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Вовед
Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) е четиригодишна инвестициска

операција, поддржана од Европска Унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) и
наменета за конкуренција и иновација во Македонија. Проектот се спроведува од страна на
Кабинетот на Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, а се
администрира од страна на Светска банка. Главната цел на Проектот за локална и регионална
конкурентност е да се зајакне придонесот на туризмот во локалниот економски развој и да се
унапредат капацитетите на Владата и јавните институции со цел да се поттикне развојот на
туризмот и да се олесни управувањето со дестинации. ПЛРК ќе обезбеди финансиски средства за
градење на капацитети кои ќе придонесат за понатамошен развој на туристичкиот сектор,
инвестирање во дестинациите и ќе го подржи нивниот напредок. Проектот ќе подржува избрани
туристички дестинации во земјата преку комбинација на техничка подршка со цел подобрување
науправувањето на дестинацијата, инвестирање во инфраструктурата и инвестиции во иновации.

Овој План за управување со животна средина и социјалниаспекти (ПУЖССА),вклучително
и Планот за управување со културното наследство,се однесува на предвидените активности во
рамките на проектот „Ревитализација на Китино кале“ во Општина Кичево. ПУЖССА вклучува
опис на проектот, технички детали иопис на подрачјето и локацијата. Врз основа на овие
параметри ги оценува ризиците за животната и социјалната средина како и ризиците поврзани со
недвижното културно наследство. Имплементацијата на мерките за ублажување и мониторинг кои
ги идентификуваат утврдените ризици и прашања во ПУЖССА е задолжителна.

1. Опис на проектот „Ревитализација на Китино Кале“
Тврдината Китино кале е утврдена населба од бронзено и железно време и од Среден век,

која претставува археолошки локалитет кој опстојувал многу години наназад. Според постоечките
записи ова е најстарата населба во градот. Легендата вели дека овој рид и припаѓал на кнегињата
Кита, една од сестрите на Крали Марко, поради што бил наречен Китино Кале, а се претпоставува
дека и градот Кичево, го добил името по неа.

Сместено на доминантна позиција во центарот на градот, кичевското Китино Кале
претставува парковски комплекс со патеки за рекреација, шеталишта и придружни објекти кои во
минатиот период овозможувале квалитетно исполнување на слободното време и организирање на
различни забави и манифестации. Како резултат на долгогодишна негрижа за овој локалитет,
комплексот денес е руиниран, запуштен и ретко посетуван. Неодамна, општината вложи напори и
обезбеди средства за уредување на патеките кон врвот на калето, а беше реализирано и
осветлување на комплексоtт.Со реконструкција на платото пред руинираниот објект (партерно
уредување и поплочување со гранитни антилизгачки плочки за надворешна употреба),
реконструкција на фонтаната, уредување на пристапните патеки (санација на патеките и замена на
оштетени бекатон плочки), истакнување на културното наследство и археолошките остатоци на
терен (изградба на метална конструкција со обележје на претпоставен изглед на кулите, кај
присутните остатоци), хортикултурно уредување (украсен дробен камен и украсен бусеник од
трева), создавање нови содржини (катче за деца со вградени елементи за играње, лизгалки и
нишалки, клупи за седење и сет за шах за пензионери, трим патека и фитнес опрема за рекреација,
метална амфитеатрална конструкција и летна сцена делумно покриена со лимен покрив) и со
поставување на видиковец (челична конструкција, врз која е поставена клупа од буково дрво),
комплексот би се интегрирал во урбаното ткиво на градот.



Реорганизацијата на просторот и искористувањето на врската внатре-надвор и
реконструкцијата на руинираниот објект со пренамена во мултимедијален центар, ќе овозможат
различни содржини од типот на кафе-бар, кино проекции, концерти, културни манифестации,
семинари, работилници итн.

Објектот кој е предмет на реконструкција во овој проект е од категорија Б. Во минатото
беше ресторан кој долго време беше активен. Зградата подоцна беше користена како радио
станица. Сепак, запоставен толку многу години, денес оваа зграда не е ништо друго туку руина. За
реконструкција и адаптација на објектот за потребите предвидени во согласност со планираната
ревитализација на ридот, согласно техничката документација, ќе се извршуваат следниве работи и
активности: Фазно-водоснабдување и канализација (водовод ќе биде поврзан со една постоечка
гранка на градската мрежа за вода), фаза - електрична енергија (поврзување на објектот со
електричната мрежа), фазно- адаптација и реконструкција на објектот (комплетно обновување и
пуштање во употреба).Имено, сите фази, според техничката документација, вклучуваат
активности како што се: подготвителни работи, тротоарски работи, изолација, градежни работи,
металопреработувачки работи, лимени работи, столарски работи, бетонски работи, керамички
работи, молерофарбачки работи и инсталација на урбана опрема. Предвидени се и земјени работи.
Тоа вклучува ископување на земјиште за водоснабдување и канализација, како и работи  за
енергетско напојување  на објектот. Изработен е елаборат за заштита од пожари, експлозии и
опасен материјал со цел да се обезбеди заштита на објектот.Летната сцена е отворена сцена која,
според Проектот, е поставена на платото над спомен-споменик и предвидува поплочување на
платото (платото - површината на врвот што опфаќа поголем дел над меморијалниот-споменик, со
исклучок на делот под кој се наоѓа самиот споменик). Меморијалниот споменик е еден вид
Спомен костурница, изградена во педесеттите години на минатиот век. Моштите на паднатите
борци се чуваат во мала соба на источниот дел од споменикот. За време на изградбата на
споменикот било уништено дел од културното наследство од постојната тврдина. Денес е во лоша
состојба предизвикана од атмосферската вода, која нема квалитетен и соодветен третман и покрај
напорите за отпочнување на изградба на дренажен канал, проект инициран од општината во
соработка со Конзерваторскиот центар - Скопје.Со изградбата на летната отворена сцена ќе се
изврши финалната заштита на споменикот, а на местото ќе се воведат нови активности во интерес
на сите посетители. За ревитализација на летната сцена ќе се изведуваат градежни работи,
бетонски работи, армирање и монтажни работи . Проектот се заснова на експертско мислење на
Конзерваторскиот центар - Скопје и вклучува услови кои не одобруваат ископување поголемо од
0,20 m. По завршувањето на проектните активности за рехабилитација на ридот, во согласност со
планот за одржливост, се планира да се постават камери, како и безбедносна служба со цел да се
обезбеди заштита и одржливост.

Треба да се напомене дека за време на изведбата на сите планирани активности, како за
објектот, така и за отворената летна сцена, не се предвидува сечење дрва или уништување на
предмети кои се под било каква заштита. Природата на местата и самите работи кои ке се
изведуваат е таква што не постои никакво нарушување од тој вид.

Новиот изглед и новововедените активности, како и близината на комплексот до центарот
на градот, ќе овозможат оваа локација да биде препознатлив бренд и дел од секојдневниот живот,
што ќе влијае на квалитетот на животот и економска корист на општината.



Китино Кале претставува голем туристички потенцијал, по сите основи дефинирано како
постојна атракција која во минатото била целосно искористена. Поради актуелната руинирана
состојба, во моментов оваа локација може да се перцепира само како потенцијал. Доколку претрпи
одредена интервенција и биде ставено во функција, согласно проектните предвидувања, Китино
кале ќе прерасне во атрактивна дестинација, препознатлива туристичка атракција, во која свое
уживање ќе најдат најразличен тип на домашни и странски посетители. Местоположбата во
центарот на градот му овозможува комуникативност односно пешачка и сообраќајна пристапност,
а од врвот на ридот се овозможува прекрасен поглед на градот и околината. Во негова близина се
голем број на угостителски и трговски капацитети кои овозможуваат разни услуги за исхрана,
забава, ноќевања итн.

Китино Кале претставува значаен споменик на културата, археолошки локалитет – помал
утврден кастел (опидулум), кој ужива гарантирана заштита. Од страна на Републички завод за
заштита на споменици на културата, донесено е решение за утврдување својство на споменик на
културата со бр.08-561 од 25.04.1990 година. Со одлед на тоа дека претставува заштитен културен
објект односно археолошки локалитет, активностите коишто ќе се реализираат на локацијата
Китино кале, ќе бидат во согласност со пропишаните услови со цел да се обезбеди презервација на
неговите вредности.

Планирани активности
Врз основа на актуелната ситуација, постојат многу работи коишто треба да се заменат и

обноват, но има и неколку нови идеи за проектирање и реализација од нула, со цел да се дојде до
главниот резултат на овој потпроект за заживување на Китино Кале и негово прераснување во
функционален и реконструиран комплекс за рекреација и релаксација на посетителите. За таа цел,
Општина Кичево планира активности за целосна ревитализација на Китино Кале со што би се
променила актуелната лоша состојба присутна на локацијата.
1.Проектот вклучува реконструкција на платото пред поранешната зграда на ресторанот, која
вклучува поплочување со гранитни плочи, поставување урбана опрема и хортикултурно
уредување на шеталиштето со трева, декоративен камен и садници, реконструкција на постоечка
фонтана, како и реконструкција на постојната руинирана зграда (поранешен ресторан),
вклучувајќи инфраструктура за водоснабдување и канализација. На дадената локација не постојат
новозведени инсталациони мрежи и инфраструктура, но за потребите на објектот, ќе се обезбеди
поврзување со постојната водоводната мрежа.Една крак на водоводната мрежа поминува низ
локацијата (локацијата на проектот), до платото пред зградата, што овозможува со мала
интервенција од 100 метри, објектот да биде поврзан со локалната мрежа за водоснабдување.
Внатрешно, самиот објект обезбедува водоснабдување преку предвидената инсталација за
водоснабдување. Што се однесува до фекалната канализациона мрежа, предвидено е
отстранувањето на отпадните води да се доведе до постоечка септичка јама. Од зградата до
постојниот септички резервоар, има ПВЦ цевка ф 150 мм, сместена во ров на израмнет песок и
закопана со земја (во должина помала од 20 метри). Во зградата, ПВЦ цевката влегува под плочата
на приземјето, од која се раздвојува хоризонтална ПВЦ цевка од 100 мм за приклучување.

2. Уредување на 2 постоечки пристапни патеки вклучувајќи рехабилитација на постоечки паркинг
(капацитет од 17 возила), поставување на подлога и замена на оштетени плочки или оштетен
асфалт, како и истакнување и осветлување  на културното наследство и археолошките остатоци на



теренот, преку изградбата на метална конструкција со претпоставен изглед на кулата, ќе обезбеди
пријатно визуелно доживување на комплексот.

3. Воведување на нови активности вклучува: изградба на катче за деца и пензионери (детското
катче  вклучува инсталација на реквизити за играње (слајдови, скокалки, нишалки), поставување
на  шаховски сет за постари посетители), фитнес катче  и поставување пергола (структурата со
дрвена клупа која ќе обезбеди удобност, одмор, релаксација и убав поглед за посетителите)

Слика 1 и слика 2 Актуелна состојба на плато пред објект

Слика 3 Остаток од средновековна кула
Слика 4, слика 5 Патеки кои водат до објект за реконструкција и до Спомен-Костурница на
врвот на ридот

4. Поставувањето на  летна сцена и мобилен амфитеатар, ќе придонесе за заживување на
комплексот. Урбаната опрема (клупи и корпи ) ќе бидат поставени на неколку локации во
комплексот. Уредувањето на платото за летна сцена (поставување на делумно покриен покрив и
метална конструкција на која се поставува дрвени седишта ), ќе обезбеди можност за
организирање на отворени настани кои ќе придонесат за богатата културна понуда во градот,
движењето на посетителите и динамиката на просторот.



Слика 6 Спомен- Костурница

Слика 7 Плато на Спомен–Костурница (изглед на летна сцена)

Предвидените активности за ревитализација на комплексот Китино Кале вклучуваат:
- Градежни активности за адаптација/реконструкција на постоечки објект и фонтана, кои

опфаќаат припремни, земјени, изолаторки, ѕидарски, браварски, лимарски, бетонски, монтажни,
молерофарбарски и фасадерски работи.

- Рехабилитација на постоечка комунална инфраструктура во комплексот Китино Кале –
реконструкција на водоводна мрежа, фекална канализација, енергетика

- Изградба на монтажни објекти во комплексот (детско катче, простор за пензионери, трим
патека и катче за фитнес, видиковец, летна сцена), кои вклучуваат подготвителни работи,
градежни работи за партерно уредување, поставување на бетонски фундаменти, набавка, монтажа
и инсталирање на предвидената опрема (урбана опрема, опрема за детско игралиште, опрема за
фитнес)

- Реконструкција на плато/партерно уредување, хортикултурно уредување и поставување
на урбана опрема, која вклучуваградежни работи за партерно уредување - замена на оштетени
бекатон плочки, тампонирање и поставување на нови гранитни антилизгачки плочки, поставување
на украсен бусеник од трева и украсен дробен камен, поставување на бетонски фундаменти и
инсталирање на урбана опрема

- Реконструкција на пешачки и сообраќајни патеки, која опфаќа замена на оштетени
бекатон плочки со нови на пешачката патека и градежни работи за ископ на дотраен асфалт,
тампонирање и поставување  нов битуменизиран слој



Со реорганизација на просторот и искористување на врската внатре-надвор, како и со
реконструкција на руинираниот објект и негова пренамена во мултимедијален центар,ќе се
воведатнови и различни содржини од типот на кафе-бар, кинопроекции, одржување концерти,
културни манифестации, семинари, работилници итн и зголемена посетеност која ќе се случува
континуирано во текот на годината. Новите содржини кои ќе бидат воведени, како и близината на
комплексот во однос на центарот на градот, ќе придонесат оваа локација да биде препознатлив
бренд и дел од градското секојдневие, што особено ќе влијае на подобрување на квалитетот на
живот и економскиот бенефит на општината.

Слика 8 Планиран изглед на Китино Кале по проектна интервенција



Локација на активностите

Месноста Китино Кале се наоѓа на источниот крај од централниот дел на Кичево.
Претставува питомо ритче со кружна основа зарамнето одозгора, високо до 20 м над источното
подножје и реката Темница (633 м н.м.). На западниот крај се поврзува преку ниско и широко
седло со рамницата, во која се соединуваат рекичките Осојска, Зајашка и Темница формирајќи ја
реката Треска (Велика Река). Тука израснало јадрото на средновековниот и денешен град Кичево.
Моментално е парк (во незавидна состојба), со спомен костурница од Втора Светска Војна на
врвот на ридот.

Локацијата на којашто ќе се реализира потпроектот, се наоѓа во централното градско
подрачје на градот Кичево, во рамките на дестинацијата која го опфаќа регионот Река и околината.
Китино Кале е лоцирано во центарот на градот Кичево и покрива голема површина со вегетација,
како и одредена инфраструктура достапна за посетителите. Комплексот располага со дефинирани
пешачки патеки за рекреација, шеталишта и придружни објекти кои во минатото овозможувале
квалитетно исполнување на слободното време, организирање на забави и различни манифестаци.
Иако во минатото Китино Кале било целосно во функција, во последните две децении е надвор од
употреба.

Китино Кале претставува голем туристички потенцијал, по сите основи дефинирано како
постојна атракција која во минатото била целосно искористена. Поради актуелната руинирана
состојба, во моментов оваа локација може да се перцепира само како потенцијал. Доколку претрпи
одредена интервенција и биде ставено во функција, согласно проектните предвидувања, Китино
кале ќе прерасне во атрактивна дестинација, препознатлива туристичка атракција, во која свое



уживање ќе најдат најразличен тип на домашни и странски посетители. Местоположбата во
центарот на градот му овозможува комуникативност односно пешачка и сообраќајна пристапност,
а од врвот на ридот се овозможува прекрасен поглед на градот и околината. Во негова близина се
голем број на угостителски и трговски капацитети кои овозможуваат разни услуги за исхрана,
забава, ноќевања итн.

2. Опсегот и целта на ПУЖС и Планот за управување со културно наследство
ПУЖС е изготвен за предвидените активности во рамките на потпроектот на Општина

Кичево – Ревитализација на Китино Кале. ПУЖС и Планот за управување со културно наследство
соддржи опис на проектот, технички детали, локација и опсег, врз основа на кои се оценети
ризиците за животната средина, како и социјалните аспекти релевантни во случајот. ПУЖС и
Планот за управување со културно наследство ги идентификуваат оддржливите и ефективни
мерки кои можат да ги редуцираат потенцијалните негативни влијанија до прифатливо ниво врз
животната и социјалната средина и врз културното наследство. Имплементацијата на мерките за
ублажување врз идентификуваните ризици е задолжителна.

ПУЖС се состои од збирка на институционални мерки за ублажување и мониторирање во
текот на реализацијата на активностите со цел да се елиминираат негативните влијанија врз
животната и социјалната срединаили нивно намалување до прифатливо ниво. Планот, исто така,ги
вклучува и потребните активности за имплементирање на овие мерки. ПУЖС дава опис со
технички детали за секоја мерка за ублажување, вклучувајќи го и видот на влијанието заедно со
скици, опис на опрема и процедури за дејствување, како и потенцијални соодветни влијанија,
оценувањена влијанијата врз животната средина на овие мерки и обезбедува врска со други
планови за ублажување задолжителни за проектот (Планот за управување со културно наследство
за потпроектот Ревитализација на Китино Кале во Општина Кичево во прилог на овој ПУЖС како
Анекс 1).

3.Институционална и правна рамка
Еден од најголемите предизвици за политиката на животната средина е постигнување на

рамнотежа меѓу економската и социјалната димензија на развојот, од една страна и заштита на
животната средина од друга страна, кој предвидува зголемена употреба на економски инструменти
во насока на заштита на животната средина. Признавајќи ги штетните ефекти од загадувањето на
животната средина кои се одразуваат врз квалитетот на живот на луѓето, основните принципи за
заштита на животната средина државата ги поставува во Уставот на Република Македонија
(Службен весник на РМ“ бр.52/91, 1/92 (Амандман I и II); бр.31/98 (Амандман III);
бр.91/01(Амандман IV-XVIII); бр.84/03 (Амандман XIX); бр.107/05 (Амандман XX-XXX); бр.3/09
(Амандман XXX)), како највисок правен документ во државата. Уставот пропишува дека еден
основните принципи на фундаменталните вредности е регулација и хуманизација на просторот и
заштита и унапредување на животната средина и природата. Исто така, една од основните слободи
и човекови права е правото на чиста и здрава животна средина, но тоа е обврска и на граѓаните да
ја унапредуваат и заштитуваат животната средина, додека државата е должна да обезбеди услови
за остварување на ова загарантирано право на граѓаните.

Клучното национално законодавство, Директивите на ЕУ, меѓународните стандарди и
политиките на Светска Банка, релевантни за изработка на ПУЖССА за спроведување на проектот
Ревитализација на Китино Кале, се презентирани подолу.



3.1.Процедура за оценка на влијание врз животна средина за развој на проектот
Процедурата за оценка на влијанието врз животна средина се спроведува во согласност со

Поглавје XI/Член 76-94 од Законот за животна средина (Сл. 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) и соодветните подзаконски акти,
при што се земаат предвид и Директивите на ЕУ врз оценките за влијанието врз животна средина
(Директива 85/337 EEC, 97/11/EC, 2003/35/EC и 2009/31/EC). Видовите на проекти и критериумите
врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за ОВЖС, се утврдени од
Владата на РМ на предлог на органот надлежен за работите од областа на животната средина
(МЖСПП) и во согласност со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа
на кои се утврдува потребата за спроведување ОВЖС (Службен весник на РМ бр.74/05, 109/09 и
164/12).

Постапкатазапочнува кога инвеститорот (Предлагач на Проектот) кој има намера да
реализира проектдоставува Писмо за намера, во пишана и електронска верзија, до Министерство
за животна средина и просторно планирање (МЖСПП – Сектор за животна средина), одговорен
орган на државната управа за комплетната процедура. Секторот за животна средина е должен да
даде мислење во врска со предметот за потребата од изготвување на Елаборат за животна средина
и Оценка за животна средина.

Во фазата на утврдување на потребата за спроведување постапка за ОВЖС, МЖСПП
одредува дали треба да се спроведе постапка за ОВЖС за проектот. За развојот на проекти кои не
припаѓаат на листата на проекти за кои треба да се врши постапка за ОВЖС, постојат барања за
изготвување на „Извештај- Елаборат за влијание на животна средина “ (применливо за проекти од
Б категорија под процедура за Оценка на Животна средина ОП 4.0.1 од Светска Банка).

3.1.1. Национална процедура за оценка на животна средина за мали проекти
Во текот на постапката за ПВЖС, во фазата на испитување, доколку се донесе одлука дека

нема потреба за спроведување на постапка за ПВЖС тогащ инвеститпрот треба да ја почне
постапката за изготвување на елаборатот. Оваа постапка е задолжителна за проекти од мал пбем
(на пример: реконструкција или изградба на локални улици, патищта, изградба на локални
системи за водоснабдување со вода за пиење, системи за одведување на отпадни води и проекти од
помал обем) кои имаат краткорочни, мали негативни влијанија врз животната средина.

Постојат два Правилника за изготвување на Извештај за оценка на влијание за животна
средина – Елаборат за мали проекти:
- Правилник за список на проекти за кои треба да се изготви Елаборат за оценка на влијание
наживотнасредина од страна на инвеститорот и да се усвои од Министерството за животна
средина и просторно планирање (Сл. Весник бр. 36/12);
- Правилник за список на проекти за кои треба да се изготви Елаборат за оценка на влијание на
животна средина од страна на инвеститорот и да се усвои од градоначалникот на општина (Сл.
Весник бр. 41/12)

Содржината на Елаборатот за оценка на влијание на животна средина треба да биде во
согласност со Правилникот за формата и содржината на Извештајот и во согласност со
процедурите за усвојување на Елаборатот за оценка на влијанието за животна средина (Сл. Весник
на РМ, бр. 132/12). Елаборатот за ОВЖС ги содржи главните карактеристики на активностите,



главните утврдени негативни и позитивни влијанија врз животната средина. Едноставната
Програма за заштита на животната средина се состои од мерки за спречување, ублажување и
компензирање на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина кои треба да се
развиваат во согласност со националната легислатива и меѓународните практики за животна
средина. Во текот на изготвување и усвојување на Извештајот за ОВЖС – Елаборат нема потреба
за јавна дебата.

Општина Кичево достави Известување за намера со број 23-512/1 од 23.02.2018 година, за
спроведување на проект Ревитализација на локалитетот Китино Кале, до МЖСПП – Управа за
животна средина. По однос на ова Известување за намера, од страна на МЖСПП – Управа за
животна срединабеше доставено Мислење, во кое беше образложено дека за наведениот проект
НЕ ТРЕБА да се изготви Елаборат за заштита на животна средина.

Список на регулатива и документи за предложените мерки за управување со животна
средина

1. Закон за животна средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 129/15 и 39/16);
2. Закон за управување со отпад (“Службен Весник на РМ“ 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);
3. Закон за заштита од бучава во животната средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 79/07,
124/10, 47/11 и 163/13);
4. Закон за квалитет на амбиентен воздух (“Службен Весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 35/10,
47/11, 59/12, 100/12, 4/13 и 10/15);
5. Закон за заштита на природата („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. Закон за управување со пакување и отпад од пакување (“Службен Весник на РМ“ бр.
161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 9/13 и 39/16);
7. Закон за безбедност и здравје 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)
8. Закон за води (“Службен Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15);
9. Закон за градење (“Службен Весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11,
13/12, 144/12, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16)
10. Закон за заштита и безбедност на работно место (“Службен Весник на РМ“ бр. 92/07,
136/11, 23/13 и 25/13)
11. Закон за заштита на културното наследство (“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 и 154/15);

3.2. Политики на Светска банка кои се однесуваат на проектот
ОП. 4.01 Оценка на животна средина

За проекти предложени за финансирање од страна на Светска банка, со цел да се обезбеди
нивната издржаност и одржливост од аспект на животната средина и на тој начин да се подобри
донесувањето на одлуки, потребна е проценка на животната средина (ПЖС). ПЖС е процес чија
широчина, длабочина и вид на анализа зависи од природата, обемот и потенцијалните влијанија



врз животната средина на предложениот проект, со што се оценуваат можните ризици од проектот
врз животната средина, како и нивните влијанија во областа опфатена со проектот.

Според категоризацијата на Светска банка постојат 4 категории на проекти од тип А, Б, Ц,
ФИ за кои примателот има обврска да ја спроведе ПЖС. Оваа политика ПП/БП 4.01 Проценка на
животната средина е составен дел од проектот за локална и регионална конкурентност. ПЛРК е
категоризиран како проект од Б категорија, подразбирајќи дека одредено ниво на негативно
влијание врз животната средина може да се очекува во фазата на имплементација, но ниедно од
нив не е значајно и долготрајно. Адекватно применетите политики го намалуваат ризикот од
щтетни влијанија врз луѓето односно животната средина. Како резултат на согледување на
ефектите на проектот врз животната средина односно социјалните аспекти, се активираат
защтитните политики на Светска Банка. Опсегот на ОЖС за потпроект од Б категорија може да се
разликува од еден до друг потпроект. ОЖС ги испитува негативните и позитивните влијанија на
потпроектот и оттука произлегуваат потребни мерки кои треба да се преземат за спречување,
минимизирање, ублажување или компензирање за негативните влијанија.

Сите активности на проектот (и на потпроектите) ќе се спроведуваат во согласност со
политиките на Светска Банка, како и процедурите и националната регулатива при што се
применуваат построгите правила. Рамката за управување со животната средина (РУЖС) каде се
дадени насоки и постапки за длабинска анализа за животната средина за целокупниот проект,
особено се фокусира на развивањето на упатства и постапки за проценка и избирање на
потпроекти во рамките на Компонента 3. Ќе се поддржуваат само потпроекти од категориите Б и
Ц, додека пак проектите од категоријата А ќе бидат изземени. Во зависност од големината и
обемот на потпроектите од категорија Б, ќе се спроведат дополнителни проценки на животната
средина од кои ќе произлезат ПУЖССА или ПУЖС односно списоци со активности за ПУЖС за
помали работи.

За проекти од категорија Б задолжителна е оценка на секое потенцијално негативно
влијание поврзано се предложениот потпроект, идентификување на потенцијални можности за
подобрување на животна средина и мерки потребни за спречување, минимизирање и ублажување
на негативните влијанија. Опсегот и форматот на ОЖС ќе варира во зависност од потпроектот, но
типично ќе биде помал од Оцена на влијание на животна средина, обично во форма на ПУЖССА.
За потпроектите од категорија Б+, корисникот/добитникот е одговорен за изготвување на а)
комплетен ОВЖС (во зависност од мислењето добиено од одговорната институција, како и
ПУЖССА или б) едноставна форма на ОВЖС – извештај за проверка со ПУЖССА кој вклучува,
по потреба, редуциран опсег на ОВЖС, кој бара краток опис на влијанијата, одредување на
дефинираните мерки за ублажување и усвојување на прифатените практики за делување и
мониторирање. Трошоците за мерките за ублажување ќе бидат вклучени во ОВЖС или ПУЖССА
и инкорпорирани во физибилити студија и подоцна во предмер пресметката. Изготвениот
документ за ОЖС, во зависност од мислењето од одговорната институција (МЖСПП), ќе вклучува
и анекс на ПУЖССА подготвен според ОП 4.01 од Светска Банка. За потпроектите да бидат
квалификувани мора да се добијат сите дозволи потребни според националните прописи и истите
да се достават до овластената институција која ја спроведува проценката.



ОП/БП 4.11 Физички Културни Ресурси

Политиката за Физички културни ресурси се активира кога потпроектите ворамките на
поткомпонента 3,инфраструктура, потенцијално вклучуваат проекти со директно или индиректно
влијание врз недвижните културни ресурси. За потпроектите кои ја активираат оваа политика,ќе се
изготви План за управувањесо културно наследство. Овој план маже да биде дел на ПУЖССА или
ОВЖС.

Оваа практика се однесува на физичките ресурси од областа на културата, дефинирани
како подвижни или недвижни објекти, структури, групи на структури и пејзажи кои имаат
археолошко, палеонтолошко, историско, архитектонско, религиозно, естетско или друго културно
значење. Физички културни ресурси можат да бидат над или под земја или под вода. Нивната
културна важност може да биде на локално, регионално или национално ниво или во рамките на
меѓународната заедница. Физичките културни ресурси се значајни како извори на вредни научни и
историски информации, како вредност за економски и социјален развој и како интегрален дел на
културен идентитет. Повеќето од физичките културни ресурси се туристички атракции и можно е
дел од нив да се локации каде потенцијалните проекти од компонентата 3 од ПЛРК може да се
спроведуваат, поради што оваа регулатива ПП/БП 4.11 ќе се земе во предвид во рамките на
понатамощните анализи.

4.Институционални мерки
Општина Кичевосе наоѓа возападниот дел на Република Македонија, на оддалеченост од

околу 110 км од главниот град Скопје и припаѓа на југозападниот плански регион.
Карактеристично за оваа општина е дека во 2013 година, со новата територијална организација,
настана спојување на пет општини: Кичево, Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј, кои сега
влегуваат во составот на Општина Кичево, чиј административен центар се наоѓа во градот Кичево.
Кога ќе се собере бројот на жители од претходните пет одделни општини, според податоците од
последниот попис на населението спроведен во 2002 година, вкупниот број население во Општина
Кичево изнесува 56.739. Општината има мултиетнички и мултикултурен карактер, со застапеност
на етничките заедници кои живеат во државата, од кои најбројни се албанската и
македонската.Општина Кичево зафаќа површина од 837км2, со 79 населени места на нејзината
територија. Поради специфичноста на областа каде што се лоцирани населените места во
општината и онаму каде што има изразит премин од високо-планински кон ниско-котлински дел,
во рељефната структура може да се издвојат две тектонски целини и тоа планински дел и ридско-
котлински дел. Кичевската котлина прeтставува јасно обликувана природна целина, од сите страни
опкружена со високи планини. Поради локацијата и високиот рељеф, населените места лежат на
надморска височина од 620 до 1.150 метри.

Градот Кичево е урбан и административен центар, кон кој гравитираат околните населени
места. Се наоѓа на надморска височина од 620-650 метри. Градот Кичево е најгусто населено
место во општината каде живее 52% од вкупното население во општината. Густината на
населеност изнесува 615 жители на 1км2.

ЕЛС Општина Кичево, како и останатите општини во државата, функционира во рамките
на надлежностите кои се дадени со Законот за локална самоуправа, а кои се однесуваат на: урбано



и рурално планирање, заштита на животната средина и природата, планирање и управување со
локалниот економски развој, организирање и управување со комуналната инфраструктура, развој
на културата и заштита на културното наследство, развој на спортот и рекреацијата, организирање
и изградба на објекти за социјална грижа и грижа за деца, организирање и подобрување на
образованието, изградба и одржување на мрежа на организации и објекти од примарното
здравство, мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени
разурнувања и природни непогоди, заштита од пожари.
Компонентата за ЛЕР претставува фундамент околу кој општината ги развива останатите
стопански и нестопански активности. Оттаму, правилниот и стратешки пристап резултира со
подобрување на економскиот потенцијал на општината што придонесува кон овозможување на
подобар живот и одржлив развој на локалната заедница.

Општина Кичево има вработено самостоен референт за заштита на животна средина со
овластувања за вршење инспекциски надзор за заштита на животна средина, одговорен за вршење
сложени работи за мониторирање и заштита на животна средина и управување со отпадот.
Инспекторот за животна средина активно ќе учествува во периодот на имплементација на
проектните активности, како и последователно, во рамките на проектот Ревитализација на Китино
Кале.

Според Решението за прогласување на Китино Кале за споменик на културата и културно
наследство од посебно значење, Китино Кале како заштитено подрачје има гарантиран режим на
заштита. За проектните активности што треба да се спроведат во фазата на имплементација, од
Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство ќе се издаде одобрение
врз основа на претходно мислење од Националниот конзерваторски центар - Скопје.
Конзерваторски центар издаде мислење кое е поднесено до Управата за заштита на културното
наследство каде беше донесено Решение за издавање услови за заштита и конзервација, за
подготовка на Основен проект. Издадените услови за заштита и конзервација беа интегрирани во
рамките на дизајнот на проектот кој ќе биде доставен до Управа за заштита на културното
наследство со цел да биде издадено конечно одобрение за имплементација на проектните
активности.

5. Цел на План за управување со животна средина и План за управување со работи од
културно наследство/Јавно објавување и консултации со јавност

Целта на Планот за управување со животната средина за проектот „Ревитализација на
Китино Кале“ е навремено да ги идентификуваат влијанијата врз животната средина кои ќе
произлезат од реализација на предвидените проектни активности за чие ублажување односно
минимизирање се предложени мерки за заштита на животната средина и временски период на
реализација на мерките, со одговорни лица за спроведување на Планот и предвидени трошоци.

Подготвениот План за управување со животната средина вклучително и Планот за
управување со работи од културното наследство за предложениот потпроект ќе биде дел од
Договорот со Изведувачот кој е должен да ги спроведува предвидените мерки согласно со Планот
за ублажување. Надзорниот инженер има обврска да го набљудува и оценува спроведувањето на
предложените мерки согласно со Планот за следење и да ги известува инвеститорите и Проектната
канцеларија (Општина Кичево и Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК).

Јавноста ќе биде вклучена во постапката за оценка на влијанието на проектот преку
организирање на јавна расправа во просториите на Општина Кичево. Планот за управување со



животната средина за потпроектот ќе биде достапен во печатена форма во просториите на
Општина Кичево и ПЛРК/КЗПВРМЕП и ќе биде објавен на веб страните на ПЛРК, Агенција за
промовирање и поддршка на туризмот и веб страната на Општина Кичево каде ќе биде достапна за
јавноста во период од 14 дена на македонски, албански и англиски јазик. За консултирање со
јавноста, печатена форма ќе биде достапна во просториите на Општина Кичево. Заедно со
ПУЖССА ќе биде објавен и јавен повик за учество во јавна дебата (време и место на одржување
дополнително ќе бидат објавени). Јавната дебата ќе биде организирана во предвидениот период за
консултации. Општина Кичево навремено ќе ги информира и ќе ги повика засегнатите страни
(локалните НВО, засегнатите заедници)да земат учество со свои идеи и коментари и да дадат свој
придонес во јавната дебата. Ќе биде назначено контакт лице кое ќе ги собира коментарите во
однос на Планот за управување со животната средина и Планот за управување со културно
наследство објавени во периодот за јавен увид, како и за време на одржувањето на јавната
расправа и истите ќе ги вклучи во Извештај од одржаната јавна расправа кој ќе биде дел од
Планот. На тој начин ќе се овозможи релевантните коментарида бидат земени предвид и
вградување на одговорите по коментари и забелешки во финалниот План за управување со
животната средина и Планот за управување со работи од културното наследство.

6. Влијанија врз животната средина и културното наследство
ПроектотРевитализација на Китино Кале е позитивна и неопходна интервенција, која ќе

бенефицира со подобрување на изгледот на калето што понатаму ќе влијае на подобрување на
имиџот на градот, подобар економски развој и подобрување на квалитетот на живот во заедницата
и овозможување пријатни моменти за надворешните посетители. Меѓутоа, постојат одредени
негативни влијанијаврз животната средина кои во најголем дел се краткотрајни и ограничени на
периодот на имплементација на предвидените проектни активности .

Ова поглавје е обработено со цел да укаже на можните, односно потенцијалните опасности
и штетни влијанија врз животната средина, населението и вклучената работна сила во различните
фази на проектот. Анализата на влијанијата врз животната средина ги зема предвид сите можни
промени, негативни или позитивни, на биолошките, физичко – хемиските и социо-економските
аспекти на животната средина (вклучувајќи ги и аспектите на здравјето на населението кое што
живее или работи во проектното подрачје), коишто можат да произлезат од реализација на
проектот. Нивото на промената го дефинира нејзиното значење, што се проценува врз основа на
ширината на просторот каде се чувствува влијанието, времетраење на истото, можност за негова
појава и интензитетот. Целосната процена, главно е насочена кон оние промени кои се
значителни.Овој документ ги прикажува деталите на можните влијанија од проектот и нивните
ефекти врз главните рецептори (жители, водотеци, почва...). Општо земено, релативно ограничени
негативни влијанија ќе се создадат во градежната фаза на проектот, додека позитивните влијанија,
особено од оперативната фаза на ревитализираниот комплекс, ќе бидат рефлектирани кај сите
приматели и области на животната средина, како и во севкупното живеење.

Влијанијата се разгледувани од аспект на неколку области и рецептори во општината:
површински и подземни води, почва и геологија, квалитет на воздух, пејсаж и визуелни ефекти,
бучава и вибрации, отпад, социјални аспекти, материјални добра и културно наследство.
Влијанијата можат да настанат во градежната фаза, при на реконструкција на фонтаната и платото
пред објектот и кај Спомен-Костурницата, при уредување на пристапните патеки, хортикултурно
уредување, истакнување на културното наследство (макети на средновековни кули на местото каде



што се нивните површински остатоци, уредувањето на видиковец, уредувањето на новите катчиња
за деца, пензионери, за де-дигитализација и фитнес, како и при изградбата на отворена сцена и
реконструкцијата на постојниот објект предвиден за мултимедијален центар.Ефектите се локални
(со можност да влијаат на поширок простор зависно од локацијата за завршно транспортирање),
ограничени на локацијата кадешто ќе се извршува проектната интервенција и ограничени на
периодот имплементација на активностите, без можност за долготраен ефект и повторување на
истите.

Влијание врз водите и почвата

Одредени негативни влијанија на водитеможе да настанат во градежната фаза,при што
ангажирањето на машинерија и опрема отвора можност за седиментација на суспендирани
материи како резултат на инцидентно излевање на масти, масла и бензин.Влијание на квалитетот
на површинските и подземните води може да настане и во случаи на неправилно управување со
отпад генериран при расчистување на локацијата, комунален отпад генериран од вклучените
работници, неправилно управување со отпадните санитарни води генерирани од работниците
вклучени во градежните активности, како и неправилно управување со откопана земја, времено
одложена на градежната локација, која може да биде промиена од пороен дожд или разнесена од
ветар и да настане нејзно таложење.

Активностите кои ќе се преземат за расчистување на локацијата, употребата на тешка
механизација и можносто неконтролирано складирање на отпадни материи, ќе имаат влијание врз
почватаи можат да предизвикаат набивање на почвата, намалување на можноста за инфилтрација
на вода и намалување на нејзината плодност. Квалитетот на почвата може да се наруши доколку
неправилно се постапува со отпадните води кои ќе се генерираат од работниците во градежната
фаза и во случај на неправилно чување и управување на отпадот. Исцедокот од складирање и
депонирање на отпад, истекување на масти и масла од механизацијата, како и сервисирање и
миење на механизацијата на несоодветни места можат да го нарушат квалитетот на почвата. Во
оперативаната фаза не се очекуваат значителни влијанија врз квалитетот на почвите, освен во
случај  на оштетување на цевки или неправилно управување со отпадот.

Влијанија врз квалитетот на  воздухот

Во градежната фаза најголеми влијанија на воздухот се очекуваат како резултат на емисии
на фугитивна прашина и издувни гасови кои ќе потекнуваат од активностите за расчистување на
локацијата, ископување и отстранување на земја, камен, бетон, асфалт, ракување со градежни
материјали (утовар, истовар), транспортни активности и употреба на механизација, градежни
активности за поврзување на инфраструктурните мрежи. Работењето на градежните машини и
возила ќе генерира одредени количини на издувни гасови. Стапката на емисија и потенцијалот на
влијанијата ќе зависи од бројот на користени машини и возила, квалитетот на горивото и
состојбата на моторите, односно нивото на нивно одржување. Се очекува дека овие емисии нема
да резултираат со високи концентрации кои ќе имаат долгорочни ефекти во животната средина во
проектното опкружување и пошироко. Вкупните количини прашина, генерирани од реализација на
активностите тешко може да се проценат. Она што е важно е дека под нормални метеоролошки
услови, влијанието на прашината ќе се ограничи во рамките на неколку метри од областа  каде



што се спроведуваат градежните активности. Во близина на локацијата каде ќе се изведуваат
градежните активности, чувствителни рецептори, кои може да бидат засегнати од нарушениот
квалитет на воздухот, се градежните работници и локалното население.

Влијание на  бучавата

Бучава,како непосакуван звук кој може да предизвика вознемиреност во опкружувањето
кај чувствителните рецептори,може да се јави при транспорт на опрема и материјали и за време на
градежните и монтажните активности. Влијанијата од бучавата ќе зависат од времето на
реализација на активностите кои ќе се ограничат во разумен период од денот, видот на
механизација и опрема која ќе се користи, топографијата на теренот и сл.Најчувствителни
рецептори од влијанието на бучавата ќе бидат работниците кои ќе бидат ангажирани во
градежната фаза и локалното население. Не се очекуваат значајни влијанија од вибрации заради
типот на градежни работи кои ќе се изведуваат на теренот.

Влијание на отпадот

Одредени количини на инертен отпад (земја, камен, остатоци од бетон), биоразградлив и
отпад кој може да се рециклира (дрво, метал), како и цврст отпад, кои ќе бидат продуцирани во
градежната фаза, може да имаат негативно влијание доколку се управува несоодветно и навремено
не се одвезува. Количини на отпад ќе бидат генерирани при спроведување на активностите за
расчистување на локацијата, градежните активности, употребата на механизација и градежни
материјали, како и одредени количини на отпад создадени од страна на ангажираните работници
во градежните активности. Отпадоткој би се создал при проектната интервенцијасе класифицира
како неопасен, кој во зависност од начинот на постапување со истиот може да стане
опасен.Неправилното управување со отпадот може да има влијанија врз квалитетот на водите,
почвата и биолошката разновидност. Предвидениот план за одржливост опфаќа редовно чистење,
уредување и одржување на локацијата,поради што, не се очекува поголем интензитет на влијание
од отпадот во оперативната фаза.

Социјални аспекти
Со оглед на локацијата на проектна интервенција и нејзината непосредна близина

доурбаниот дел ицентарот на градот, во текот на изведбата на предвидените активности,постои
потенцијален безбедносен ризик за локалното население коешто живееили пристапува во
близина на локацијата, поради можни повреди во текот на изведувањето на градежни работи.
Зголемениот интензитет и обем на сообраќај и зголеменото присуство на тешки товарни возила
претставува дополнителен ризик поради потенцијалната опасност од сообраќајни несреќи, особено
во летниот период кога има поголемо движење на луѓе и возила во градот.

Постојат неколку причини поради кои може да бидатзагрозениздравјето и безбедноста на
работниците. Понекогаш, изведувачите не ја поседуваат соодветната квалификувана работна сила
за реализација на проектните активности и ангажираат нестручни инискоквалификувани
работници, коишто претставуваат потенцијална закана за процесот на реализација на проектот,
закана за луѓето коишто се наоѓаат во непосредна близина (колеги, население, случајни минувачи),



како и за животната средина. Постои одреден ризик по видот на работниците, поради можноста да
биде предизвикана повреда на окото на работниците, којашто може може да настане поради допир
со цврсти честички или некои хемиски супстанци доколку се употребуваат. Понатаму, употребата
на ротирачка и подвижна опрема може да предизвика повреда кај работниците доколку
неочекувано дојде до невообичаено движење за време операциите. Слабо обучени или неискусно
возачи на индустриски возила претставуваат зголемен ризик од несреќа со други возила, пешаци и
опрема. Екстремни временски услови, особено високи летни температури, може да предизвикаат
влошување на условите за работа поради што ќе дојде до влошување на ефикасноста на трудот и
загрозување на здравјето и животот на работниците.

Освен потенцијалните негативни влијанија кои можат да настанат во градежната фаза,
реализацијата на проектот „Ревитализација на Китино кале“и позитивните промени коишто ќе
бидат предизвикани по завршување на активностите, ќе имаат позитивен ефект врз општиот развој
на локалната заедница. Проектните активности коишто ќе бидат преземени за уредување на
комплексот, ќе имаат позитивен визуелен ефект на пределот којшто ќе се стекне со посакуваните
карактеристики кои се соодветни за една ваква локација. Подобрувањето на инфраструктурата и
воведувањето на нови активности и содржини лоцирани во комплексот Китино кале, ќе го зголеми
бројот на домашни и странски посетители во градот и околината и ќе овозможи запознавање на
различна култура и размена на искуства меѓу локалното население и надворешните посетители.

7. Мерки за избегнување, ублажување и намалување на влијанија врз животната средина и
културното наследство

Под мерки за намалување на влијанијата од реализацијата на проектните активности се
подразбира отстранување, намалување или контролирање на негативното влијание на проектот врз
животната средина, како и враќање, реставрација или преземање на други дејствија за надомест на
штетата предизвикана од влијанието.

За ублажување на идентификуваните влијанија, предложени се мерки за елиминирање или
намалување на истите. Заради усогласување на мерките, надлежностите и временската рамка за
нивно извршување, подготвен е овој План за управување со животната средина и социјалните
аспекти, кој ќе гарантира дека предложените мерки за ублажување/намалување на влијанијата се
спроведени. Планот вклучува и мониторинг програма за да се оцени степенот на реализација на
проектот и ефектите од спроведување на мерките за ублажување на влијанијата.Спроведувањето
на мерките е задолжително со цел да се постигне адекватно управување со негативните
влијанијаврз животната средина и елиминирање на потенцијалните негативни социјални влијанија.

Општите мерки за избегнување, ублажување и намалување на влијанијата врз животната
средина и кутурното наследство вклучуваат:

Здравствени и безбедносни мерки

Соодветно означување на локацијата за реконструкција, обележување на соодветна
локација за привремено чување на градежниот материјал на локацијата, обезбедување со
предупредувачки ленти, огради и ознаки, забрана на влез на невработените лица на местата
обезбедени со предупредувачки ленти, примена на мерките за безбедност на граѓаните, со
машините  да работи само искусен и обучен персонал, постојано присуство на противпожарни
апарати во случај на пожар или друга штета, носење заштитна опрема и облека во секое време,



фиксирање на скелиња и други H & S мерки, запалливите течности може да се стават и складираат
исклучиво во садови дизајнирани за таа цел.

Сите работници мора да бидат свесни за опасностите од оган и противпожарни мерки и
мора да бидат обучени за да се справат и управуваат  со противпожарни апарати, хидранти и други
уреди што се користат за гаснење на пожари кои треба да бидат функционални.

Да се воспостави посебен сообраќаен режим за возилата на изведувачот за време на
периодот на рехабилитација, со соодветно сигнализирање.

Потпишување на договор со услужната компанија за редовно одржување, замена на резервни
делови, превентивни промени на масло, соодветно одржување (издувни гасови и безбедност, на
пр. кочници, гуми итн.) Како една од најважните безбедносни функции итн.Редовно перење на
возилата и одржување на паркиралиштето чисто, забрана на замена на моторното масло на
паркингот за да се избегне загадувањето на водите и почвата, изведување на редовни годишни
испитувања за одобрување, за време на годишната регистрација на возилата.

Еколошки мерки

Мерките за ублажување опишани во овој дел се општи, а деталните задолжителни мерки за
ублажување се дадени во табелата во соодветното поглавје за Планот за ублажување и следење.

Изведувачот мора да се согласи со сите барања со цел да се елиминира потенцијалот за
повреди на вработените и други прашања од областа на занимањето, здравјето и безбедноста,
локалното население и туристите.

Во текот на активностите за изградба и реконструкција ќе се спроведат превентивни мерки
со цел да се минимизираат идентификуваните негативни влијанија.

Воздух

- Материјалот ќе биде покриен за време на транспортот за да се избегнат загубите на
отпадот и прашината;

- Внимателно утврден период за работа на локацијата;
- Ограничување на непотребниот сообраќај на местото каде што се спроведуваат

градежните работи;
- Употреба на квалитетно гориво за возилата (според националните стандарди);
- Користење на персонална заштитна опрема од страна на вработените;
- Обезбедување мерки за заштита на возилата и опремата - особено мерки за одржување на

инсталацијата на издувните цевки, филтри за моторно масло и редовно сервисирање на опремата и
градежната механизација со цел да се намалат истекувањата и емисиите.

Вода и почва

- Редовно одржување на возилата и градежна механизација и периодични поправки во
согласност со постапките и со цел да се намалат истекувањата, емисиите. Одржувањето и
поправките на возилата и градежната машинерија не смеат да се изведуваат на градилиштето;



- Возилатана изведувачите и градежната механизација да ги  користи  постојните
пристапни патишта;

- Внимателен избор на локација за складирање градежен материјал, отстранување на
градежниот отпад на лиценцираната депонија (одобрена од Општина Кичево);

- Ископаната почва ќе биде соодветно складирана на локацијата;
- Сите опасни материјали и опасен отпад се одделно складирани и обележани во

контејнери со секундарен систем за задржување.
- Заштита на градежни материјали и запирање на градежни активности во услови на

поројни дождови;
- Областа на градилиштето ќе биде ограничена и правилно означена;

- Сите јами од каде ќе се позајмуваат чакал и песок, а депониите во кои ќе се отстранува
вишокот откопани материјали мора да поседуваат "соодветни дозволи / одобренија;

Отпад

- Околината ќе биде чиста, без распоредување на отпадот. Отпадот ќе се собира и веднаш
ќе се транспортира надвор од локации / објекти;

- Распоредот за чистење на локацијата ќе се зголеми поради дополнителен отпад од
работните активности;

- Поголемиот дел од различните видови отпад се класифицираат според поглавјето 17 за
отпад "Изградба и уривање" со кодот за отпад 17 01 - тули и отпад од бетон, 17 09 04 - Мешан
отпад од локацијата на градежништвото, вклучувајќи стакоои  стари дрвени прозорци и
управување според Националниот закон за инертен отпад (одделување на самото место, собирање
и привремено складирање, транспорт до крајната дестинација);

- Со остатоците од лепило, бои, заедно со отпадот од пакувања и бои, дрвени профили,
завртки и друг градежен материјал кој ќе се создаде за време на проектот, ќе се управува во
согласност со националното законодавство за постапување со опасен отпад (собирање опасни
материјали во посебни контејнери за таа цел, етикетирани како опасни и пренесени на овластена
компанија);

- Идентификација, класификација и одвоено привремено складирање (во посебни јасно
означени за отпадоци / контејнери на одделно предефинирана локација на терен и во доволен
број) на различни видови на отпад кои би можеле да се генерираат од рехабилитација и правилно
постапување со отпадот. Отпадот може да се транспортира и депонира / преработи само од
лиценцирани компании.

Социјални мерки

- Обезбедување на согласност и постапување во согласност со проектната документација
на сите релевантни институции;

- Почитување на дадените препораки од Конзерваторскиот центар и одобрени од
Дирекцијата за заштита на културното наследство;

- Создавање на поволни услови за одржување на интегритетот на комплексот;
- Преземање соодветни мерки за безбедност и здравје на населението и работниците



- Инсталација на соодветни предупредувачки знаци и поставување табели за информирање
околу локацијата, за време на изградбата;

- информации дека во тек се градежни работи за ревитализација на комплексот Китино
Кале;

- Примена на законски пропишаните мерки за безбедност и здравје на работниците,
вклучувајќи употреба на лична заштитна опрема и облека, како и купување и поседување на
прибор за здравствена заштита - прва помош на местото на изведување;

- Имплементација на предвидените активности во периодот од 07-19 часот и забрана за
вршење градежни работи во вечерните часови;

- Преземање соодветни мерки за намалување на бучавата (бидејќи работите се изведуваат
во непосредна близина на урбаната средина (центарот на Кичево), нивото на бучава во текот на
денот нема да надмине 55 dB;

- Имплементација на Планот за управување со животната средина и општеството, како и
Планот за управување со културното наследство.

Мерките за ублажување опишани во овој дел се општите, деталните задолжителни мерки
за ублажување се дадени подолу во табелата за мерки за намалување на влијанијата.

8. Мониторинг на примената на мерките за избегнување, ублажување и намалување на
влијанијата врз животната средина и културното наследство

Мониторингот на животната средина во текот на спроведување на проектните активности
обезбедува информации за клучните аспекти на животната средина, особеновлијанијата на
проектот врз животната средина и ефикасноста на мерките за ублажување. Овие информации му
овозвможуваат на примателот и Светска Банка евалуација на успехот на ублажувањето како дел од
следењето и овозможува преземање на исправно делување. Поради ова, Планот за управување со
животната средина и социјалните аспекти, ги идентификува целите за следење и го одредува видот
на следењето. Делот на следење на Планот за животна средина обезбедува а) посебен опис и
технички детали на мерките за следење, вклучувајќи ги параметрите за мерење, методите кои
треба да употребат, зачестеноста на мерењето, границите за откривање таму кадешто е соодветно
и дефиницја на границата која ќе сигнализира потреба за поправки; и б) процедури за следење и
известување со цел обезбедување на рано откривање на условите за коишто треба дополнителни
мерки за ублажуваање, како и обезбедување на информации за ефикасноста, прогресот и резултати
од мерките за ублажување.

Спроведувањето на Планот за управување со животната средина и и Планот за управување
со работите на културно наследство ќе обезбеди навремено преземање на предложените мерки за
ублажување што ќе овозможи реализацијата на проектните активности да нема значајни негативни
влијанија врз животната средина. Апликантот се обврува да достави тримесечни извештаи за
имплементацијата и следењето на мерките за ублажување на влијанијата врз животната средина и
културното наследство во форма на табеларен приказ (табели на План за ублажување и План за
следење на мерките) со дополнителна колона во која се дава статусот на мерката и следењето на
мерката (спроведено/неспроведено, кога, од страна на кој ентитет итн.).



План за ублажување
Фаза на изградба – план за ублажување

Активност
Очекувани влијанија

врз животната
средина

Предложена мерка за
ублажување

Одговорност за
спроведување на

мерката за
ублажување

Период за
спроведување
на мерката за
ублажување

Трошок
поврзан со

спроведувањ
е на мерката

за
ублажување

Сите работи Општи барања

- Планирање на времето за
стартување на проектните
активности;
- Јавноста е информирана за
работите преку известување на
одборот за огласување на
општината и веб-страница на
компанијата и по други начини,
доколку е потребно;
- Сета работа ќе се спроведува на
сигурен и дисциплиниран начин;
- Сите потребни дозволи, мислења
и одлуки се добиени пред
започнувањето на работите,
вклучувајќи го и одобрувањето од
ОВЖС;
- Локалните, еколошките и
професионалните, здравствените и
безбедносните (OHS) инспекции
биле известени за работи пред да
започнат;
- Да се воспостави посебен
сообраќаен режим, одобрен од
надлежен орган (на пр. Сообраќајна
полиција);
- машините ќе се управуваат само
од искусен и обучен персонал, со
што се намалува ризикот од
несреќи;
- Сите вработени мора да бидат
запознаени со опасностите од

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



пожар и мерките за противпожарна
заштита и мора да бидат обучени за
да управуваат со противпожарни
апарати, хидранти и други уреди
што се користат за гаснење пожари;

Сите работи Светлосно загадување - Изборот / дизајнот на светилки ќе
го минимизира можното
загадување на светлината.

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба

Сите работи шанса за наодите

- Постапките ќе го следат
националното законодавство за
откривање на случајност
Во случај да има случајни наоди,
работите ќе бидат запрени и ќе
бидат информирани надлежните
власти (Министерството за култура
и регионален музеј и институт)
- Изведувачот дополнително ќе ги
следи упатствата на надлежните
органи и работите ќе почнат по
нивно одобрување

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба

загадување на воздухот
(емисии на прав и
издувни гасови)

- за време на суви периоди,
прскањето на sitethat е предмет на
емисии на бегал прав со техничка
вода и рационално користење
- редовно чистење на пристапни
патишта и место за отстранување
на почвата и песокот
- покривање и стабилизирање на
контејнерите со градежен материјал
и отпад
- соодветни постапки за ракување
со градежни материјали
- спроведување на добра градежна

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



пракса
- ограничување на брзината на
возилата, особено во населените
места
- престанок на работа на моторот на
возилата кога тие не се користат
- редовно одржување на возила
- покривање на транспортните
возила за време на транспортот на
отпадот и градежните материјали
- чистење на тркалата на возилата
по напуштањето на градилиштето

влијанија врз
површинските и
подземните води
(седиментација на
суспендиран материјал,
нарушување на
режимот и квалитетот
на водите од
активностите за
ископување,
несоодветно
управување со
ископаната почва и
нејзино складирање,
случајно истурање на
нафта и гас,
несоодветно
управување со отпадот,
несоодветно
управување со отпадна
вода генерирана од
работници)

-избегнување на извршување
градежни работи под агресивни
временски услови (дожд, ветрови)
- користење на специјални
градежни техники на стрмни
подрачја
- складирање на градежен
материјал и градежен отпад на
соодветно растојание
- примена на добра градежна пракса
при реконструкција на водоводна и
канализациска мрежа и
хидраулични решенија
- редовно сервисирање и
одржување на машините што ќе се
користат
- механизација за паркирање на
водоотпорна земја
- во случај на случајно истекување
да се обезбедат контејнери за
собирање, абсорбента и
противпожарна опрема
- поставување мобилни тоалети на
локацијата за собирање на фекални
и санитарни води од отпад и нивно
редовно одржување и испуштање
во согласност со пропишаните

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



стандарди
- постојните кесули ќе бидат
тестирани и ќе им се гарантира
неизвесност.
- Да се спречи опасно истурање од
отпад (складирањето на
привремено опасни материи,
вклучувајќи го и отпадот, ќе биде
отпорен на истекување и оние за
опасен или токсичен отпад опремен
со секундарен систем за
задржување, на пример, контејнери
со двојни ѕидови или контејнери);
- Доколку дојде до опасно
истурање, отстранете го, исчистете
го местото и следете ги постапките
и мерките за управување со
опасниот отпад;
- Во случај на каков било втор круг
кој доаѓа од работна површина што
е можно контаминиран од опасни
супстанции, треба да се собере на
терен до привремено задржување и
да се транспортира до соодветна
дозволена пречистителна станица
за отпадни води;

влијанија врз почвата
(чистење на теренот,
употреба на тешки
машини и можно
неконтролирано
складирање на
отпадните материјали,
евентуално набивање
на почвата и
намалување на
можноста за
инфилтрација на вода и
намалување на

соодветно отстранување на ниската
вегетација со цел да се минимизира
деградацијата на почвата
- обновување на вегетацијата
- добра градежна пракса
- соодветни постапки за складирање
на материјали и отпад
- Ограничете ги земјените работи
на сувата сезона
- примена на мерки за заштита на
водата
Примена на управување со бура

вода за време и по работи.

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



нејзината плодност,
несоодветен третман на
отпадни води што ќе се
генерираат од
работниците ,
неправилно
складирање и
управување со отпад,
контаминација на
почвата од
инфилтрација на
отпадот од отпад и
градежен материјал,
истекување на
маснотии и масла од
механизација,
сервисирање и перење
на механизација на
несоодветно место)

- паркирање на возила на
водоотпорна основа
- одржување, пополнување и миење
на возилата на места предвидени за
таа цел, надвор од комплексот
- складирање на горива и масла во
соодветни пакувања и на соодветно
заштитени места, а во случај на
случајно протекување
обезбедување на контејнери за
собирање, абсорбента и
противпожарна опрема
- Правилно одржување и чистење
на градежна опрема и механизација
- избегнувајте нестабилност на
почвата пред и за време на работите
и применувајте соодветни мерки за
стабилност на почвата (особено
пред употреба на тешки машини
или дозволување на тешки возила).
- во случај на ризици одсвлечиште,
ќе се преземат мерки за
геотехнички испитувања /
истражувања.

зголемено ниво на
бучава

- ограничување на брзината на
возилото, особено во населените
места - целата градежна опрема ќе
биде во согласност со стандардите
за емисија на бучава
- градежните работи ќе се

изведуваат само во текот на денот,
односно од 07-19 часот - редовно
одржување на градежни машини и
опрема
- избегнување на употреба на силни
звучни сигнали, со цел да се намали
нарушувањето на населението

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



можни негативни
влијанија од

генерирање на
различни видови отпад

- идентификување на различни
видови и количини на отпад, кои
може да се генерираат на
градилиштето
- избор и класификација на
различни видови на отпад и
пренесување на овластени фирми;
- Отстранување на отпад на
лиценцирани депонии /
преработени постројки
- управувањето, собирањето и
отстранувањето на опасниот отпад
од страна на компаниите со дозвола
за управување со опасен отпад и на
лиценцирани депонии /
преработени постројки за вакви
видови отпад.
- воспоставување на постапка за
управување со отпад
- контејнери и локации за
складирање на отпад
- дефинирање на времето за
собирање и транспортирање на
создадениот отпад од градилиштето
- повторна употреба на почвата и
градежен отпад што е можно
повеќе
- повторна употреба на други
видови отпад
- проценетата вредност на отпадот
што може да се користи, повторно
да се употреби или да се рециклира
- евидентирање на видот и
количеството отпад што ќе се
генерира
- следење на преземените мерки за
управување со отпадот
- план за собирање отпад во случај
на случајно истекување на отпад со
опасни карактеристики

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



- правилен третман на отпад
- назначување лице одговорно за
управување со отпадот

социјалните аспекти и
влијанијата врз
населението и
работниците

- оградување, обележување и
обезбедување на градилиштето.
Сите локации на dangeours на
работното место (дупки, ровови,
итн.) Се обележани и безбедно
покриени или оградени.
- посебен начин на сообраќај во
одредени засегнати населени
области во зависност од потребите
за товарење, растоварување и
транспорт
- соодветна сообраќајна
сигнализација на сите критични
точки во фазата на изградба и
ограничување на брзината што
одговара на условите
- проверка на квалификациите и
искуствата на работниците и
организирање дополнителна обука
за безбедност и сигурност
- употреба на лична заштитна
опрема
- користење на машини кои
обезбедуваат безбедност на
екстремитетите под нормални
работни услови (на местото каде
што машината има подвижен дел,
таа е вградена и заштитена со штит
или друг уред кој спречува пристап
до подвижниот дел)
- обучени и лиценцирани оператори
за безбедно ракување со
индустриско возило
- мобилна опрема со обележана
видливост и опремена со звучни
сигнали

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



- еднодневна обука за лично
здравје, организирана од
изведувачот
- редовни медицински прегледи
- чување на запаливи материи од
извори на искри и оксидирачки
материјали,
- работниците се соодветно обучени
и искусни (и сертифицирани, ако е
применливо) работат на работата
што ја извршуваат.

Заштита на природата

- не е дозволено никаква сеча
- Темелно проверете ги дупките и
рововите пред да се полнат.
- Забрана за собирање на огревно
дрво од работните површини и
околу нив.
- Забрането е нарушување на
животните и собирање на растенија
во областа.
- Минимално отстранување на
зелена површина
- За време на работите нема да се
оштетат или отстранат дрвјата.
- за зазеленување ќе се користат
само локални растенија.

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба

Сите работи Бебзбедност

Инсталирањето на детско
игралиште, фитнес опрема и други
мебели ќе биде во согласност со
националните или / и
меѓународните безбедносни
стандарди (построгите ке
преовладувачкаат ) и најдобрите
практики.

- Општина Кичево
- Избран контактор
- Супервизор
- Општински персонал
за надзор (инспектор
за животна средина,
комунален инспектор)

Во текот на
спровведување

на активностите

Вклучени во
буџет за
изведба



Оперативна фаза
Функционирање на
застапените содржини во
комплексот

- Не се очекуваат
опасности врз
животната средина
- Се очекува позитивно
влијание поради
подобро организиран
простор, редовно
одржување на
објектите присутни на
локацијата, подобрен
пристап до објектите и
редовно обезбедување
на комплексот
- Се очекува подобрен
изглед на локацијата,
одржување на
чистотата на целиот
комплекс и подобар
прием на посетителите

Советот на општината донел одлука
за усвојување на Планот за
одржување, што ќе овозможи
континуирано одржување на
местото, ако ги следи неговите
насоки
- План за одржување обезбедува
долгорочна одржливост на
комплексот Китино Кале
- Правилно управување со отпадот
и отстранување на дозволената
депонија

Општина Кичево

Вклучено во
буџет на
општина
Кичево

Здравје и безбедност

- редовна проверка на безбедноста
и одржувањето на детско
игралиште и фитнес опрема
- предупредување дека тиекои  го
користат игралиштето го користат
на своја сопствена одговорност
- упатства за начинот на употреба и
за тоа до која возраст може да се
користат реквизитите

Општина Кичево
Вклучено во
буџет на
општина
Кичево

Вода

Септичката јама редовно ќе се
испразнува , тестира и одржува.
Кога ќе се испразни, содржината ќе
биде испразнета во комуналната
постројка за третман на отпадните
води. Директно ослободување на
примателот на природата без
претходен третман е забрането.

Општина Кичево

Вклучено во
буџет на
општина
Кичево



Табела 23. План за ублажување

План за мониторинг
Фаза на изградба план за мониторинг

Кој
Параметар треба да се

мониторира?

Каде
Треба да се
мониторира

тој
параметар?

Како
Треба да се следи
тој параметар

(што треба да се
мониторира и

како)?

Кога
Треба да се

мониторира тој
параметар (време и

зачестеност)

Од кого
Треба тој

параметар да се
мониторира

(одговорност)?

Колкав
е трошокот
поврзан со

спроведувањето
на мониторингот

Обезбедување на сите
потребни дозволи, мислења и
одлуки пред започнување на
градежни работи, како и
информирање на релевантни
инспектори и одговорни
институции

Релевантни
институции

Визуелна проверка на
документација

Пред почеток на градежни
работи

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Прегледна доставените
сертификати и лиценци за
стекнатите квалификации и
искуство на работниците кои
ќе бидат вклучени во
реализацијата на градежните
активности

Простории на
изведувачот

Преглед на
документите

Пред почеток на градежни
работи

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Информирање на јавноста за
временската рамка на
градежните активности

Преглед на
документи и
соопштенија,
медиумска
архива, на терен

Со фотографирање и
преглед на
документите

На почетокот на фазата на
изградба

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган,

Предвидено во
буџет на проект



Спроведување на регулативи
и мерки за безбедност и
заштита

На проектна
локација и
непосредна
околина

Визуелна проверка
(градежното место е
обележано и
обезбедено, поставена
информативна табла,
поставен знак за
намалување на брзина

Секој работен ден за
времетраење на
проектните активности

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Состојба на водите и почвата
во однос на инженеринг и
геолошки процеси

На
градилиштето

Следење на мерките и
препраките и
визуелно следење за
време на фазата на
изградба
Слаб капацитет на
септичка јама

Секојдневно во
градежната фаза, за време
на подготвителните и
градежните активности и
веднаш по обилни врнежи

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Квалитет и состојба на
почвата

Сите места за
складирање на
хемикалии,
горива и отпад

Визуелна проверка Секојдневно во градежна
фаза

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Прашина и издувни гасови во
амбиенталниот воздух

На границите на
градежната
локација и во
нејзината
околина

Визуелна контрола на
работните услови и
употребените
градежни практики на
градилиштето

Секојдневна визуелна
контрола

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Ниво на бучава и вибрации На самата
локација и околу
неа

Со соодветна мерна
опрема

Согласно законската
регулатива (еднаш
месечно), доколку по две
последователни мерења се
покаже дека бучавата не
ги надминува вредностите
за генерирана бучава од
вклучените машини и
возила, мерењето ќе се
прави по потреба во
согласност со барања на
инспекциски служби

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект



Карактеристики на пределот
и визуелни ефекти (градежни
активности, купови на земја,
складирање на материјали и
отпад

На проектна
локација

Визуелна контрола Секојдневно за време на
градежната фаза

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Управување со генерираниот
отпад

На проектна
локација

Визуелна контрола Секојдневно за време на
градежната фаза

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Оперативна фаза

Одржување на комплексот
Китино Кале

Преглед на
Планот за
одржување
усвоен од
Советот на
Општина
Кичево и
разгледување на
Програмата за
одржување на
јавниот простор
на комуналното
претпријатие
Комуналец -
Кичево.
Управување со
отпад

Преглед на
документот,
Визуелна контрола

Квартален,
Годишен извештај

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Безбедност на
детскот катче за
играње,
безбедност на
фитнес опрема

Преглед на
документот,
Визуелна контрола

Квартален,
Годишен извештај

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект



Редовно
празнење и
тестирање на
септичката јама
и тестирање /
одржување

Преглед на
документот,
Визуелна контрола

Квартален,
Годишен извештај

Општина Кичево,
Изведувач, Надзорен
орган, Инспектор за
заштита на животна
средина и комунален
инспектор

Предвидено во
буџет на проект

Табела 24


