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1. PARATHËNIE
ProjektI për Garim në nivel Lokal dhe Regjional (PGLR) është investim katër-vjetor i
mbështetur nga Unioni Europian dhe përdor fonde nga IPA II të parashikuara për garim dhe
inovacione në Maqedoni. PGLR do menaxhohet nga fondi Hybrid Trust dhe përbëhet nga katër
komponenta të zbatuara nga Banka Botërore dhe Qeveria e Maqedonisë. Projekti do sigurojë
fonde për investim dhe rritjen e kapaciteteve për mbështetjen e sektorin për rritje, investime në
destinacione dhe prosperitet të destinacioneve specifike. Në nivel lokal dhe regjional, projekti
do të mbështesë destinacione të caktuara turistike të shtetit nëpermjet kombinimit të asistencës
teknike për t’a përmirësuar menaxhimin e destinacionit, investime në infrastrukturë dhe
investime në krijimin e linqeve dhe inovacioneve. Investimi do të mbulohet nëpërmjet të grant
skemes për turizmin regjional të palëve të interesuara si’ç janë komunat, institucionet, OJQ-të
dhe sektori privat.
Lista Kontrolluese e këtij Plani për Menaxhim Social dhe të Mjedisit (PMSM) është përgatitur
për aktivitete të zbatuara nga projekti i AGROPOLOG-VFS, Zheline. Lista kontrolluese e
PMSM paraqet përshkrim të projektit, detajet teknike, shtrierja, rregullimi dhe lokacioni, ne
bazë të të cilave vlerësohen rreziqet sociale dhe të mjedisit.
Implementimi i masave zbutëse që i adreson rreziqet e identifikuara dhe problemet, poashtu dhe
planii monitorimit,i definuar me listen kontrolluese të PMSM,është e obligueshme dhe në
pajtim me rregulloret nacionale për mjedisin dhe rregulloret tjera.

2. Pershkrim i shkurter i proektit
Qellimi kryesor i nen-proektit “Terrase verore autentike me kend per femije dhe shikim nga
bukurite e Sharrit” eshte zgjerimi I ofertes se AGROPOLOG-VFS Zheline me qellim zgjidhjen
e problemit te kapacitetit te vogel te terases verore aktuale. Lokacioni eshte me truall dhe
humus dhe momentalisht eshte I pambuluar. Ne SITUACIONIN 1 jane dhene fotot e situates
aktuale.
Hapat per implementimin e projektit jane si ne vazhdim:
1. Zgjerim te terases verore per te tjera 220m2 (duke perfshire replik te ures, ndertimin e
nje fontane ne forme te mullirit antic, 24 tavolina dhe 80 karrike)

Foto 1. TAVOLINA
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FOTO 2. Karike

Foto 3.Fontana ne forme te mullirit antik

Foto 4. Replik e URES SE ZHELINES.
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Foto 5. Dukja e terases para dhe pas zgjerimit.

2. Vazhdimi i banakut (Montim i banakut te jashtem me vendosjen e pajisjeve per banak dhe
4karike)
3. Ndertim i kendit per femije ne kuader te lokacionit egzistues prej 20m2 dhe instalim te
lojrave per femije.

Foto 6. Lojerat per femije.

4. Ndertim i toaleti 2m2 dhe dhoma per nena dhe femije prej 5.9m2.
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Aktivitetet e planifikuara jane te ndara ne disa kategori:
1.Pune pergaditore (bartjen e truallit-humusit aktual (220m2) dhe rrethimit aktual deri tek
deponia ligjore)
2.Pune trualli
- Furnizim, transport dhe vendosjen e tamponit, d=20cm (45m2), zalle d=5 cm (15m3) dhe zalle
shtese d=cm (40m3) per kend lojrash per femije per rafshimin e terenit per perpunim te
metutjeshem te dyshemes
- aktivitetet holtikurturore dhe te cerdhes (vendosjen e shtreses nga humusi bashke me faren e
barit per 40m2, 30 drunj halor)
3. Pune ndertimtarie
- Nderitmi I murit prej tullave te betonit (20/40/20 d=20 sm dhe 4=120cm
- ndertimi I stazes per levizje d=10 cm dhe nje pjese se terces se mbuluar me plate te
gurrit si pune perfundimtare dhe dysheme prej betony per lokacionin e parapare per
stazen hyrese d=10 cm bashke me armaturen e nevojshme.
- Ndertimi I fontanes ne forme antike (detaje te dhena ne figuren 3)
- Nderitmi I I urres se improvizuar “Zheline” (detaje te dhena na figuren 4)
- Zgjerimi I banakut (h=1.20 m, h=1,50m, h=2,0m) dhe dekorimin me gurre dhe pllake
keramike (d=05-1 cm )
- Nderitmi I nevojtores dhe dhomes ndihmese per femije. Tampon dhe beton per
dyshemen prej 20m2
4. Pune te elektrikes
- Frunizim dhe montik te instalimeve elektrike tek banaku, teraca dhe hapsirat ndihmese
(nevojtore dhe dhome)
5. Furnizim dhe montim te rrjetit te kanalizimit dhe ujesjellesit tek banaku dhe hapsirat
komunale (nevojtore)
6. Furnizim, transport dhe montim te derrasave ne konstrukcionin e pergaditur
paraprakisht, vendosjen e konstruksionit te drurit, karrikeve te drurit dhe derrasave te
drurit
7. Furnizim dhe montim te pajisjeve (pajisjeve per dekorim te brendshem, tavolina,
karrike, jastek dhe dekorime), pajisje per regullimin e kendit te lojrave per femije,
pajisjeve per nevojtor per persona te hendikepuar dhe dhoma per nenat dhe femijet
dhe pajisjeve per parkimin e bicikletave

3. Kategoria e mjedisit jetesor
3.1 Poitikat e e mbrojtjes te Bankes Boterore/kategorizimi
PGLR eshte e mbeshtetur nga granti prej Unionit Europian implemenetuar bashkarisht nga
kabineti I zevendes premierit per ceshtje ekononike si agjension implementues I fondeve dhe
Banka Boterore. PGLR eshte klasifikuar si projekt
PGLR eshte klasifikuar si project I kategorise B, I cili nenkupton nje nivel te caktuar te
ndikimit negative si rezultat I implementimit por asnje nga keta nuk ndikim te theksuar ne
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mase dhe ne kohe te gjate. Si rezultat I ketij klasifikimi aktivizohet vleresimi I ndikimit ne
ambientin jetesor OP 4.01. Rjedhismisht KZMEP perpunoi kornize per menaxhimin e
ambientit jetesor dhe shoqeror (RUZHSO) qe con drej analizes ekologjike ten en projekteve
te mbeshtetura perms skemes se granteve te Komponentes 3, definimin e pershtatshmeris dhe
procedurave per skrining dhe vleresim te ambientit jetesor.
Te gjitha aktivitetet e projekti patjeter te realizohen ne pajtim me politikat operative dhe
procedurat e Bankes Boterore dhe regullatives nacionale.
Nën-projekti i propozuar klasifikohet si Kategori B- për shkak të faktit që impakti në mjedisin
jetësor në të ardhmen janë më pak të favorshëm sesa ato të Kategorisë A dhe B+, duke e
konsideruar natyrën, madhësinë dhe lokacionin e tyre, si dhe karakteristikat e impaktit të tyre
potencial mbi mjedisin jetësor.
Kjo kategori parashikon qëEA të vlerësojë çfarëdo impakti potencial të ambientit jetësor
qëështë I lidhur me nën-projektin e propozuar, të identifikohen mundësitë potenciale për
përmirësim të ambientit jetësor dhe rekomandim të çfarëdo masave të nevojshme për t’a
parandaluar, minimalizuar dhe zvogëluar çdo impakt të demshëm. Përfshierja dhe formati i EA
do ndryshojë varësisht nga nën-projekti, por në bazë do jetë me e ulët se shtrirja/përfshirja e
EIA, zakonisht në formë të PMSM. Shtirja e PMSM-it është e definuar me Aneksin D të
MKMSM. Për nën-projektet që involvojnë përmirësime, riparime dhe adaptime/përshtatje të
vogla të objekteve, do të përdorej lista kontrolluese e PMSM (shablloni i dhënë ne Aneksin F
prej MKMSM).
B- Kategoria do kishte përfshier nën-projekte, të cilat poashtu: a. Involvojnë marrje hua kapital
për punë, që përfshin blerje dhe/ose përdorim të materialeve të rrezikshme (psh. Benzinë) ore b.
process irregullimeve që involvojnë blerje të pajisjeve/maqineri që paraqet potencial per rrezik
të madh të shëndetit dhe sigurisë. Sipas ligjeve të Maqedonisë, tipet e nën-projekteve që binë në
kategorinë B-, nuk kërkojnë EIA. Aktivitetet e parashikuara me këtë projekt e që mund të
shkaktojnë ndikim negativ në mjedisin jetësor, janë të obliguara të zbatohen ndër Komponentën
2 (infrastruktura të buta dhe riparim I skaut kampit Krste Jon në Strugë me qëllim zgjërimi).
Megjithatë, këto aktivitete pritet të produkojnë impakteve të limituara, kohëshkurta dhe tipike
mbi ambientin jetësor
3.2 Vlersimi I ambientit jetesor sipas legjislatives nacionale
Nen-projekti nuk ben pjese ne asnje prej kategorive te Aneks I dhe Aneks II te Rregullores per
percaktimin e projekteve dhe krijimtarive ne baze te se cilave kerkohen procedur per vlersimin
e ambientit jetesor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 2005, nr. 109/2009). Ne pajtim me Udhezuesin
per realizimin e procedurave per vlersimin e nevojes, vellimit dhe vlersimin e ndikimit mbi
ambientin jetesor, ku project nuk bie as ne Aneks I as ne Aneks II, Vendimi per procedure per
vlersimin e nevojes per Vleresimin e ndikimit ne ambientin jetesor eshte I panevojshem.
Si do qe te jetes sipas udhezimeve te PKLR, ne suaza te Raportit per kontrollin e ambientit
jetesor, parashtruesi I kerkeses ka dorezuar njoftim dhe qellim per realizim te projektit ne
Ministrin e ambientit jetesor dhe planifikim hapsinor. Agropolog-VFS Zhelines, dorezoj
njoftim me shkrim deri te Ministrie e ambientit jetesor dhe planifkimit hapsinor dhe mori
pergjigje me date 10.08.2018 vj me mendim se duhet process per VNAJ dhe pergaditi
elaborate per mbrojtjen e ambientit jetesor per realizimin e ketij nen projekti.
Pergjigja e mare nga ana e Ministris se ambientit jetesor dhe planifikimit hapsinor do te jete ne
shtojce te Listes kontrolluese e planit per menaxhimin me ambinetin jetesor dhe shoqeror.
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4. PASQYRA E NDIKIMEVE
Si rezultat I aktivitetete te parashikuara te projektit per renovim/adaptim te terraces verore nga
aNa e Agropolog-VFS Zheline, jane identifikuar Ndikimet potencijale si ne vijim:
1. Ndikime te mundeshme negative ne siguri dhe shendet ne pune dhe ndikimet tek banoret,
vozitersit dhe punetoret(ndikimiet locale jane tekufizuara ne lokacionin e renovimit dhe
jane afatshkurtera, prezente vetem gjate fazes se implementimit)per shkak te:
- Mungesa e masave per siguri dhe shendet ne pune gjate periudhes se
renovimit/adaptimit,
- Lendimet e e shkaktuara ne/afersi te punetorise,
- Mos respektim te standardeve per siguri dhe procedurave te punes,
- Menaxhim jo adekuat te komunikacionit dhe siguri e udhetareve
2. Ndikimi I mundshem ne kualitetin e ajrit dhe emetimin e gazrave prej automjeteve te
cilat transportojn materijale dhe pajisje ne lokacionin e nen projektit dhe transportin e
mbeturinave jashta lokacionit (ndikim local I kufizuar ne lokacionin e
renovimit/adaptimit I cili paraqitet ne fazen e implementimit per shkak te:
- emetim I pluhurit gjate trasportit te materijaleve, menaxhim me materijale dhe pune
ndertimore,
- gazra prej automjeteve dhe komunikacionit, gjithashtu edhe ndryshim I kursit te
komunikacionit ne afersi.
3. Emetim I mundshem I vibracioneve si rezultat I automjeteve transportuese te cilat
qarkullojn ne lokacionin e renovimit, sikur edhe vete punet ndertimore (ndikimet locale
jane te kufizuara vetem ne lokacionin e renovimit dhe gjate fazes se implementimit.

4. Menaxhim I pa pershtatshem te mbeturinave dhe I grumbullimit jo ne kohe te tyre, si dhe
transporti I te njejtave. Efektet e mundeshme te padeshiruara ne ambientin jetesor dhe te
shendetit mund te dalisn si rezultat I gjenerimit dhe menaxhimit te llojeve te ndryshme te
mbeturinave. Ekzsiton mundesia qe ndikimet negative te jene afatgjata dhe te perseritshme por
te kufizuara me menaxhin joadekuat te mbeturinae dhe grumbullimin dhe tranportimin jo ne
kohe te mbetjeve komunale.
6. Ndikim ne token pjellore dhe ne ujrat si rezultat I rjedhave te rastesishme, derdhje dhe
ndertimm jo adeukat dhe menaxhim me mbeturina te demshme. Megjithate, nga aktivitetet
e parapara pritet te kete ndikim negativ te perkohshem, local, afatshkurt dher te kufizuar
gjate periudhes se renovimit/adaptimit. Sasit e priotutra te mbeturinave te fort ate
rezikshme dhe rrjedhjeve te clat gjenerohen si mbeturina gjate implemntimit ten en
projektit jane te vogla.
Nuk priet asnnje ndikim negative tek resurset kulturore dhe venbdanimet natyrore, sepse
nen projekti nuk gjendet ne afersi te vedeve te mbrojtura.
Skriningu fillestar tregoi qe nuk do te gjenerohet mbeturine te azbestit dhe mbeturina
radioactive, megjithate jane parapare masa per zbutje ne kete nen project.
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5. QËLLIMET E LISTËS KONTROLLUESE TË PMSM, PËRSHKRIM I
KËRKESAVE
Banka Botërore kërkon Vlerësim të Mjedisit (EA) për propozim-projektet që konkurojnë për
fondet e Bankës Botërore, me qëllim që projektet të jenë të sigurta dhe të përshtatshme në
pikëpamje të mjedisit jetësor dhe kështu të rritet kualiteti i sjelljes së vendimeve. EA është
ipropozim-projektit të ketëndikim mbi mjedisin jetësor.
Sipas ekzaminimit të aplikacioonit për shprehje interësimi (këtu duke përfshier dhe Pyetësorin
për Mbrojtje të Mjedisit) nën-projekti “Turizëm i aventurave rinore” u kategorizua si B-. Nën
projektet që kategorizohen si B- janë ato ku impakti mbi mjedisin është më pak i dëmshëm sesa
nën-projektet të kategorizuara si A ose B+, këtu duke e marrë parasysh natyrën, madhësine dhe
lokacionin, e poashtu dhe karateristikat për impakt potencial mbi mjedisin.
Thellësia e vlerësimeve të ambientit për nën-projektet mund të jetë e ndryshme varësisht nga
nënprojekti,
por zakonisht është më pak rrënjësore sesa EIA, më shpesh në formë të Planit për
Menaxhim Social dhe të Mjedisit jetësor (PMSM). Për nën-projektet që parashikojnë
përmirësime, rikonstruime
dhe përshtatje të thjeshta të pajisjeve, përdoret Lista Kontrolluese e PMSM.
Lista Kontrolluese e PMSM aplikohet për riparime ose ndërtime të lehta. Siguron “praktikë të
mirë pragmatike” dhe është e dizajnuartë ashtu që të jetë lehtë e përdorshme dhe kompatibile
me kërkesat mbrojtëse të Bankës Botërore. Formati i kësaj liste përpiqet tëmbulojë qasje të lehta
të punimeve të përditshme civile me impakt të lokalizuar.
Lista kontrolluese përmban një paragraph parathënie ( paragraph I parathënies, në të cilin
përshkruhet projekti, pjesë në të cilën definohet kategoria e mjedisit, identifikohen impaktet dhe
shpjegohet koncepti I PMSM listës kontrolluese)
Pjesa 1 përbëhet nga pjesa përshkruese (“pasaporta e faqes”) që shpjegon specifikat e
projektit në aspekt të lokacionit fizik, aspektin institucional dhe legjislativ, shpjegim I projektit,
përfshier këtu dhe nevojën për ndërtim të kapaciteteve të programit dhe shpjegim të procesit të
kyqjes dhe konsultimit të qytetarëve.
Pjesa 2 përfshin ekzaminim social dhe të mjedisit në format të thjeshtë me Po/Jo, i përcjellur
me masa për zbutje të çdo aktiviteti të dhënë.
Pjesa 3 është plan për monitorim për aktivitetet gjatë ndërtimit dhe implementimit të
projektit. Mban të njëjtin format të kërkuar nga standardet PMSM të Bankës Botërore.
Qëllimi i kësaj liste kontrolluese është që Pjesa 2 dhe Pjesa 3 të përfshihen në dokumentet e
ofertave të kontraktuesve.
Procedura për botimin e Listës Kontrolluese të PMSM ëahtë: Listë Kontrolluese e PMSM në
gjuhën Maqedonase, Shqipe dhe Angleze duhet të publikohet në faqen e internetit të PGLR e
poashtu dhe në faqen e internetit të komunës në fjalë, dhe duhet të jetë e hapur për publikun së
paku 14 ditë.
Duhet të jetë në dispozicion si kopje e printuar në hapësirat e PMSM dhe komunës relevante
dhe/ose në qendrat regjionale të planifikim. Gjatë shpalljes, thirrja për vërejtje ndaj
dokumenteve duhet të leshohet megjith adresën elektronike dhe postale për t’i dërguar vërejtjet.
Raporti I dëgjimit publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) përmban informata bazë për
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vendin, listë të personave prezent dhe përmbledhje të vërejtjeve të pranuara. Kjo duhet të
përfshihet në verzinin final të dokumentit të publikuar.
6. APLIKIMI I LISTËS KONTROLLUESE TE
PMSM
Lista kontrolluese PMSP eshte document I pregaditur dhe ne pronesi te shfrytezuesit. Procesi I
dizajnimit dhe implementiminte te projektite te parashikuar do te behet ne tre faza::
1. Identifikim general dhe faza e studimit, në të cilën objekti i rekonstruimit dhe
përshtatjesështëi selektuar dhe programii përafërt për tipologji të punës potenciale, janë të
elaboruara. Në këtë fazë, Pjesa 1, 2 dhe 3 e Listës Kontrolluese të PMSM, janë të hartuara.
Pjesa 2 e Listës Kontrolluese të PMSM mund të përdoret për selektimin e aktiviteteve tipikë
prej “meny”-së dhe të lidhen me probleme tipike të ambientit jetësor dhe masa për zbutjen e
tyre.Bëhen konsultimet publike dhe pastaj PMSM është i finalizuar.
2. Planifikimi detaj dhe faza e tenderit, duke përfshirë dhe specifikimet dhe faturat për punime
ndërtimi, mallëra për pajisje, marketing the shërbime tjera të lidhura me nën-projektin. Gjithë
PMSM i plotësuar (Pjesa 1, 2 dhe 3) do të bashkangjitet në pjesë integrale të dokumentacionit të
ofertës së bashku me kontratën e punës dhe kontratën për supervision, analog me kushtet
teknike dhe komerciale, duhet të jetë e nënshkruar nga palët që lidhin konratën.
3. Gjatë implementimit të fazës së punës nëpajtueshmëri me mjedisin jetësor (me Listën
Kontrolluese të PMSM megjithë rregulloret shëndetësore dhe sigurisë (Sh&S)- environmental
and health and safety (H&S) së njerëzve dhe mjedisit jetësor) dhe kriteret tjera kualitative, janë
të implementuara në vendet përkatëse, dhe aplikim i tyrei konrolluar/mbikqyrur nga mbikqyrës
rajonal. Këto përfshijinë enxhinier mbikqyrësi(supervisor) rajonal ose mbikqyrës të caktuar nga
projekti Lista Kntrolluese e PMSM dhe implementim të mbikqyrjes. Masat e zbutjes së ndikimit
në Pjesën 2 dhe plani I monitorimit në Pjesën3, janë bazat për të verifikuar pajtimin e palëve që
lidhin kontratë me provizionet e duhura të mjedisit jetësor.
Aplikimi praktik iListës Kontrolluese të PMSM do përfshijë dhe arritjet e Pjesës I,
dokumentimi I specifikave relevante të vendit në fjalë. Në pjesën e dytë, aktivitetet që duhet të
ndërmerren, do kontrollohen në bazë të llojete vë aktiviteteve të parashikuara dhe në bazë të
parametrave të monitorimit nga pjesa e tretë (Pjesa 3), do definohet dhe aplikohet në bazë të
aktiviteteve të paraqitura në Pjesën 2. E gjithëLista Kontrolluese e PMSM e plotësuar në tabelën
1 (Pjesa 1, 2 dhe 3) për çdo lloj të punës, duhet të jetë e bashkangjitur si pjesë integrale e
kontratës së punës dhe si analog me gjithë kushtet teknike dhe reklamuese, e cila duhet
nënshkruar nga palët që lidhin kontratën.
7. MASAT E ZBUTJES SË NDIKIMEVE
Masat për shmangjen dhe zvogëlimin e ndikimeve të identifikuara në mjedisin jetësor, punëtorët
dhe komunitetin, sidhe aplikimi i aspektit social të nën-projektit janë këto (por jo të limituara
me kaq):
Shënimi i vendit për rekonstruim, shënimi i kolacinit të duhur për depo të përkohshmetë
materialeve për punime ndërtimi, përdorimi i shiritëve paralajmërues, gardheve dhe shënim,
ndalesë të hyrjes për personat që nuk janë të angazhuar në projektin, të shënuara në shiritet
paralajmëruese, aplikimmi i masave të sigurisë për qytetarët, maqinat të mund të përdoren
vetëm nga kuadri I trajnuar dhe me eksperiencë, prezencë konstante e aparateve kundër zjarrit
në rastë zjarri ose dëme tjera, veshja e pajisjeve dhe rrobave sigurie gjatë gjithë kohës, rregullim
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të skeleve (tribunave) dhe masa tjera shëndeti dhe sigurie. Lëngjet e djegshme mund të
vendosen dhe ruhen ekskluzivisht nëpër anijet e dizajnuara mu për këtë qëllim.
Gjithë punëtorët duhet qenë të vetëdijshëm për rrezikun nga zjarri dhe masat për shuarjen e
zjarrit.Duhet trajnuar për përdorimin e aparateve për fikjen(shuarjen) e zjarrit, hidrantët dhe
pajisjet tjera për fikjen e zjarrit, të cilat duhet qenë funksionale. Niveli i zhurmës nuk duhet
kapërcyer 55dB gjatë ditës, kursë punimet e ndërtimit, nuk do bëhen gjatë natës. Identifikimi,
klasifikimi dhe ndarja e llojeve të ndryshme të mbeturinave që mund të gjenerohen gjatë
riparimit, duhet trajtuar në mënyrë të duhur, nëpër depo të ndryshme (në kontejnerë të pastër të
shënuar në vend paraprakisht të definuar në hapësirë dhe në numër të mjaftueshëm). Mbeturinat
mund të transportohet dhe procesohet vetëm nga kompani të licencuara. Duhet krijuar regjim
special të trafikut për automjetet e kontraktorëve gjatë periudhës së revitalizimit, me shenja të
duhura sinjalizimi. Nënshkruarja e kontratave me kompanitë e shërbimit për mirëmbajtje të
vazhdueshme, ndrrim të pjesëve rezervë, ndrrim të vajërave lubrikantë, mirëmbajtje e duhur
(pajisje makinash, psh. Frena, goma, e tj.) si një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, e
tj, larje e rregullt e automjeteve dhe mirëmbajtje e pastrim të vendit për parkim, ndalesë për
ndërrim tëvajit të motorit në vendin për parkim, me qëllim që t’i shmanget ndotjes së ujit dhe
tokës, performim i rregullt i testeve për aprovim gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve. Masat
zbutëse të ndikimeve të dëmshme mbi mjedisin jetësor në këtë paragraf janë gjenerale, masat
detaje të detyrueshme për zbutje të ndikimeve, janë të siguruara në tëbelen Lista Kontrolluese e
Masave për Zbutje të ndikimeve mbi Mjedisin jetësor (Pjesa 3).
8. MONITORIMI DHE RAPORTIMI I PROCEDURAVE DHE SHPËRNDARJE E
PËRGJEGJËSIVE
Për monitorimin e implementimit të Listës Kontrolluese të PMSM për kontraktuesit, mbikqyrësi
ose personi përgjegjës i caktuar për mbikqyrje të vendit (në raste kur nuk ka nevojë për
angazhim të mbikqyrësve inxhinierë; supervisor i vendit në tekstin e mëposhtëm) do punojë me
Pjesën e 2të dhe 3të të Listës Kontrolluese të PMSM, qdth. Plani i monitorimit. Pjesa 2 dhe 3
është e paraqitur me detaje. Duke definuar masa të qarta për zbutje të ndikimeve dhe monitorim
që mund të përfshihet në kontratat e punës. Kjo reflekton statusin e praktikave ekologjike në
vendin e punimeve, që mund të observohet/matet/ kuantifikohet/ verifikohet nga supervizorët
(mbikqyrësit) gjatë procesit të punës. Pjesa 3 praktikisht reflekton kriteriumet kyqe të
monitorimit të cilat mund të kontrollohen gjatë dhe pas punimeve për pajtueshmëri të kushteve
të sigurisë dhe më ne fund pagesë të kontraktorëve.
Kontratat e tilla për zbutje të ndikimeve negative mbi ambientin, përfshijnë, por nuk janë të
limituara vetem në, përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PMP) për punëtorët në
vendndërtim, parandalim i mbledhjes së pluhurit, sasitë e ujit dhe lëshimi i tyre në vend-punim,
trajtimi I ujërave tëndotur, prezenca e objekteve të duhura për pastrim të punëtorëve, mbledhje e
llojeve të ndryshme të mbeturinave (dru, metale, plastikë, mbeturina shkatërruese, psh. Mbetje
të ngjyrave, vajëra të harxhuara për motor), sasi tëplehrave, organizimii duhur i vendkalimeve
dhe objekteve për hedhje të mbeturinave, ose ripërdorimi dhe reciklimi çdokund ku është e
mundur. Si shtesë e Pjesës 3, mbikqyrja e vend-punimit, duhet të shihet punëtorët
(kontraktuesit) a punojnë në pajtueshmëri më masat për zbutje të ndikimeve negative mbi
mjedisin, të përshkruara në Pjesën 2. Raportimi dhe implementimi i praktikave duhet të
shpjegohet në raport të rregullt në PIU. Raportii praueshëm monitorimi nga kontraktuesit ose
mbikqyrësi i vend-punimit, do jetë kusht për pagesë të plotë e përkrahur me kontratë për pagesë,
poashtu dhe kriteriumi i kualitetit Teknik ose kualiteti i analizës (shqyrtimit). Raportimi në
implementimin e Listës Kontrolluese të PMSM do bëhet në çdo tremujor. Për të siguruar një
nivel të përkrahjes në performancën ekologjike të lidhësit të kontratës (punetorët në objekt), në
kontratë të punës do futet si nen i veçantë që do specifikojnë ndëshkimet në rast se nuk
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përmbushen kushtet për provizionet ekologjike, psh. Në formë të ndalimit të një sasie të pagesës
deri në momëntin kur do merren masa për korrigjim dhe në pajtim me nënprojektin, madhësia e
tij në varësi prej nivelit të mosrespektimit të kontratës. Për raste ekstreme, ndërprerje të
kontratës, që duhet specifikuar në vet kontratën. Masat e definuara për implementimin e Listës
Kontrolluese të PMSM, do monitorohen nga mbikqyrës/mbikqyrës enxhinier (supervisor),
Komuna e Zhelines/ inspektorë komunal.
Implementimi i masave do ndiqet para fillimit të punës, gjatë rekonsruimeve dhe pas
përfundimit të tyre.
Konkuruesi (konkuruesit/aplikantët) ëahtëi detyruar të dërgojë raporte tremujore për
implementimin dhe monitorimin e masave për zbutje të ndikimeve negative mbi mjedisin
jetësor (psh. Në formë të tabelave përshkruese -tabelë me plan të zbutjes dhe monitorimit) me
kolonështesë qe jep statusin dhe masat, observimet dhe komentet, dhe monitorim të masave (të
implementuara/ jo të implementuara, rezultate, observime, komente, çështje/shqetësime,
kohëzgjatje, e tj.)
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pjesa 1: Kapacitetet administrative dhe institucionale
Vendi

Republika e Maqedonise

Име на потпроектот

“Terrase verore autentike me kend per femije dhe shikim nga
bukurite e Sharrit”
Menaxhim dhe koordinim I nen projektit
Rekonstruimi I terraces veror

Vellimi I nen projektit dhe aktivitetet

Furnizim dhe vendosje e pajisjeve dhe rregullimi funskional
I objektit
Ndertimi I kendit te lojrave epr femije
Menaxhimi I projektit

Marreveshjet
Institucionale
(Emri dhe
kontakti)
Marrëveshjet për
implementim
(Emri dhe
kontakti)

Investues :AGROPOLOG – VFS Zheline
Tel: 044-347-777
Е-majl:agropolog@t.mk
Koordinator I projektit: ferdi Xhaferi

Mbikqyres **

Pershkrimi I lokacionit
Emri I lokacionit

Autostrada Tetove-Shkup, para pikes pagesore
Aneks 1:
Informacione per
lokacionin (foto nga
lokacioni)

Опис на локацијата

Kush eshte shfrytezues I fundit?

Географски опис

Lokacioni I nen projektit eshte
autostrada Tetove-Shkup, para pikes
pagesore ne kuader te komunes se
zhelines. Komuna katastrale KO Zheline,
parcela katastrale KP 964. Objekti eshte I
vendosur perkrah autostrades en anen e
djathte dhe nuk eshte I vondosur ne
zone kembsorie. Ne njeren ane ekziston
qasje direct ne object kurse ne anen
tjeter eshte I rethuar me toke
nderitmore
AGROPOLOG – VFS Zheline
Vendi
RM
Regjioni:
Regjioni I Pollogut
Kpmuna:
Zheline

Legjislacioni

Identifiko
legjislativën
nacionale dhe lokale dhe lejet
që kërkohen për nën-projektin

Ligji pern dertim (Gazeta zyrtare e RM nr.. 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)
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Ligji per mjedisin jetesor ((Gazeta zyrtare e RM nr
бр.53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10,51/11,
123/12,93/13,187/13, 42/14, 44/15,129/15, 192/15 и
39/16 )
Ligji per ujrat (Gazeta zyrtare e RM nr.. 87/08,
6/09,161/09, 83/10, 51/11,44/12,23/13,163/13,
180/14, 146/15 и
52/16);
Ligji per menaxhim me mbeturinat (Gazeta zyrtare e
RM nr.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
124/10,09/11,51/11,123/12 и 163/13);
Rregullora per menyren e procedimit te mbetjeve
koimunale dhe lloje tjere te mbetjeve te rezikshme (Gazeta
zyrtare e RM nr. 147/07);
Ligji i paketimit dhe Menaxhimi i Mbeturinave nga
Paketimi (Gazeta zyrtare e RM nr. 161/09,
17/11,47/11,136/11,6/12,39/12 и163/13);
Lista e llojeve te mbetjeve (Gazeta zyrtare e RM nr
100/05);
Ligji per kemikale (Gazeta zyrtare e RM nr. 145/10 и
53/11);
Ligji per kualitetin e mbetjeve ambientale (Gazeta
zyrtare e RM nr . 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12 и
10/15);
Ligji per mbrojtje nga zhurmes dhe ambientit
(Gazeta zyrtare e RM nr.79/07, 124/10 и 47/11);
Rregullore për lokacionin e nënstacioneve dhe
pikët për matje (Gazeta zyrtare e RM nr 147/08);
Vendim për determinimin e asaj që në cilat raste dhe
nën çfarë kushte konsiderohet qetësia e qytetarëve kundrejt
zhurmës së dëmshme ("(Gazeta zyrtare e RM nr 1/09);
Ligji per mbrojtje te ambientit (Gazeta zyrtare e RM
nr 67/04, 14/06, 84/07, 35/10,
47/11,148/11,59/12,13/13,163/13 и 41/14);
Ligji per mbrojtje dhe shpetim (Gazeta zyrtare e RM
nr 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11);
Ligji per siguri dhe shendet ne pune (Gazeta zyrtare e
RM nr 92/07, 136/11, 23/13и25/13)

Debat publik

Identifiko kur/ku u mbajt procesi i

Procedura për publikimin e Listës Kontrolluese të PMSM
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konsultimit të qytetarëve dhe është si vijon: Lista Kontrolluese e PMSM duhet të publikohet
cilat ishin vërejtjet nga palët e në faqen e internetit të PGLR dhe pranuesi i shërbimit,
poashtu dhe internet faqja e komunës së ndikuar me projektin.
interesura/ndiku ara.
Qytetarëduhet patur qasje në dokumentin së paku 14 dite.
Kopje e printuar e dokumentit duhet të qëndrojë në zyret e
PMSM dhe komunat relevante dhe/ose në qendrat e
regjioneve të planifikuara. Kur publikohet, thirrja për vërejtje
mbi dokumentet duhet të nxirret bahskë me adresën
elektronike dhe postale të dërguesit të vërejtjeve. Raporti I
dëgjimit/shqyrtimit publik (komentet dhe pyetjet e
mbledhura) përfshijnë informatat bazike për vendin, lista e
prezantuesve dhe përmbledhje e observimeve të mbledhura
dhe duhet të përfshihet në verzionin final të dokumentit të
publikuar.
Ngritja e kapaciteteve instituconale
A parashikohen ngritje te
kapaciteteve

[ X ] Н или [
]Д ако Да,
Ne Aneks 2 jane dhen informacione per ngritje te kapacitetve
Табела 24
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Pjesa 2: Skrining ekologjik/social
Aktivitetet në
këtë vend a
përfshijnë/
involvojnë
ndonjë nga:

Aktiviteti

A. Kërkesa gjenerale

Status

Referenca shtesë

x Po ☐ Jo

Shikoni ne pjese A me poshte

B. Renovim/adaptimi I objktit

x Po ☐ Jo

Shikoni ne pjese A dh B me poshte

C. Konstrukcin I vogel

x Po ☐ Jo

Shikoni ne seksionet A dhe C me
poshte

D. Materiajel te rezikshme ose toksike

x Po ☐ Jo

Shikoni ne seksionet A dhe D me
poshte

E. Komunikacioni dhe siguria e kembesoreve

x Po ☐ Jo

Shiko seksioni A, B dhe E me poshte

F. Furnizimi I hemikaljeve

x Po ☐ Jo

Shiko pjese F me poshte
Табела 2
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LISTA KONTROLLUESE E MASAVE PËR MBROJTJTE TË NDIKIMEVE TË DËMSHME

Aktiviteti

Parametra

Lista kontrolluese e masava per mbrojtjte te ndikimeve te demshme
Sigurim të informative për qytetarët lokal për madhësinë, kohën e nisjes dhe kohëzgjatjes së aktiviteteve të
ndërtimit, dukë përgatitur Njoftim që do vendoset në tabelën e shkresave të skaut grupit dhe komunës, dhe
në faqen e Facebook-ut, sidhe mediat tjera sociale dhe mënyra tjera, në rast nevoje, për t’u siguruar qe
popullata lokale janë mirë të informuar;
Inspektorët për ndërtime lokale dhe mbrojtje të mjedisit janë të informuar para fillimit të projektit;
Gjithë lejet/ mendimet/ vendimet e duhura e tj, janë të përfunduara para fillimit të punës (duke përfshier
ndërtimet e tjera);
Gjithë puna do kryhet në mënyrë të sigurtë dhe të disciplinuar;
Rrobat dhe pajisjet e sigurise për punëtorët do jenë të siguruara në numër të duhur dhe gjatë gjithë kohës
punëtorët do kenë qasje deri tek to;

A. Kushtet gjenerale

Njoftim per siguri ne
pune

Gropat e hapura do të mbyllen dhe do shënohen qartë kur nuk punohet në to;
Të sigurohet tabelë për njoftim dhe shënim ne vendin e rikontruimit;
Markim/ shënim për depo të përkohshme tëmaterialevepër ndërtim afër vendit të ndërtimit;
Përdorimii shiritëve paralajmërues, gardheve dhe shënim për paralajmërim të rrezikut, rregulla dhe
procedura që duhet ndjekur;
Ndalesë e hyrjes për personat që nuk janë të angazhuar në projektin, të shënuara në shiritet paralajmëruese
dhe gardhe kudo/kurdo që nevojitet;
Rrethina afër skaut kampit duhet të mbahet e pastër;
Maqinat të mund të përdoren vetëm nga kuadër i trajnuar dhe me eksperiencë, kështu të zvogëlohet rreziku
nga aksidentet;
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Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Gjithë punëtorët duhet të jenë të njoftuar me shkaktuesit e zjarrit dhe masat për mbrojtje nga zjarri.Duhet
trajnuar se si të përdorin aparat për fikje të zjarrit, hidrantë dhe pajisje për fikje të zjarrit;Aparatet dhe
pajisjet për fikje të zjarrit duhet gjatë gjithë kohës të jenë funksionale, që në rast nevoje të mund të
përdoren shpejtë dhe në mënyrë efikase. Kutitë për ndihmë të parë dhe personeli i trajnuar duhet të
ketëqasje deri te to.
Procedurat në raste emergjence (duke përfshier aksidente, derdhje e tj.) janë të disponueshme në vend.
Tualetet e levizshme duhet të vendosen në vend-ndërtim (nëse nuk përdoren tualetet e skaut kampit) dhe
duhet të mirëmbahen nga kompania e çertifikuar.ж) Обезбедени се соодветни ознаки и информативна
табла за локацијата на реновирање;

Procedurat do ti ndjekin ligjet nacionale per zbulime te rastesishme
Ne rast se ka zbulime te rastesishme, punet do te nderpriten dhe do te informohet organi competent
(Ministria e cultures) ne afat prej 24 oresh

Zbulime te rastesishme

Njoftuesi me tutje do te ndjek udhezimet e organit competent dhe punet do te ifllojn pasi te
meret leje;
Hapsira punuese, kampi I lokacionit etj, duhet te alokohen sa me larg trasehgiemis kulturore dhe
zbulimebe arkeologjike;
Duhet nje kujdes adekuat dhe ngritj te vetedijes qe te ju sqarohet punetoreve te ndertimit per gjetjen e
mundeshme te mbetjeve arekologjike;

Punetoria, rruget per transport dhe vendet per menaxhim me materijalet te vaditen me uje ne
ditet e that dhe me ere

Kualiteti I ajrit

Materijalet ndertimore te rruhen te mbuluara ne vende adekuate me qellim te parandalimit te pluhuri
Automjetet transportuese nga te cilat del pluhur te mbulohen.
Kufizimi I shpejtesis se automjeteve ne lokacionin ku realizohet rekonstruimi.
Rruget rregullisht te fshihen ne vendet kritike.
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Lista e masave per kontroll dhe zbutje
Mbani shtresen e siperme nga te tokes dhe rezervat ne menyre te ndare
Mbuloni me mbulese ne raste te kohes me ere.
Vendosni rezervat me large nga rrjedhat e ujrave, ujrat natyror dhe vendet e ekspozuara ndaj
erozionit.
СTe gjitha ngarkesat duhet te mbulohen kur dergohen en lokacionin e ndeertimit.

Zhurma

Për shkak se lokacioni gjendet në zonë banimi, niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë mbi 55dB gjatë
ditës dhe mbrëmjes dhe 45dB gjatë natës.
Punimet ndërtuese nuk do lejohen gjatë natës, punimet në zonën e kampit duhet të kufizohen prej orës
7.00 deri në orën 19.00 (e miratuar në leje).
Gjatë punimeve, motorët e gjeneratorëve, kompresorët e ajrit dhe pajisjet tjera mekanike, duhet të jenë të
çkyqura, dhe pajisjet të vendosen sa më larg qëështë e mundur nga zona e banimit.
Pompat dhe pajisjet tjera mekanike duhet të mbikqyren në mënyrë efektive.

Kualiteti I ujit dhe tokes

Parandalim i derdhjeve të rrezikshme që vinë nga mbeturinat (depot e përkohshme tëmbeturinave duhet
tëjenë të mbrojtura nga rrjedhjet dhe ato që paraqesin mbeturina toksike shkatërruese, të pajisura me
system sekondar të kontrollimit, psh. Mur të dyfishtë ose kontejnerë të mbyllur)
Në rast se paraqitet rrjedhë e rrezikshme, ndalojeni dhe largojeni atë, pastrojeni zonën dhe ndjekni
procedurat dhe masat për menaxhim të materialeve shkatërruese (të rrezikshme).
Në rast se vie deri tek derdhje e substancave të kontaminuara ose të rrezikshme nga rajoni i punimit, duhet
të mblidhet në bazen mbajtësdhe duhet transportuar në fabrikë adekuate të licencuar, për trajtimin e
ujërave të zeza
Derdhjet e munshme të materievetë rënda nga vendi i ndërtimeve, duhet filtruar para lëshimit në rrjedha
natyrore (por lëshimi në liqenin e Ohrit është rreptësisht i ndaluar).
Të sigurohet që uji që lëshohet në rrjedhitë natyrorë, asnjëherë nuk itejkalon standardet e rregullores për
kualitet të ujit me testime të rregullta.
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Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Instalimi dhe mirembajtja e objekteve sanitare për punonjësit. Uji i ndotur nga këto burime duhet
transportuar në objekte për trajtim të duhur të ujërave të ndotur.
Parandalim i derdhjeve të rrezikshme që vinë nga rezervoarët (sistemi sekondar i kontrollimit ështëi
obligueshëm, psh. Mur të dyfishtë ose kontejnerë të mbyllur), pajisjet dhe automjetet për ndërtim
(mirëmbajtje dhe kontorllim i rregullt i vajit dhe rezervoarit të benzinës, makinat dhe automjetet mund të
parkohen vetëm nësipërfaqet e asfaltuara ose betonuara me sistem të mbledhjes së derdhjeve të ujërave të
ndotur.
Uji dhe komponentat tjera në përzierjet e betonit, duhet të jetëi pastër dhe pa hemikalje të dëmshme.

Menaxhimi I
mbeturinave

Do aplikohen praktikat për menaxhim të duhur të mbeturinave/plehrave, këtu përfshirë:
Identifikimi i tipeve të ndryshme të mbeturinave qe mund të gjenerohen në vend-punim dhe klasifikimi I
tyre sipas Listës Nacionale për klaifikim të mbeturinave (Gazeta Oficiale no.100/05);
Duhet siguruar kontejnerë për çdo kategori të identifikuar të mbeturinave, në sasi të mjaftueshme dhe
duhet pozicionuar në vende tëpërshtatshme.
Për çdo tip të mbeturinës qe priten sasi më të mëdha nda demolimi, renovimi dhe aktivitetet e ndërtimit,
duhet identifikuar bledhja e tyre, rrugicat për hedhje të tyre, fabrikat e licencuara për trajtim të tyre.
Mbeturinat minerale nga ndërtimi dhe demolimi, duhet ndarë nga mbeturinat tjera gjenerale si plehra,
mbeturina organike, mbeturinat në gjendje të lëngët dhe hemikaljet duhet të ndahen,dhe përkohësisht të
ruhen në kontejnerë të duhur. Varësisht nga origjina dhe përmbajtja, mbeturinat minerale do ripërdoren.
Gjithë mbeturinat e ndërtimit do mblidhen dhe hidhen në mënyrë të duhur nga kolektorë (mbledhës) të
licencuar dhe nëpër fusha të licencuara (ose fabrika të licencuara për trajtim të mbeturinave)
Raportet për hedhje të mbeturinave do rishikohet rregullisht dhe do mbahet si vërtetim për menaxhim të
duhur, ashtu si’ç është e paraparë.
Kurdo që do jetë e mundur, kontraktuesi do i ripërdor dhe reciklojë materialet ku reciklimi ose ripërdorimi
ështëi zbatueshëm dhe i përshtëtshëm. Hedhja e çfarëdo lloji të mbeturinave (duke përfshier mbeturina
organike) ose ujë të ndotur në natyrën ose ujërat përreth, është rreptësisht e ndaluar.
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Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Mbledhja, transporti dhe trajtimi final i mbeturinave komunale do bëhet nga kompani e licencuar.
Mbaturinat nga ndërtimi duhet shpejtë të largohen nga vend-punimi dhe poqëse është e mundur, të
ripërdoren.
Djegia e çfarëdo lloji të mbeturinave në atë zonë ose në fabrika dhe fusha të palicencuara, është e ndaluar.

Sigurimi I
komunikacionit

Perpilohet dhe zbatohetplan per rregullimin e komunikacionit ne pajtim me komunen dhe organet tjera
kompertente;
Komunikacioni do te rregullohet ne manure te sigurt. Do te sigurohet siguri per kembesoret duke rregulluar
rruge te sigurt kalimi.
Shenjat per siguri dhe rregullim te komunikacionite do te perdoren ne menyre adekuate.
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Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Menaxhimi me
materijalie
B. Renovimi I
objektit
Sigurimi I
bashkesis

Menaxhimi me
materijalie

C. Nderimi I vogel

Erozioni I tokes

Nuk do te shfrytezohen materijale te reja qe permbajn azbest.
Agregat I forte ne beton I cili perdoret per rehabilitim duhet te pershtatet me kushtet e
qendrueshmeris dhe gradacionit. Perberesi patjeter te jete I paster (te mos jete perdor me pare) dhe
mundesisht I prodhuar lokalisht.
Resurset minerale (perberes, zalle, etj) te furnizohen vetem nga kompanite e
autoprizura me koncesione valid. Kompanite patjeter te vertetojn se masat per SdheSH dhe
menaxhim me ambientein do te zbatohen.
Sigurimi I sigurise se shfrytezuesve psh sigurimi rrugeve kaluese.
Informimi ne kohe I shfrytezuesve, hapsirave dhe bashkesive ne aferi per punet ne
vijueshmeri.
Ne raste te nderprerjes sekomunikacionit, organizimi I rrugeve alternative ne
bashkepunim me komunen.

Nuk do te shfrytezohen materijale te reja qe permbajn azbest.
Agregat I forte ne beton I cili perdoret per rehabilitim duhet te pershtatet me kushtet e
qendrueshmeris dhe gradacionit. Perberesi patjeter te jete I paster (te mos jete perdor me pare) dhe
mundesisht I prodhuar lokalisht.
Resurset minerale (perberes, zalle, etj) te furnizohen vetem nga kompanite e autoprizura me
koncesione valid. Kompanite patjeter te vertetojn se masat per SdheSH dhe menaxhim me
ambientein do te zbatohen.
Automjetet dhe maqinerite mund te parkohen, lahen dhe mirembahen vetem ne vende te caktuara
ne siperfaqe qe nuk leshon me system epr grumbullim dhe eprpunim (separues per vajra )
Mbojrjta nga perhapja e sendimenteve me gardhe dhe pengesa
Eksploatoni tokën vetëm sipas nevojës dhe ruani / zëvendësoni dhe ripërdorni pas ndërtimit.
Nuk lejohet perdorimi I antifirizit dhe akseleratoreve.
Mbrojtja dhe riperterirja e siperfaqeve te pandertuara . Ndertimi ui objekteve mbrojtese per
tu ul ne minimum reziku.
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Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Bërja e punës në një kullim sipërfaqësor për shmangien e ujit të shiut që do të dëmtonte tokën
Aplikimi i menaxhimit të ujit të stuhisë për të minimizuar erozionin dhe shpërndarjen e
sedimenteve jashtë ujërave pritëse.
Parkimi te behet vetem ne vendet e shenuara.

Sigurimi I bashkesis

Sigurimi I shfrtezuesve dhe objekteve psh. Ndertimi I kalimit dhe mbrojtja nga matrialet qe mund te
bien
Infomimi ne kohe I shfrytezusve ye hapsirave dhe bashkesite ne afersi per pune qe do te realizohen
ne vijueshmeri.
Ne rast se komuniakacioni nderpritet do te organizohen rruge
alternative ne bashkpunim me komunen.

Menaxhimi
I
mbeturinave te asbestit
dhe
shufrave
per
mbrojtje nga rrufeja

Nese ne punetori gjendet asbest , do te informohet inspektorati I ambientit jetesor dhe organet tjera
kompetente dhe do te kerkohet udhezime. Azbesti duhet te largohet ose trajtohet ne menuren
adekuate
Аbesti do te largohet, kontrollohet, transportohet dhe largohet ne pajtim me legjislacionet
nacionale dhe praktikat me te mira
Рunetoret qe punojn me azbestmbajn costume mbrojtese dhe maske te perstatshme ( ne
mvaresi prej llojit te azbestit.
Vetem kompani te autorizuara mund te angazhohen per menaxhim me azbestin.
Azbesti I larguar nuk guzon te shfrytezohet perseri
Nese indentifikohet bare radioactive vetem kompani te autorizuara duhet te angazhohen per largimin
e te njejtaveе.

Menaxhimi me material
toksike, material te
fortatre rrezikshme dhe
lengje

Te sigurohen ne menyre te drejte mjetet per vajosje, derivate te naftes dhe tretesit.
Deponim I perkohshem I lokacionit te te gjitha materijaleve te rrezikshme dhe toksike ne kontanjer te
nenvizuar me detajet e perrberesve dhe udhezim per menaxhim me te njejtatе.
Сte gjitha materijalet e rrezikshme duhet te rruhen ne kontenejer te ngjshur dhe te parandalohet
rrjedhja e te njejteve. Ky kontejner duhet te kete system sekundar per mbajtje, psh du dhomes.

D. Materijale
te
rrezikshme

20

Lista e masave per kontroll dhe zbutje

Кontejneret me materijale te rrezikshme duhet te rruen te mbyllur, pervecse ne rast te dorezimit
dhe largimit te materijalit te rrezikshem. Nuk duhet te perdoren, happen ose rruhen ne menyre qe
con ne rrjdhejn e te njejteve.
Кontejneret qekan material djeges, te rrezikshem ose reaktiv patjeter te mbahen ne distance prej
15m nga prona e objektit dhe minimum 30m nga ujesjellesi.
ОMbeturinat e rrezikshme do te grumbullohen, transportohen dhe largohen nga ana e
kompanis se autorizuar me te cilen do te nenshkruhet kontrateme realizuaesin e puneve.
Mbeturinat do te transportohen nga transportues me leje specijale dhe do te transportohen
me kontajner te lejuar. Кontejneret me te gjitha mbeturinat e e rrezikshme duhet te nenvizohen
ne menre adekuate.
Nuk do te shfrytezohen ngjyra vaji, asbest ose materijale te tjera qe jane te rreaikshme
pernjerezit

DH. Furnizimi me
hemikalje

Pamjaftueshmëria dhe
mungesa e menaxhimit
të duhur mund të rrisë
rrezikun për mjedisin,
mjedisi dhe siguria në
punë, si dhe rreziku
shëndetësor për të gjithë
qytetarët

Hemikaljet menaxhohen dhe rruhen ne pajtueshmeri me LPBM
Hemikaljet furnizohen nga shites te autorizuar
Me hemikalje menaxhon personel I autorizuar dhe I trajnuar ne menyre adekuate.

Табела 3. Список за проверка на Мерки за ублажување
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Pjesa 3:Plani I monitorimit

Cka
(Parametri do
monitorohet)

Te gjitha lejet e
nevojshem jane
te siguruara pra
fillimit te
puneve
Njnoftohen
instirucionet
publike
relevante

активноста

aktiviteteve

përgatitjes së

Gjatë

Faza

Gjate
impl;ementimit

Masa sigurie
perpunetoret, te
punesuarit dhe
mysafiret

Ku
(A do monitorohet
parametri?)

Ne drejtorit e
qytetit

Hapsirat e
realizuesit

Ne
vendndodhje

Rrjedhe s sigurt e
komunikacionit

Ne
vendndodhje

Безбедност на
работа

Ne
vendndodhje

Si
(A do monitorohet
parametri?)

Kontrollimi I te
gjitha dokumenteve

Kontrollimi I te
gjitha dokumenteve

Kontrollim visual dhe
dergimi I raportit

Kontrollim visual dhe
dergimi I raportit
Kontrollim visual dhe
dergimi I raportit
Kontrolle te pa
paralajmeruara gjate
punespunes

Kur
(Definimii
frekuencës/ose
kontinuitetit)

Pse
(A është duke u monitoruar
parametri?)

Cmimi
(Në qoftë se
nuk është I
përfshier në
buxhet)

Kush
(Është
përgjegjës për
monitorim?)

Realizues,
mbikqyres,
inspector I
ndertitmit

Para fillimit te puneve

Te sigurohen
aspeketligjore para
nisjes se aktivitetet
rekonstruuese

Para fillimit te puneve

Te sigurohet vetedije
e qytetareve

/

Para fillimit te puneve

Да се спречат ризици
по здравјето и
безбедноста –
механички повреди и
да се осигура безбеден
пристап и мобилност

/

Realizues,
mbikqyres

Te sigurohet
komunikacioni I
koordinuar

/

Realizues,
mbikqyres

Te prandalohen riziqet
per siguri dhe
shendet ne pune–

/

Mbikqyres

Gjste porosities se
pajisjeve
Kontrolle te pa
paralajmeruara gjate
punes

/

Realizues,
mbikqyres
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Pjesa 3:Plani I monitorimit

Faza

Cka
(Parametri do
monitorohet)

Objekti eshte I
organizuar mire,
gjardhe,
paralajmerime
предупредувања,
потпишување на
поштенски
пратки.

Grumbulli
mi dhe
transporti I
mbeturinae
te
rrezikshme
(nese ka)

Grumbullim,
transport dhe
deponim final I
mbetjeve te forta

Ku
(A do monitorohet
parametri?)

Ne vendndodhje

Ne lokacion te
perkohshem ne
punetori ne
kontejner te
posacem

Ne dhe per reth
objektit

Si
(A do monitorohet
parametri?)

Inspektorati

Inspektim I listave
transportuese dhe
kshteve te
hapsirave per
deonim

Kontrollim visual
dhe dergimi I
raportit Kontrolle te
pa paralajmeruara
gjate punes

Kur
(Definimii
frekuencës/ose
kontinuitetit)

Kontrolle te pa
paralajmeruara
gjate punes

Para
transportimit te
mbeturinave te
rrezikshme (nese
ka)

Ne nivel ditor
dhe pas
grumbullimite
dhe hudhjes se

Cmimi
(Në qoftë se nuk është I
Pse
përfshier në
(A është duke u monitoruar
buxhet)
parametri?)

Te parandalohen
fatkeqesit

Te lehtesohen
menaxhimi me
mbeturinat nenivel local
dhe nacional/Mbeturina
te rrezikshme nuk do te
hudhen ne deponi

Moe leni mbetje te
forta qe te sigurohet
shendeti dhe siguria e
qytetareve

/

/

/

Kush
(Është
përgjegjës për
monitorim?)

Realizues,
supervizor

Kompani e
autorizuar,
per
grumbullim
in
dhe
transportin
e
mbeturinav
e
te
rrezikshme)
, Inspektor I
autorizuar
komunal
realizues;
supervisor I
puneve
ndertimoreи;
inspector I
autorizuar
ekologjik

mbetjeve te
forta
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Pjesa 3: Plani I monitorimit

Faza

Cka
(Parametri do
monitorohet)

Ndotja e
ambientit,
parametra e
pluhurit

Gjate
fazes
se
realiz
imit

Ku
(A do monitorohet
parametri?)

Ne dhe per
reth
objektit

Niveli I zhurmes
dhe
vibracioneve

Ne dhe per
reth
objektit

Menaxhimi me
mbeturina

Ne dhe per
reth
objektit

Si
(A do monitorohet
parametri?)

Kur
(Definimii
frekuencës/ose
kontinuitetit

Marrja e mostrave
na insituvcione te
autorizuara

Pas ankesave ose
raportit negative te
inspektoratit

Ndjekja e nivelit te
zhurmes(me mjete
speciale)

Mbeturinat ne
menyre adeukate
grumbulloh
selektohen dhe
deponohen

Pas ankesave ose
raportit negative te
inspektoratit

Ne nivel ditor

Cmimi
Pse
(A është duke u monitoruar (Në qoftë se nuk është I
përfshier në
parametri?)
buxhet)

Qe te mos kete emetim
te pakontrolluar gjate
punimeve

Qe te percaktohet se
niveli I zhurmes a
eshte ne nivel te
selejuares

Te parandalohet
grumbullimi I
mbeturinave

/

/

E ndryshueshme
dhe nuk eshte pjesee
projektit

Kush
(Është
përgjegjës për
monitorim?)

supervizor
Realizues;
Kompani e
akredituar;
inspector I
autorizuar,
inspector I
ndertimit
E

Kompani e
autorizuar per
grumbullimi e
mbeturinave

Tabela 4
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LISTË KONTROLLUESE E PLANIT PËR MENAXHIM SOCIAL DHE TË MJEDISIT
Lista Kontrolluese e PMSM Aneks 1: Informata të vendit (fotografi nga vend-ndodhja)
Lokacioni:
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Aneks 2 Ministria e ambientit jetesor dhe planifikimit hapsinor (MAJPH) mendim/pelqim
per elaborate per mbrojtjte te ambientit jetesor

