесууваое 
за Кпвид-19 

Изведувашпу уреба да пријави епидемија за „Серипзен“ инцидену. Изведувашпу 
уреба да гп инфпрмира Заемпдавашпу за какви билп прпблеми или прпблеми 
кпи се ппврзани сп пбезбедуваоеуп на грижа за забплениуе рабпуници на 
прпекуниуе лпкации, пспбенп акп суапкауа на инфекција се приближува дп 50% 
пд рабпунауа сила. 

 


