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HYRJE
Projekti i Konkurrencës Lokale dhe Rajonale (në tekstin e mëtejmë PKLR) mbështetet nga
Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Banka Botërore.

PKLR-ja është një operacion investimi katër vjeçar, i mbështetur nga Bashkimi Evropian duke
përdorur fonde IPA II të destinuara për konkurrencën dhe inovacionin në Maqedoninë Veriore.
PKLR-ja do të menaxhohet si një fond i mirëbesimit hibrid i përbërë nga katër komponenta, të
përfunduar nga Banka Botërore dhe Qeveria e Maqedonisë Veriore. Projekti do të sigurojë
financimin e investimeve dhe ndërtimin e kapaciteteve për të mbështetur rritjen e sektorit,
investimet në destinacion dhe prosperitetin specifik të destinacionit. Në nivelin rajonal dhe lokal,
projekti do të mbështesë destinacione të zgjedhura turistike në vend duke kombinuar asistencë
teknike për të përmirësuar menaxhimin e destinacionit, investimet në infrastrukturë dhe investimet
në komunikime dhe inovacion. Investimet do të bëhen përmes një skeme granti për aktorët rajonalë
në turizëm, siç janë komunat, institucionet, OJQ-të dhe sektori privat.

Lista për të kontrolluar Planin e Menaxhimit të Mjedisit jetësor dhe aspektet sociale (në vijim: lista
për inspektimin e PMMJAS-së) është një dokument mjedisor i përbërë nga një përshkrim i projektit,
detaje teknike, fushëveprimi, ambienti dhe vendndodhja, mbi bazën e të cilit vlerësohen rreziqet
mjedisore dhe masat për të shmangur dhe zbutur ato rreziqe.

Ky plan identifikon ndikimet mjedisore që mund të vijnë nga aktivitetet e projektit dhe paraqet
(përfshin) parimet e procedurave që perceptojnë, vlerësojnë, rishikojnë, menaxhojnë dhe
monitorojnë mjedisin në të gjitha aspektet e aktiviteteve të deklaruara të projektit.
Qëllimi i këtij dokumenti është të paraqesë rregulloret dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë
Veriore brenda kufijve të mbrojtjes së mjedisit, në të njëjtën kohë të respektojë dhe promovojë
politikat dhe procedurat publike për mbrojtjen e mjedisit të zbatuara nga Banka Botërore.
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Qëllimi i listës kontrolluese të PMMJAS-së është të krijojë një kornizë me procedura të qarta dhe
precize për menaxhimin e mjedisit jetësor dhe aspektet sociale, të zvogëlojë implikimet e pritura
dhe të ofrojë masa për ndërhyrje të mundshme.
Kjo listë kontrolluese e PMMJAS-së është e gatshme për aktivitete që do të zbatohen në nënprojektin "Shtëpia e Sokolëve, Kratovo" nga përdoruesi i Shoqatës së Qytetarëve "Shtëpia e
Sokolëve" Kratovë. Zbatimi i masave për zbutjen e rreziqeve dhe problemeve të perceptuara dhe
përcaktuara në listë për verifikimin e PMMJAS-së është i detyrueshëm.
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2. PËRSHKRIMI I NËN-PROJEKTIT
Qyteti i Kratovos është një nga qytetet më të vjetra në Ballkan, që daton që nga shekulli i 6-të para
Krishtit.
Si rezultat i shumë qytetërimeve dhe kulturave që kanë kaluar nëpër të, në historinë e tij shekullore,
qyteti ka monumente të lashta arkitekturore dhe arkeologjike, lokalitete natyrore që kanë një vlerë
unike kulturore dhe turistike.
Vlera të tilla të ofruara nga qyteti i Kratovës dhe rrethina janë një potencial i shkëlqyeshëm që
përkon me qëllimet dhe nevojat e thirrjes që plotësojnë pritjet për zhvillimin e turizmit.
Përmes këtij projekti, shoqata "Shtëpia e Sokolëve" synon të sigurojë një stil autentik cilësor të
akomodimit në stilin e vjetër, i cili plotëson nevojat e tregut turistik. Shtëpia e Sokolovë zbukuron
pamjen e një shtëpie tipike maqedonase me arkitekturë të vjetër.
Shtëpia e Sokolëve ka një oborr prej 120 metrash katrorë, si dhe një hapësirë të brendshme prej 75
metrash katrorë, e cila përbëhet nga 3 dhoma, një tualet, një banjo e vjetër me banjë me avull të
nxehtë dhe një bodrum prej 45 metrash katrorë.
Shtëpia e Sokolëve është e ndërtuar prej guri dhe ka një kornizë prej druri me një ndërtim prej druri
që ofron një elasticitet dhe forcë të lartë. Dhomat në shtëpi janë zbukuruar me elemente dekorative
prej druri. Shtëpia e Sokolëve ka një dhomë të veçantë ngrënie, një banjo të vjetër, një dhomë gjumi
dhe një terracë.
Vërtetësia e saj plotësohet me faktin se shtëpia është e ndërtuar mbi një shkëmb, me një strukturë
guri të kombinuar dhe ndërtim të drurit.
Zbatimi i këtij nën-projekti ofron mundësi për të promovuar turizmin në nivelin rajonal, kombëtar
dhe ndërkombëtar.
Shtëpia e Sokolëve dhe pamjet e komunës së Kratovës janë shpallur Monument Kulturor në vendin
tonë. Shtëpia e Sokolëve është një hapësirë që lidhet drejtpërdrejt me cilësinë e ofertës turistike dhe
është në funksion të arritjes së efekteve pozitive ekonomike.
Qëllimet specifike janë:
1. Krijimi i kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit përmes akomodimit autentik dhe
tradicional
2. Mbrojtja dhe promovimi i Monumentit të Kulturës
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Fotografia numër 1-Pamje nga Shtëpia e Sokolëve nga lumit Mancina

6

Shoqata e Qytetarëve Shtëpia e Sokolëve - Lista për kontrollimin e planit për menaxhimin
e mjedisit jetësor dhe aspektet sociale
Shoqata "Shtëpia e Sokolëve" planifikon ti tejkalojë të metat e mëposhtme të planeve të zhvillimit
në nën-projektin e propozuar:
1. Tërheqjet turistike
2. Marketingu, marka dhe qasje në informacion
3.Aksesueshmëri dhe infrastrukturë

Fotografia numër 2- Porta kryesore e Shtëpisë së Sokolëve
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Projekti synon të tejkalojë cilësinë e pamjaftueshme të shërbimeve të ofruara turistike dhe
pjesëmarrjen në rajonin e Kratovës si rezultat i mungesës së stafit të trajnuar, marketingut të dobët
dhe promovimit të pamjaftueshëm.
Projekti do të rrisë atraktivitetin dhe do të kthejë vlerat e Shtëpisë së Sokolëve dhe do të rrisë
frekuentimin dhe përfitimet ekonomike, të cilat do të kontribuojnë në qëndrueshmërinë afatgjatë të
këtij monumenti kulturor.
Në regjimin e mbrojtjes së bërthamës së vjetër të qytetit të Kratovës, që përfshin Shtëpinë e
Sokolëve, lejohet të ndërhyhet në aktivitete që nuk rrezikojnë integritetin e monumentit.
1. Instalim elektrik me ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm
Ndryshimin e instalimit të vjetër elektrik në ndërtesë duke instaluar përçues dhe priza të reja
2. Lidhja në rrjetin e furnizimit me ujë
Lidhja e ndërtesës në rrjetin e ujësjellësit komunal së bashku me instalimin e njehsorit të ujit.
3. Rrjeti i brendshëm i furnizimit me ujë
Bërja e një rrjeti për furnizimin me ujë të ftohtë dhe të nxehtë për banjë, tuba, nyje dhe priza të
testuara nën presion
4. Lidhja me kanalizimin
Lidhja e ndërtesës me rrjetin e kanalizimeve të qytetit të Kratovës.
5. Restaurimi i fasadës
Rivendosja e fasadës së terrazës duke vendosur një skelë dhe duke zëvendësuar tabelën e veshur
prej druri si një grup ekzistues të shtëpive prej druri rreth dritareve me një shtresë kundër ndikimeve
të jashtme;
Instalimi i pllakave prej druri për përfundimin e fasadës me mbrojtje dhe veshje nga ndikimet e
jashtme;
Instalimi i paneleve prej druri në fasadë me dimensione të tilla si trarët ekzistues 8/8 cm në një
distancë prej 60 cm dhe veshja prej druri e një kornize druri prej 12 / 2.4 cm me profile prej druri.
Në një total prej 25 m2, veshja autentike e fasadave të drurit do të rikthehet në formën e saj
origjinale.
6. Rivendosja e çatisë dhe instalimi i ulluqeve
Instalimi i izolimit termik të leshit prej guri 87 m2 së bashku me petë të papërshkueshëm nga uji
(trashësia 10 cm) në anën e poshtme të çatisë. Blerja dhe instalimi i ulluqeve horizontale dhe
vertikale të fletës së çelikut të plastifikuar d = 0.6 mm me një gjatësi të kombinuar prej 61m.
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7. Dyshemetë
Riparimi i dyshemeve prej druri autentik, të përhershëm në tre dhoma, terrazë dhe llak në dy
shtresa, në një sipërfaqe prej 56 metra katrorë.
8. Komplet për përshtatje dhe kanalizim të banjës dhe tualetit
Prodhimi i copëzave të çimentos me D = 5-7 cm me një sipërfaqe prej 5 m2.
Izolimi i dyshemesë dhe hidroizolimi i një sipërfaqe prej 12 m2.
Ndërtimi i 3 mureve të veçantë prej druri.
Instalimi i një dritareje prej druri në banjë me xham termik dhe një derë prej druri.
Instalimi i tavanit të ulur 6 m2 në banjë.
Shtrimi i pllakave qeramike - nën = 5m2 dhe muret = 24m2
Prokurimi i pajisjeve sanitare me instalim në banjë:
1. Një ngrohës uji
2. Një lavaman së bashku me elementët plotësues
3. Një rubinet
4. Një rubinet me dush
5. Dy dalje uji
6. Slat alumini 7,5 metra.
9. Lyerja
Përgatitja dhe veshja me agjentë në një tavan prej druri të përhershëm që mbulon 35 m2.
Korrigjimet dhe ankorimi i murit të plasterit të papërshkueshëm nga uji në banjë (5 m2).
Rivendosja e sipërfaqes së murit nga plasaritjet dhe shtrembërimet e oxhaqeve (35 m2).
Restaurimi i sipërfaqes së murit duke hequr suvanë e harxhuar, shtrimin e rrjetës dhe zamit dhe
duke mbuluar sipërfaqen me suva dekorative të bardhë në bazën e suvasë (140 m2).
10. Gjërat e dorëzave
Riparimi i kompletit ekzistues të dyerve prej druri me zëvendësimin e prangave dhe dorëzave në 4
dyer.
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Marrja e një gardh hekuri të punuar, një grup elementësh fiksues dhe një dorezë prej druri me një
gjatësi të shkrirë 14 m.
Bërja e një gardh në shkallët e bodrumit 5 m.
Marrja e rrethojave në muret e parapetit në gurin mbështetës 9 m.
11. Punimet e gipsit
Instalimi i një tavani të pezulluar nga një mur i thatë D = 1.25 cm në një ndërtim metalik me shtresa
dhe mbushje me lesh guri d = 10 cm në një bodrum me një sipërfaqe prej 40 m2.
Instalimi i një tavani të ulur të pllakave aku-panel d = 1.25 në një nënkonstruksion metalik,
vendosjen e shtresave dhe mbushjeve me lesh guri d = 10 cm në kornizat prej druri me 12 m2.
Restaurimi dhe izolimi i fasadës së jashtme të dhomës së banjës me një sipërfaqe prej 15 m2.
12. Puna me gur dhe murature
Gërmimi i tokës me një thyerje të plotë të themelit prej guri për një shirit themeli me gjerësi 50 cm
dhe lartësi 60 cm.
Ndërtimi i një muri parapet mbështetës në një oborr prej guri dhe llaç çimentoje D = 35 cm me
gjatësi 9 metra.
Sigurimi i një mur guri me llaç çimentoje me një shtresë përfundimi (16 m2).
Marrja e një furrë tradicionale në natyrë, 60 cm nga 90 cm nga 180 cm me një oxhak.
13. Pajisjet urbane në oborr
Blerja e një tryeze ngrënie 200/90. Blerja e 6 karrigeve prej druri me mbështetëse 50/50/80
Blerja e tre kontejnerëve të mbeturinave prej druri me koshë metalikë.
Ndërtimi i një pjergure druri me sipërfaqe 13 m2.
14. Kondicioneri
Prokurimi dhe instalimi i 4 kondicionerëve
15. Të brendshme
Prokurimi i elementeve të nevojshëm për pajisjen e nevojave të hapësirës së brendshme:
Blerja e 2 shtretërve të vetëm prej druri me dyshekë.
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Blerja e 1 krevat dopio prej druri me dyshek.
Blerja e 1 divan dopio.
Blerja e 2 tavolinave të klubeve prej druri.
Blerja e 5 dollapëve prej druri.
Blerja e 5 llambave.
Blerja e 3 dollapëve prej druri.
Blerja e 2 sofave prej druri të jetesës.
Blerja një llambë më vete.
Blerja e tre tryezave të klubeve prej druri.
Blerja e një tryeze ngrënieje prej druri me 6 karrige.
Blerja e TV 40”.
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Fotografia numër 3- Ballkoni i brendshëm në Shtëpinë e Sokolëve
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3. KATEGORIA E MJEDISIN JETËSOR
3.1 Politikat / Kategorizimi i Mbrojtjes së Bankës Botërore
PKLR-ja mbështetet nga një grant i Bashkimi Evropian dhe zbatohet bashkërisht nga Kabineti i
Zëvendëskryeministrit për Qështje Ekonomike, si një agjenci implementimi dhe Banka Botërore.
PKLR-ja është klasifikuar si një projekt i kategorisë B, që do të thotë se një nivel i caktuar i
ndikimit negativ mund të pritet si rezultat i zbatimit të tij, por asnjë prej tyre nuk është i
rëndësishëm, në shkallë të gjerë ose afatgjatë.
Si rezultat i këtij klasifikimi, PO bëhet 4.01 Vlerësimi i Mjedisit. Më pas, CDPMEA përgatiti një
Korrnizë për menaxhimin e Mjedisit jetësor dhe Aspektet Sociale (KMMJAS) që merr parasysh
vëmendjen e duhur mjedisore të nën-projekteve të mbështetura përmes komponentës të grantit 3,
për të përcaktuar përshtatshmërinë dhe procedurat për shqyrtimin dhe vlerësimin e mjedisit. . Të
gjitha aktivitetet e projektit (dhe nën-projekti) duhet të kryhen në përputhje me KMMJAS-në,
politikat operative dhe procedurat e BB dhe rregulloret kombëtare (mbizotëron më e rrepta).
Nën-projekti i propozuar klasifikohet si kategoria B - për shkak të faktit se ndikimet e tij të
ardhshme në mjedis janë më pak të pafavorshme se ato të nën-projekteve të kategorisë A dhe B +
duke pasur parasysh natyrën, madhësinë dhe vendndodhjen e tyre, si dhe karakteristikat. të
ndikimeve të mundshme mjedisore.
Kategoria do të kërkojë që VMJ-a të vlerësojë çdo ndikim të mundshëm mjedisor që lidhet me nënprojektin e propozuar, të identifikojë mundësitë e mundshme të përmirësimit të mjedisit dhe të
rekomandojë çdo masë të nevojshme për të parandaluar, minimizuar dhe zbutur ndikimet e
pafavorshme. Shtrirja dhe formati i VMJ-së do të ndryshojë në varësi të nën-projektit, por zakonisht
do të jetë më i ngushtë se qëllimi i VMJ-së, zakonisht në formën e një VIMJ-së. Shtrirja e
PMMJAS-së është përcaktuar në Shtojcën D të PMMJAS-së. Për nënprojektet që përfshijnë
azhurime të thjeshta, rehabilitim ose përshtatje të ndërtesave, lista do të përdoret për të verifikuar
PMMJAS-në (modeli i dhënë në Shtojcën F të PMMJAS-së).
Kategoria B përfshin nën-projekte të cilat gjithashtu: (a) përfshijnë kredi për kapital në qarkullim, të
cilat përfshijnë blerjen dhe / ose përdorimin e materialeve të rrezikshme (p.sh. benzinë) ose
(b) përmirësime në proces, përfshirë blerjen e pajisjeve / makinerive që paraqesin rreziqe të mëdha
të mundshme për shëndetin ose sigurinë. Sipas ligjit maqedonas, llojet e nën-projekteve që hyjnë në
kategorinë B nuk kërkojnë VIMJ-në.
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- Meqenëse Shtëpia e Sokolëve është Monument Kulturor, është përgatitur një plan i posaçëm për
administrimin e veprimtarive të trashëgimisë kulturore (plani i menaxhimit të trashëgimisë
kulturore) duke trajtuar të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Ky plan
duhet të jetë pjesë e listës kontrolluese të PMMJAS-së.
3.2 Vlerësimi i mjedisit jetësor sipas ligjit kombëtar
Nënprojekti nuk i përket asnjë kategorie të Aneksit I dhe Aneksit II të Vendimit për përcaktimin e
projekteve dhe krijimeve, në bazë të të cilave ekziston nevoja për zbatimin e procedurës për
vlerësimin e ndikimit në mjedis ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë") 74 / 2005, dhe nr.
109/2009). Në zbatim të udhëzimeve për zbatimin e procedurës për përcaktimin e nevojës,
përcaktimin e qëllimit dhe rishikimin e vlerësimit të ndikimit mjedisor në Republikën e Maqedonisë
për një projekt që nuk është as në Aneksin I dhe Aneksin II, vendimi për procedurën e përcaktimit
të nevojës për VIMJ-së është që VIMJ-të janë të panevojshme.
Sidoqoftë, në përputhje me udhëzimet e PKLR NJIP, brenda raportit për shqyrtimin mjedisor,
aplikanti dorëzoi një letër të nën-projektit me njoftime për qëllimin për të zbatuar një projekt në
Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor (MMJPH) - Zyra për mjedisin jetësor.
Mendimi i MMJPH-së- pas kësaj letre jepet në Shtojcën 2. Numri i arkivit për mendimin e dhënë
nga Ministra është 11-4014 / 2.
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4. Ndikimet në mjedis
Si rezultat i aktiviteteve të planifikuara të nën-projektit për rinovimin / adaptimin e Shtëpisë së
Sokolëve për të ju shërbyer segmenteve të potencialit të lartë të identifikuar në treg, janë
identifikuar ndikimet e mëposhtme:
1. Rreziqet e mundshme negative të sigurisë dhe shëndetit dhe ndikimet në popullatë, shofer dhe
punëtorë (ndikimet lokale të kufizuara në vendndodhjen për rinovimin e Shtëpisë së Sokolëve,
afatshkurtër, të pranishme vetëm në fazën e zbatimit) për shkak të:
- Mungesa e masave të sigurisë dhe të sigurisë gjatë punimeve për rinovim / adaptim,
- Lëndimi ka ndodhur në ose afër vendit të punës (p.sh. për shkak të mungesës së veshjeve ose
pajisjeve mbrojtëse, ose mangësive të tjera të sigurisë),
- Mosrespektimi i standardeve të sigurisë dhe procedurave të punës,
- Menaxhimi jo adekuat i trafikut dhe siguria e këmbësorëve.
2. Ndikimi i mundshëm në cilësinë e ajrit dhe emitimin e ajrit nga automjetet që transportojnë
materiale dhe pajisje në vendin e nën-projektit dhe transportojnë mbeturina jashtë vendit (ndikimi
lokal, i kufizuar në vendndodhjen për rinovim / adaptim, që ndodh vetëm në fazën e zbatimit) për
shkak të:
- Emetimi i pluhurit nga transporti i materialeve, menaxhimi i materialeve dhe punimet e ndërtimit,
- Shkarkon tym nga automjetet dhe trafiku, si dhe shkakton ndryshime në qarkullimin ekzistues të
trafikut afër, sepse lokacioni për rinovim është afër njërë prej rrugëve më të ngarkuara në Kratovo.
3. Emetimet e mundshme të dridhjeve dhe shqetësimet e zhurmës si rezultat i automjeteve që
lëvizin nëpër qytet drejt vendit të rinovimit (ndikimet lokale të kufizuara në vendin e rinovimit të
Shtëpisë së Sokolovëve të pranishëm vetëm në fazën e zbatimit).
4. Menaxhimi joadekuat i mbeturinave dhe grumbullimi dhe transporti i parakohshëm i
mbeturinave. Efektet anësore të mundshme mjedisore dhe efektet e pafavorshme shëndetësore
mund të ndodhin si rezultat i prodhimit dhe menaxhimit të llojeve të ndryshme të mbeturinave
(kryesisht mbetje ndërtimi, të tilla si kompensatë të mbeturinave, qilim, pëlhurë, sfungjer, mbetjet e
bordit të gipsit, të tilla si dhe dru, metale, plastikë qelqi, mobilje, dyshekë, mbeturina të rrezikshme,
p.sh. pajisje ndriçimi, mbetje bojë dhe ngjitës dhe paketim. Mund të krijohen edhe mbetje paketimi
(kartoni dhe najloni). Këto ndikime mund të jenë lokale (mbase rajonale në varësi të menaxhimit
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dhe vendndodhjes përfundimtare të depozitimit / përpunimit), i kufizuar në vendndodhjen e
rinovimit .Nëse menaxhimi i duhur i mbeturinave nuk sigurohet në fazën e punës, ekziston
mundësia që ndikimet negative të jenë afatgjata me përsëritje, por të kufizuara në të papërshtatshme
menaxhimi i mbeturinave dhe mbledhja dhe transporti në kohë i mbeturinave komunale.
5. Ndikimet në tokë dhe ujë nga rrjedhjet aksidentale, derdhjet dhe ndërtimi i pahijshëm dhe
administrimi i mbeturinave të rrezikshme. Sidoqoftë, këto aktivitete pritet të prodhojnë vetëm
ndikime të pafavorshme mjedisore të përkohshme, lokale, afatshkurtra dhe të kufizuara gjatë
periudhës së rinovimit. Materialet që do të përdoren për rinovimin dhe adaptimin e shtëpisë janë
druri dhe guri. Ata nuk do të përgatiten në vend, por do të instalohen vetëm që të mos përdoren
agjentë të dëmshëm (veshja, impregnimi, etj.) dhe ngjyrat në shtëpi. Gjithashtu, substancat
antikorozive nuk do të aplikohen në vend.
6. Aktivitetet e projektimit që do të kryhen në lokaltetin e parashikuar për nën-projektin janë
planifikuar me kujdes në mënyrë që të mos shqetësojnë botën e kafshëve dhe të mos shkatërrojnë
banimet natyrore.
Ambienti natyror i rrethinës do të mbrohet dhe promovohet me kujdes. Punëtorët në vend do të
prezantohen me procedurat që duhet të ndërmarrin për të shmangur prishjen e ekosistemit natyror.
Asnjë prej materialeve të përdorura nuk do të jetë toksik për mjedisinjetësor, natyrën dhe njerëzit.
Nuk do të ketë trajtim të drurit (me veshje, bojë, etj.) dhe nuk do të ketë trajtim të materialeve të
tjera të përdorura në vend (p.sh. përdorimi i antikorozive). Materialet prej druri do të sigurohen nga
furnizuesit e autorizuar.
7. Ndikimet Sociale - Zbatimi i këtij projekti pritet t'i japë përfitime pozitive socio-ekonomike
rajonit përmes rritjes së mundësive të punësimit, si dhe përmes qasjes më të mirë të një tregu më të
mirë për mallra dhe shërbime.
Përfitimet më të mëdha do të jenë zhvillimi i eko-turizmit autentik, tradicional dhe rural, zhvillimi i
zanateve lokale dhe zhvillimi i ekonomisë lokale. Sipas këtij nën-projekti, nuk planifikohet ndotje e
tokës, e njëjta vlen edhe për dëbimin e përhershëm ose periodik.
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5. QËLLIMI I LISTËS PËR VERIFIKIMIN E PMMJAS, KËRKESAT E
PUBLIKIMIT
Banka Botërore po shikon Vlerësimin e Mjedisit Jetësor (VMJ) për projektet e propozuara për
financim nga Banka Botërore, në mënyrë që të sigurojë që ato janë të qëndrueshme dhe të tregojnë
qëndrueshmëri nga një perspektivë mjedisore dhe kështu të përmirësojnë vendimmarrjen. VMJ-ja
është një proces, gjerësia, thellësia dhe lloji i analizës së tij varen nga natyra, fushëveprimi dhe
ndikimet e mundshme mjedisore të projektit të propozuar. VMJ-ja vlerëson rreziqet e mundshme
për mjedisin e projektit, si dhe ndikimet e tyre në zonën e projektit.
Sipas anketës së kryer të kërkesës për shprehje interesi, ky nën-projekt u kategorizua si B-.
Nënprojektet e klasifikuara në kategorinë B- Ndikimet e mundshme mjedisore janë më pak të
dëmshme se sa nën-projektet në kategoritë A dhe B + duke pasur parasysh natyrën, madhësinë dhe
vendndodhjen e tyre, si dhe karakteristikat e ndikimeve të mundshme mjedisore.
Shtrirja e vlerësimit mjedisor për nën-projekte mund të jetë e ndryshme për nën-projekte të
ndryshme, por zakonisht është më pak se fushëveprimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis,
zakonisht në formën e një plani të menaxhimit mjedisor jetësor dhe apsekt social (PMMJAS). Për
nënprojektet që parashikojnë azhurime të thjeshta, rinovime ose adaptime të ndërtesave, lista
verifikohet nga PMMJAS-ja. Forma e listës për verifikimin e PMMJAS-së përcaktohet nga korniza
për mjedisin dhe aspektet sociale të Projektit Lokal dhe Rajonal të Konkurrencës.
Lista e kontrollit të PMMJAS-së vlen për rehabilitimin në shkallë të vogël ose ndërtimin e
ndërtesave të vogla. Ajo siguron "praktikë të mirë pragmatike" dhe është krijuar që të jetë e lehtë
për t’u përdorur dhe në përputhje me kërkesat e mbrojtjes së BB.
Formati i listës së kontrollit përpiqet të mbulojë qasjet tipike për zbutjen e kontratave të zakonshme
të punëve të ndërtimit me ndikime të lokalizuara.
Lista e kontrollit ka një pjesë hyrëse (Pjesa hyrëse në të cilën përshkruhet projekti, pjesë ku
përcaktohet kategoria mjedisore, ndikimet e vendosura dhe shpjegohet koncepti i listës kontrolluese
të PMMJAS-së) dhe tre pjesë kryesore:
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- Pjesa 1 - është një pjesë përshkruese ("faqe pasaporte") që përshkruan specifikat e projektit përsa i
përket vendndodhjes fizike, aspekteve institucionale dhe legjislative, përshkrimit të projektit,
përfshirë nevojën për programin e ngritjes së kapaciteteve dhe përshkrimin e konsultimit publik.
- Pjesa 2 përfshin shqyrtimin mjedisor dhe aspektet sociale në një format të thjeshtë Po / Jo, i
ndjekur nga masa zbutëse për secilën veprimtari të caktuar.
- Pjesa 3 është një plan për monitorimin e aktiviteteve gjatë ndërtimit dhe zbatimit të projektit. Ai
mban të njëjtin format të kërkuar për PMMJAS-ja standarde të Bankës Botërore. Qëllimi i kësaj
liste është të përfshijë Pjesën 2 dhe Pjesën 3 si dokumente të ofertave për kontraktorët.
Procedura e publikimit të listës për verifikimin e PMMJAS-së është së vijon: Verifikimi i listës së
PMMJAS-së në maqedonisht, shqip dhe anglisht duhet të publikohet në faqen e internetit të PKLRsë dhe marrësit, si dhe në faqet e internetit të komunës dhe duhet të jetë në dispozicion të publikut
për të paktën 14 ditë. Ai duhet të jetë i disponueshëm në kopjim në ambientet e PKLR-së, në
bashkitë përkatëse dhe / ose në qendrat e rajoneve të planifikimit. Kur publikoni, thirrja për shënime
në dokumente duhet të lëshohet së bashku me e-mailin dhe adresën postare në dispozicion për
dërgimin e shënimeve. Procesverbali i konsultimit publik (komente të mbledhura dhe pyetje)
përmban informacionin themelore për vendin, listën e personave të pranishëm dhe përmbledhjen e
vërejtjeve të pranuara dhe duhet të përfshihet në versionin përfundimtar të dokumentit të botuar. Për
shkak të faktit se Shtëpia e Sokolëve është një Monument Kulturor, është përgatitur një plan i
menaxhimit të trashëgimisë kulturore. Kërkesat për publikim dhe konsultim publik mbi Planin e
Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore (PMTK) përcaktohen brenda PMTK-së (aneksi i kësaj liste
për verifikimin e PMMJAS).
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6. ZBATIMI I LISTËS PËR VERIFIKIMIN E PMMJAS
Lista për verifikimin e PMMJAS-së është një dokument i përgatitur dhe zotëruar nga përdoruesi.
Procesi i hartimit dhe zbatimit për masat e parashikuara për zbutjen e nën-projekt do të zhvillohet
në tre faza:
1. Faza e përgjithshme e identifikimit dhe fushëveprimit, në të cilën është zgjedhur objekti për
rinovim / ndërtim / adaptim i vogël dhe është përpunuar një program i përafërt për tipologjitë e
mundshme të punës. Në këtë fazë, përgatiten pjesët 1, 2 dhe 3 të listës për inspektimin e PMMJASsë. Pjesa 2 e listës kontrolluese të PMMJAS-së mund të përdoret për të zgjedhur aktivitete tipike
nga "menyja" dhe e njëjta gjë, për të adresuar problemet tipike mjedisore dhe masat zbutëse. Kur
bëhen konsulta publike, PMMJAS-ja është përfunduar.
2. Planifikimi i detajuar dhe faza e tenderit, përfshirë specifikimet dhe faturat për sasitë për punët e
ndërtimit, mallrat për pajisje, marketingun dhe shërbimet e tjera që lidhen me nën-projektin. Lista
për verifikimin e PMMJAS-së do t'i bashkëngjitet si pjesë përbërëse e dokumentacionit të tenderit
dhe kontratës së punës, si dhe kontratës së mbikëqyrjes analoge me të gjitha kushtet teknike dhe
tregtare, të cilat duhet të nënshkruhen nga palët kontraktuese.
3. Gjatë fazës së zbatimit të punimeve, përputhshmëria mjedisore (me listën për inspektimin e
PMMJAS-së dhe rregulloren për shëndetin dhe sigurinë (SH&S) dhe kritere të tjera cilësore
zbatohen në vendin e duhur, dhe aplikimet kontrollohen / mbikëqyren nga mbikëqyrja e lokalitetit, i
cili përfshin një mbikëqyrje nga një inxhinier i lokalitetit ose nga një mbikëqyrës i projektit i
caktuar për të mbikqyrur zbatimin e listës së kontrollit të PMMJAS-së. Masat zbutëse të Pjesës 2
dhe plani i monitorimit të Pjesës 3 janë baza për të verifikuar përputhjen e Kontraktuesit me
rregulloret e nevojshme mjedisore.
Zbatimi praktik i listës së inspektimeve të PMMJAS-s do të përfshijë arritjen e Pjesës së parë për
posedim dhe dokumentim të të gjitha specifikimeve përkatëse të lokalitetit. Në pjesën e dytë,
aktivitetet e ndërmarra do të kontrollohen sipas llojit të planifikuar të veprimtarisë dhe në pjesën e
tretë parametrat e vëzhgimit (Pjesa 3) do të identifikohen dhe zbatohen sipas aktiviteteve të treguara
në Pjesën 2.
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E gjithë lista e kontrolleve të PMMJAS-së, të kompletuara në tabelë (Pjesët 1, 2 dhe 3) për secilë
lloj pune duhet të bashkëngjitet si pjesë përbërëse e kontratave të punës dhe si një analog me të
gjitha kushtet teknike dhe tregtare që duhet të nënshkruhen nga kontraktuesit.

7. MASAT ZBUTËSE
Masat zbutëse të përshkruara në këtë pjesë janë të përgjithshme dhe masat e detajuara zbutëse të
detyrueshme janë dhënë në tabela në kapitullin e planit të zbutjes dhe monitorimit.
Kontraktuesi duhet të respektojë të gjitha kërkesat në mënyrë që të eliminojë mundësinë e
dëmtimeve të mundshme për punëtorët, vendasit dhe turistët. Të gjitha aktivitetet e rindërtimit
duhet të kryhen nga punëtorë të trajnuar.
Palët përgjegjëse për zbatimin e Planit për zbutjen dhe monitorimin janë:
- Kontraktorët (ndërmarrjet e zgjedhura me tender)
- Inxhinier mbikëqyrës
- Aplikues (përdorues) / Shoqata Shtëpia e Sokolëve- Kratovë
Masat për të shmangur dhe zvogëluar / zbutur ndikimet e identifikuara në mjedis, punëtorët,
komunitetet dhe aspektet sociale të nën-projektit që do të zbatohet brenda projektit, por që nuk janë
të kufizuara në to, vijonjë si më poshtë:
Shënimi i duhur i vendit të rinovimit, shënimi i vendndodhjes së përshtatshme për ruajtjen e
përkohshme të materialit të ndërtimit në lokalitet, sigurimi i shiritave paralajmërues, rrethojave dhe
shenjave, ndalimi i hyrjes së personave të papunë në korsitë e paralajmërimit, aplikimi i masave të
sigurisë për qytetarët, makineritë të menaxhohen vetëm nga një personel me përvojë dhe i trajnuar,
prani e vazhdueshme e aparateve të zjarrit në rast zjarri ose dëmtimi tjetër, mbajtja e pajisjeve
mbrojtëse dhe veshjeve në çdo kohë, fiksimi i skelave dhe masave të tjera për SH&S, lëngjet e
ndezshme mund të vendosen dhe ruhen ekskluzivisht në enët e dizajnuara për këtë qëllim.
Të gjithë punëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e masave të sigurisë nga zjarri dhe
mbrojtja nga zjarri dhe duhet të jenë të trajnuar për t'u marrë me zjarrfikëset, hidratuesit dhe pajisjet
e tjera që përdoren për të shuar zjarret që duhet të jenë funksionale.
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Nivelet e zhurmës nuk duhet të kalojnë 55dB gjatë ditës dhe 45 dB gjatë natës, dhe punimet në
ndërtim nuk do të kryhen brenda natës (orët e rinovimit nga 07.00 e mëngjesit deri në 07:00
pasdite).
Identifikimi, klasifikimi dhe ruajtja e përkohshme e veçantë (në koshat / kontejnerët e mbeturinave
të shënuara veçmas në një vend të veçantë të paracaktuar në vend dhe në numër të mjaftueshëm) të
llojeve të ndryshme të mbeturinave që mund të gjenerohen nga rinovimi dhe trajtimi i duhur i
mbeturinave. Mbeturinat mund të transportohen dhe depozitohen / përpunohen vetëm nga kompani
të licencuara.
Vendosni një regjim të veçantë trafiku për automjetet e kontraktuesit gjatë periudhës së rinovimit,
me sinjalizim të duhur.
Arritja e një marrëveshje me një kompani shërbimi për mirëmbajtjen e rregullt, zëvendësimin e
pjesëve rezervë, ndryshimet parandaluese të vajit për vajosje, mirëmbajtjen e duhur (gaze shter dhe
siguri, p.sh. frenat, gomat, etj.) si një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, etj., Rregullisht.
larja e automjeteve dhe mbajtja e një hapësire të pastër parkimi, ndalimi i zëvendësimit të vajit
motorik në parking për të shmangur ndotjen e naftës, ujit dhe tokës, dhe kryerjen e inspektimeve të
rregullta teknike vjetore të automjetit gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve.
Masat zbutëse të përshkruara në këtë pjesë janë të përgjithshme, dhe masat e detajuara zbutëse të
detyrueshme janë dhënë në Tabelën Lista për masat zbutëse (pjesët 2 dhe 3).
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8.

PROCEDURAT

DHE

PËRGJEGJSITË

PËR

MONITORIM

DHE

RAPORTIM
Për të monitoruar zbatimin e Listës Kontrolluese të Performancës së Kontraktuesit, Mbikëqyrësit e
lokalitetit ose personit përgjegjës i caktuar nga Përdoruesi (në rast pune që nuk kërkon angazhimin
e një inxhinieri mbikëqyrës; mbikëqyrësi i lokalitetit në tekstin vijues) do të punojë në Pjesën 2 dhe
3 të Listës së Kontrollit të PMMJAS-së, d.m.th. planin e vëzhgimit Seksionet 2 dhe 3 janë zhvilluar
në detaje, duke përcaktuar masa të qarta zbutëse dhe monitorim që mund të përfshihen në kontratat
e punës, të cilat pasqyrojnë statusin e praktikës mjedisore të lokalitetit në të cilin ata zbatohen dhe të
cilat mund të monitorohen / maten. / sasi / kontrolluar nga mbikëqyrësi gjatë punimeve.
Seksioni 3 pasqyron praktikisht kriteret kryesore për bindje në lidhje me masat e parashikuara të
zbutjes, të cilat mund të verifikohen gjatë dhe pas punimeve të performancës, me qëllim të sigurimit
të pajtueshmërisë dhe në fund të fundit kompensim të Kontraktuesit.
Masat e tilla zbutëse përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në përdorimin e pajisjeve mbrojtëse
personale (PPMP) nga punëtorët në vend, krijimin dhe parandalimin e pluhurit, sasinë e ujit të
përdorur dhe të shkarkuar në vend, trajtimin e ujërave të ndotura, prania e ambienteve sanitare të
përshtatshme për punëtorët, mbledhja e mbeturinave të llojeve të caktuara (druri, metale, plastika,
mbetjet e rrezikshme, p.sh. mbetjet e mbetjeve dhe ngjyrat dhe ambalazhet, llambat), sasitë e
mbetjeve, organizimi i duhur i shtigjeve dhe lehtësirat e deponimit, ose për ripërdorimin dhe
riciklimin kur është e mundur.
Përveç Pjesës 3, mbikëqyrësi i lokalitetit duhet të kontrollojë nëse kontraktori përputhet me masat
zbutëse në Pjesën 2. Raporti i praktikës duhet të përshkruhet në raportin e rregullt pranë NJIP-së.
Një raport monitorues i pranueshëm nga kontraktori ose mbikëqyrësi i lokalitetit do të jetë një
kërkesë për pagesa të plota të pagave të dakorduara me kontratë, si dhe kritere teknike të cilësisë
ose anketime të cilësisë. Raporti për zbatimin e listës së kontrollit të PMMJAS-së do të jetë
tremujor. Për të siguruar një shkallë të caktuar të ndikimit mjedisor nga ana e Kontraktuesit, një
klauzulë e përshtatshme do të futet në kontratat e punës, duke përcaktuar gjobitje në rast të
mosrespektimit të dispozitave kontraktuale mjedisore, p.sh. në formën e mbajtjes së një pjese të
caktuar të pagesave derisa të zbatohen masat korrigjuese dhe nën-projekti të sillet në një
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marrëveshje dhe madhësia e shumës së mbajtur do të varet nga ashpërsia e shkeljes së kontratës. Në
raste ekstreme, përfundimi i kontratës do të lidhet me marrëveshje.
Zbatimi i masave të përcaktuara nga lista për aplikimin e PMMJ-së do të monitorohet nga një
mbikëqyrës / inxhinier mbikëqyrës, një inspektor i autorizuar dhe / ose shtetëror për inspektorët e
mjedisit dhe të komunave, si dhe një ekspert mjedisor të NJIP.
Zbatimi i masave do të monitorohet para fillimit të punës, gjatë rinovimit dhe pas përfundimit të tij.
Aplikuesi (it) kërkohet të paraqesin rregullisht raporte tremujore për zbatimin dhe monitorimin e
masave të zbutjes së mjedisit (p.sh., në formën e një përmbledhje tabelare (plani i zbutjes tabelare
dhe plani i monitorimit) me një kolonë shtesë që siguron statusin e masave, vërejtjet, komentet dhe
monitorimi i masës (e zbatuar / jo e zbatuar, rezultatet, vërejtjet, komentet, shqetësimet, kur, etj.).
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Pjesa 1: Institucionale dhe administrative

Përdorues

Shtëpia e Shoqatës së Sokolëve- Kratovë

Vendi

Republika e Maqedonisë Veriore

Titulli i nën-projektit

Shtëpia e Sokolëve
1. Instalim elektrik me ndriçim të brendshëm dhe të
jashtëm.
2. Lidhja me rrjetin e ujësjellësit
3. Rrjeti i brendshëm i furnizimit me ujë
4. Lidhja e kanalizimeve
5. Restaurimi i fasadës
6. Rivendosja e kulmit duke instaluar ulluqet
7. Rivendosja e dyshemeve

Fushëveprimi i nën-projektit
dhe aktiviteteve të veçanta

8. Përshtatja e pajisjes sanitare të banjës dhe tualetit
9. Punimet e pikturës
10. Punime me dorrëza
11. Punimet e gipsit
12. Muri nga guri me gurinë
13. Pajisjet urbane në oborr
14. Blerja dhe instalimi i kondicionerëve
15. Rinovimi i ambienteve të bodrumit
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16. Punimet në oborr dhe riparimi i portës kryesore
17. Pastrimi i ndërtesës

Menaxhimi i projektit *
Përdoruesi

do

të emërojë një
Marrëveshjet institucionale

inxhinier
përgjegjës
Kontraktori do të zgjidhet përmes një

(Emri dhe kontaktet)

prokurimi publik

me

lejen e duhur në
përputhje

me

Ligjin

për

ndërtim

të

Republikës

së

Maqedonisë
Marrëveshjet e zbatimit

Mbikëqyrja **

(Emri dhe kontaktet)

1. Kristina Dvojakoska - mbikëqyrëse e
punësuar në ndërtim
2. Aco Kostov - mbikëqyrës i punësuar
për punën e konservimit
Përshkrimi i faqes
Emri i faqes

Shtëpia në rr. Mitko Kaleniski Nr.5 Kratovë
Monument Kulturor

Përshkruani
lokalitetit

vendndodhjen
(Shtojca

e
1:

Informacioni i vendndodhjes

Shtëpia në rr. "Mitko Kalenski" Nr.5 Kratovë, e regjistruar
nën numrin 348 në Regjistrin Qëndror të Monumenteve
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(numrat e faqeve) [√] PO

Kush e zotëron tokën?

Përshkrimi gjeografik

Kulturore të Pasurive të Patundshme

Vasil Sokolov dhe Elizabeta Sokolova

Shtëpia në rrugën "Mitko Kalenski" nr.5 Kratovo, është e
regjistruar me numrin 348 në Regjistrin Qendror të Kulturës
së Pasurive të Patundshme
Shtëpia e Sokolëve ndodhet në qytetin e vjetër të Kratovos
afër kishës së Shën Gjonit.
Shtëpia e vjetër e qytetit - një monument kulturor i
mbrojtur nga Instituti Republikan për Mbrojtjen e
Trashëgimisë Kulturore, mendimi i të cilit është se objekti
mund të përdoret për qëllime turistike me lehtësira
akomodimi

Legjislacion
Identifikimi

i

legjislacionit 1. Ligji për ndërtimin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së

kombëtar dhe vendor dhe lejet Maqedonisë" nr. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
për aktivitetet e nën-projektit

59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,
42/14, 44/15, 129/15 and 39/16)
2. Ligji për mjedisin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 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 dhe 39/16)
3. Ligji për Ujëra ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr 87/08, 6/09, 16109, 83/10, 51 / 11.44 /
12.23 / 13,163 / 13180/14, 146/15 dhe 52/16); ;
4. Ligji për menaxhimin e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e
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Republikës së Maqedonisë" nr. 68/04, 71/04, 107/07,
102/08, 143/08, 124 / 10.09 / 11.51 / 11.123 / 12 dhe
163/13 );
5. Rregullore për rregullat e përgjithshme për trajtimin e
mbeturinave jo të rrezikshme komunale dhe të tjera
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 147/07);
6. Ligji për Paketimin dhe Menaxhimn e Mbeturinave
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 161/09,
17 / 11,47 / 11.136 / 11.6 / 12, 39/12 dhe 163/13);
7. Lista e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" Nr. 100/05);
8. Ligji për Kimikatet ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 145/10 dhe 53/11);
9. Ligji për cilësinë e ajrit të ambientit (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë nr. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11,
100/12 dhe 10/15);
10. Ligji për mbrojtjen e zhurmës mjedisore (Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 79/07, 124/10 dhe
47/11);
11. Rregullore për vlerat e limit të nivelit të zhurmës në
mjedis (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr.
147/08);
12. Vendimi për përcaktimin se në cilat raste dhe në cilat
kushte paqja e qytetarëve është shqetësuar nga zhurma e
dëmshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
Nr. 1/09);
13. Ligji për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10,
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47 / 11,148 / 11,59 / 12,13 / 13,163 / 13 dhe 41 / 14);
14. Ligji për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 92/07, 136/11,
23/13 dhe 25/13)
15. Ligji për mbrojtjen dhe shpëtimin ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10
dhe 18/11);
16. Ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore teksti i
konsoliduar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë
nr. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13,
164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 dhe
39/16)
17. Ligji për Ratifikimin e Konventës për Mbrojtjen e
Trashëgimisë Kulturore Intelektuale ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" Nr. 59, datë 12.05.2006)
18. Ligji për shpalljen e Qendrës së Qytetit të Vjetër të
Kratovës për trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 144/14).

Konsultimet publike
Identifikoni kur / ku u zhvillua Procedura për publikimin e listës (lista kontrolluese) për
procesi i konsultimit publik dhe PMMJAS është si vijon: Verifikimi i listës për PMMJAS
cilat ishin vërejtjet nga palët e duhet të publikohet në faqen e internetit të PKLR dhe
interesuara të konsultuara

marrësit, si dhe në faqet e internetit të komunës së mbuluar
(Kratovës) dhe duhet të jetë në dispozicion të publikut për
të paktën 14 ditë. Ai duhet të jetë i disponueshëm në kopjim
në ambientet e PKLR, në bashkitë përkatëse dhe / ose në
qendrat e rajoneve të planifikimit. Kur publikoni, thirrja për
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shënime në dokumente duhet të lëshohet së bashku me
emailin dhe adresën postare në dispozicion për dërgimin e
shënimeve.
Ndërtimi i kapacitetit institucional
[√] JO
A

do

të

kapaciteteve?

ketë

ngritje

të

ose [Y] nëse Po, Shtojca 2 përfshin informacione për
ndërtimin e kapaciteteve
Nuk ka aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve mjedisore.

Tabela 1 institucionale dhe administrative
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Pjesa 2: Shqyrtimi mjedisor / social

Aktivitet

Status

Referenca shtesë

A.

☒ Po ☐Jo

Shihni seksionin A më poshtë

☒ Po ☐Jo

Shihni seksionin A dhe B më poshtë

C. Materiale të rrezikshme ose toksike ☒ Po ☐Jo

Shihni seksionin A dhe B më poshtë

A përfshin aktivitetet në faqe /
përfshijnë ndonjë nga sa vijon?
Kërkesa të përgjithshme

B. Rinovimi i ndërtesave

D. Trafiku dhe siguria e këmbësorëve

☒ Po ☐Jo

Shihni seksionin A, B dhe D më poshtë

E. Trashëgimia kulturore

☒ Po ☐Jo

Shikoni CHMP-në speciale (aneksin e kësaj
liste të listave ESMP)

F. Prokurimi i kimikateve

☒ Po ☐Jo

Blerja e kimikateve

Tabela 2
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Lista zbatimit të masave zbutëse
Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse

Aktivitet

A. Kushtet e përgjithshme

Parametër

Njoftimi dhe siguria e punëmarrësit

Lista për kontrollimin e masave zbutëse
 Përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve mbrojtëse personale.
 Të gjitha lejet e nevojshme merren para fillimit të punës;
 E gjithë puna do të bëhet në mënyrë të sigurt dhe të
disiplinuar
 Veshja dhe pajisjet mbrojtëse personale të punëtorëve
janë në dispozicion në sasi të mjaftueshme dhe gjithmonë
vishen / përdoren (përfshirë pajisjet mbrojtëse për punë
në lartësi, përdorimin e skelave, etj.);
 Siguroni një tabelë të përshtatshme për shënimin dhe
informacionin në vendin e rinovimit;
 Shënimi i vendndodhjes për ruajtje të përkohshme të
materialit rinovues afër vendndodhjes;
 Sigurimi i korsive paralajmëruese, gardhe dhe shenja të
përshtatshme rreziku, rregullat dhe procedurat kryesore
që duhet të ndiqen
 Hyrja e ndaluar e personave të papunë brenda korsive
paralajmëruese dhe rrethojave kur / kur e gjykojnë të
nevojshme
 Zona përreth ndërtesës duhet të mbahet e pastër
 Të gjithë punëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm për
rreziqet e zjarrit dhe masat e sigurisë nga zjarri dhe duhet
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të jenë të trajnuar në trajtimin e aparateve për shuarjen e
zjarrit, hidratantët dhe pajisjet e tjera që përdoren për
shuarjen e zjarreve.
 Pajisjet, pajisjet dhe aparatet e zjarrit duhet të jenë
gjithmonë funksionale në mënyrë që ato të përdoren
shpejt dhe me efikasitet nëse është e nevojshme. Komplet
e ndihmës së parë duhet të jenë të disponueshme në faqe
dhe stafi i trajnuar për t'i përdorur ato
 Procedurat e urgjencës (përfshirë derdhjet, aksidentet, etj)
janë në dispozicion në vend.
 Pajisjet e blera do të instalohen dhe përdoren, duke
respektuar të gjitha masat e sigurisë të përcaktuara nga
prodhuesi i pajisjeve dhe praktikat më të mira.
 Materialet e ndërtimit duhet të mbulohen në vende të
përshtatshme për të zvogëluar shpërndarjen e pluhurit;
 Automjetet, pajisjet e ndërtimit dhe makineria duhet të
menaxhohen nga një personel me përvojë i mirëmbajtur
B. Rinovimi i ndërtesave

Cilsia e ajrit

dhe në përputhje me standardet përkatëse të emetimit;
 Materialet që prodhojnë pluhur duhet të mbulohen gjatë
transportit;
 Përdorimi I maskave mbrojtëse për punëtorët në rast
pluhuri
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 Niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë nivelin e
lejueshëm të zhurmës në përputhje me ligjin ekzistues
 Monitorimi i niveleve të zhurmës duhet të kryhet gjatë
Zhurmë

aktiviteteve të ndërtimit (me kërkesë të një inspektori të
autorizuar të mjedisit);


Ndalohet kryerja e aktiviteteve ndërtimore gjatë natës;

 Parandaloni derdhjet e mbeturinave të rrezikshme
(ruajtja e përkohshme e mbeturinave duhet të jetë e
mbrojtur nga rrjedhjet dhe ato të mbetjeve të rrezikshme
ose toksike të pajisura me një sistem mbajtës sekondar,
Cilësia e ujit

p.sh. kontejnerë të dyfishtë ose kontejnerë të plotë).
 Në rast të shkarkimit nga një sipërfaqe pune, e cila mund
të ndotet nga substanca të rrezikshme, ato mblidhen në
vend në pellgun e depozitimit të përkohshëm dhe
transportohen në një fabrikë të përshtatshme të trajtimit
të ujërave të ndotura.

Menaxhimi i mbeturinave

 Identifikimi i llojeve të ndryshme të mbeturinave në
vendin e ndërtimit (toka, rëra, shishet, ushqimi,
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seksionet e tubave, letra, betoni i thyer, etj.);
Klasifikimi i mbeturinave sipas Listës Kombëtare të
Mbeturinave;
Transporti dhe deponimi përfundimtar i mbetjeve inerte,
ndërtimore dhe komunale kryhet nga deponia e licencuar
me leje pune të vlefshme
Mbetjet e mundshme të rrezikshme (vajra motorike,
karburant automjetesh) duhet të grumbullohen veçmas
dhe një kontratë me një nënkontraktues të autorizuar për
të mbledhur dhe transportuar (dhe përkohësisht ruajtur,
nëse është e aplikueshme), mbeturinat e rrezikshme.
Mbetjet e rrezikshme do të riciklohen ose hidhen vetëm
në impiantet e përpunimit / deponive me licenca të
vlefshme;
Ndalohet djegia e mbeturinave të ndërtimit në vend.
Kontejnerët për secilën kategori të identifikuar të
mbeturinave sigurohen në sasi të mjaftueshme dhe
pozicionohen në mënyrë të qetë
Rrugët e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave dhe
deponitë / impiantet e përpunimit të licencuara do të
identifikohen për të gjitha llojet kryesore të mbeturinave
që priten nga prishja dhe aktivitetet e ndërtimit.
Mbeturinat minerale (natyrore) nga ndërtimi dhe prishja
do të ndahen nga mbeturinat, organet, të lëngëta dhe
kimikatet duke i renditur në vend dhe do të depozitohen
përkohësisht në enë të përshtatshme. Në varësi të
origjinës dhe përmbajtjes, mbetjet minerale do të
aplikohen në vendndodhjen origjinale ose të ripërdoren.
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Regjistrimet e depozitimit të mbeturinave do të
azhurnohen rregullisht dhe do të depozitohen si dëshmi e
menaxhimit të duhur, siç është projektuar.
Kur është e mundur, kontraktuesi do të ripërdorni dhe
riciklojë materiale të përshtatshme dhe të qëndrueshme.
Zbulimi i çfarëdo lloji të mbeturinave (përfshirë
mbeturinat organike) ose ujërave të zeza në mjedis dhe
natyrë është rreptësisht e ndalua
Mbledhja, transporti dhe asgjësimi / përpunimi
përfundimtar i mbeturinave komunale nga një kompani e
licencuar;
Mbeturinat në ndërtim duhet të hiqen menjëherë nga siti
dhe të ripërdoren nëse është e mundur;
Ndalohet djegia e të gjitha mbeturinave në vend ose
bimëve dhe lokacioneve të palicencuara;

Asbesti nuk pritet të gjendet në vendin e rinovimit.
Sidoqoftë, masat e mëposhtme zakonisht përdoren:

C. Materialet toksike

Menaxhimi i asbestit

• Nëse asbesti është në etiketën e lokalitetit të projektit qartë
si material i rrezikshëm dhe informoni inspektimin mjedisor,
si dhe ekspertin e mjedisit të projektit.
• Asbesti para heqjes (nëse kërkohet heqje) do të trajtohet me
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një agjent lagësie për të minimizuar pluhurin e asbestit.
• Asbesti do të trajtohet, transportohet dhe depozitohet nga
profesionistë të kualifikuar dhe me përvojë.
.• Nëse materiali i azbestit ruhet përkohësisht, mbeturinat
duhet të mbyllen me siguri në kontejnerë të mbyllur dhe të
shënohen siç duhet.
• Asbesti i hequr nuk do të përdoret përsëri, por do të hiqet
në mënyrë të sigurt (të mbyllur në kontejnerë ose çanta, në
kaseta betoni, etj.) Në një deponi të licencuar.
Në rast se stuhitë radioaktive gjenden në ambiente,
Inspektorati i Mjedisit dhe autoritetet e tjera kompetente do
të informohen, si dhe eksperti i mjedisit të projektit.
Udhëzimet për autoritetet kompetente do të ndiqen për
çmontimin, trajtimin, transportin dhe ruajtjen në përputhje
me legjislacionin kombëtar. Vetëm kompani të specializuara,
të licencuara për trajtimin e materialeve radioaktive duhet të
punësohen për këtë punë
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Në rast të mbeturinave toksike ose të rrezikshme:
Magazinimi i përkohshëm i të gjitha substancave të
rrezikshme ose toksike (përfshirë mbeturinat) do të jetë në
kontejnerë të sigurt të shënuar me detaje të përbërjes, vetive
dhe informacionit mbi trajtimin. Kimikatet menaxhohen,
përdoren dhe hiqen, dhe masat paraprake merren, siç
kërkohet, në Tabelën e të Dhënave të Sigurisë së Materialeve
(TDHSM).
Lëndët e rrezikshme (përfshirë mbeturinat e lëngshme) do të
ruhen në një enë për të cilën është provuar të rrjedhë për të
parandaluar derdhjen dhe rrjedhjen. Kjo enë do të ketë një
sistem të mbajtjes sekondare, të tilla si pako (p.sh. enë),
Menaxhimi i mbeturinave toksike / të mure dyshe ose të ngjashme. Sistemi i mbajtjes sekondare
duhet të jetë pa çarje, të jetë në gjendje të përmbajë derdhjen
rrezikshme
dhe të zbrazet shpejt.
Kontejnerët me substanca të rrezikshme duhet të mbahen të
mbyllura, përveç kur shtoni ose hiqni materiale / mbeturina.
Ato nuk duhet të trajtohen, hapen ose ruhen në atë mënyrë
që mund të shkaktojë rrjedhje të tyre
Kontejnerët që përmbajnë mbeturina të ndezshme ose
reaktive duhet të vendosen së paku 15 metra larg vijës së
pronës së ndërtesës. Sasi të mëdha të karburantit nuk do të
ruhen në vend.
Mbeturinat asnjëherë nuk përzihen dhe transportohen nga
transportuesit e licencuar posaçërisht dhe depozitohen /
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përpunohen vetëm në një strukturë të licencuar.
Ngjyra me përbërës toksikë ose tretës ose ngjyra të bazuara
në plumb nuk do të përdoren.
Mbetjet e rrezikshme do të transportohen dhe operohen
vetëm nga kompani të licencuara që janë nën rregulloren
kombëtare.
Mbetjet e rrezikshme do të hidhen vetëm në deponitë e
licencuara ose në objektet e përpunimit.

• Procedurat do të ndjekin legjislacionin kombëtar për
zbulimin e shanseve
• Në rast se ka shanse, gjetjet do të ndalen, dhe autoritetet
kompetente (Ministria e Kulturës, Muzeu dhe Instituti
D. Trashëgimia kulturore

Rreziqe

direkte

ose

trashëgimisë kulturore

indirekte

ndaj Rajonal) do të informohen brenda 24 orëve.
• Kontraktuesi do të vazhdojë të ndjekë udhëzimet e
autoriteteve kompetente dhe do të fillojë punën me miratim.
• Shihni një plan të veçantë të administrimit të trashëgimisë
kulturore, të dhënë si aneks i kësaj liste kontrolluese të
PMMJAS
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• Vendi i rinovimit, d.m.th. shtëpi, ku do të bëhet rinovimi
do të rrethohet dhe vizualizohet vizualisht. Njerëzit e papunë
nuk lejohen të hyjnë në lokalitetin e rinovimit të projektit.
Në lokalitet do të vendosen tabela informuese për të
informuar vizitorët e hotelit dhe turistëve. Dot sigurohet
siguri e këmbësorëve.
E. Siguria në komunikacion
dhe këmbësorët

Rrezik direkt ose indirekt për trafikun publik • Siguroni sigurinë e përdoruesve të ndërtimeve p.sh.
siguroni rrugëkalime të sigurta dhe mbrojtje nga objektet që
dhe këmbësorët pas aktiviteteve të ndërtimit
bien.
• Informoni përdoruesit e lokaleve dhe komunitetet fqinje
për punët e ardhshme në kohën e duhur.
• Në rast se trafiku është ndërprerë, organizoni shtigje
alternative në bashkëpunim me Komunën.
Kimikatet furnizohen nga një tregtar i autorizuar

F. Prokurimi i kimikateve

Mosrespektimi ose mungesa e një menaxhimi Kimikatet trajtohen, udhëheqen dhe ruhen në përputhje me
të duhur mund të rrisë rreziqet e sigurisë, të Fletën e të Dhënave të Sigurisë Materiale (FDHSM)
mjedisit dhe të punës në mjedis.

Kimikatet menaxhohen dhe trajtohen vetëm nga personeli /
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personeli i autorizuar dhe i trajnuar si duhet dhe me përvojë

Tabela 3. Lista e kontrollit të masave zbutëse

Gjatë aktiviteteve të projektit, vëmendje të veçantë duhet t'i kushtohet gjërave të vogla që kanë një ndikim të madh në mjedis.
-Prodhuesi është i detyruar të minimizojë ndikimet e mbeturinave, pluhurit dhe zhurmës.
- Organi mbikëqyrës do të monitorojë se si puna në lokalitet do të ndikojë në mjedis.
-Institucionet për inspektimin vendor gjithashtu mund të mbikëqyrin, në mënyrë që kontraktori të eleminojë çdo parregullsi.
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Plani i monitorimit

Pjesa 3: Plani i monitorimit

Çfarë
Faza

(A

Ku
do

të

monitorohet

parametri?)

parametri?

.

Të

Gjatë

lejet

përgatitjes

kërkuara

(A duhet të ndiqet

Kur

Si
(A

duhet

ndiqet
parametri?)

të

(Përcaktoni

Çmim
Përse

frekuencën dhe / (A
ose

(Nëse
monitorohet përfshihet

parametri?)

vazhdimësinë?)

buxhetin
projektit)

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

Kontraktori;

gjitha
e

Për të siguruar
Inspektimi
i
të
Në administratën e
ligjin
së
/
gjitha
Para se të fillojnë
merren para qytetit
aspektet
e
veprimtaris fillimit
dokumenteve të punimet
të
aktiviteteve
ë
kërkuara
punimeve
rehabilituese

Mbikëqyrësi i
punimet

e

ndërtimit;
Inspektori

i

Ndërtimit, LRCP
PIU
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Çfarë
Faza

(A

Ku
do

të

monitorohet

(A duhet të ndiqet
parametri?)

parametri?

Kur

Si
(A

duhet

të

ndiqet

(Përcaktoni

Përse

frekuencën dhe / (A
ose

parametri?)

Çmim
(Nëse
monitorohet përfshihet

parametri?)

buxhetin

vazhdimësinë?)

projektit)

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

Kontraktori;
Institucionet

Inspektimi i të

janëp publike Lokalet
dhe relevante kontraktues

Për

të

siguruar

Para se të fillojnë ndërgjegjësimin e /
publikut
dokumenteve të punimet

e gjitha

nevojshme
Masat

Mbikëqyrësi i
punimeve
ndërtimit

e

sigurisë për
punëtorët,

Për të parandaluar
Në vend

Kontrollet

punonjësit dhe

vizuale

vizitorët

raportimi

Para se të fillojnë rreziqet
dhe
shëndetit
punimet

e /
dhe

Kontraktori,
Mbikëqyrësi

sigurisë -
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Çfarë
Faza

(A

Ku
do

të

monitorohet

(A duhet të ndiqet
parametri?)

parametri?

Kur

Si
(A

duhet

ndiqet
parametri?)

të

(Përcaktoni

Çmim
Përse

frekuencën dhe / (A
ose

(Nëse
monitorohet përfshihet

parametri?)

buxhetin

vazhdimësinë?)

projektit)

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

dëmtimet
mekanike dhe për
të siguruar qasje
dhe lëvizshmëri të
sigurt

Kontrollet
Gjatë

Protokol

i

veprimtar sigurt i trafiku
isë

Në vend

vizuale dhe
raportimi

Gjatë dorëzimit të Për të siguruar
protokololin
e /
pajisjeve
koordinuar

të

Kontraktori,
Mbikëqyrësi

trafikut
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Çfarë
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(A
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parametri?

(A duhet të ndiqet
parametri?)

Kur

Si
(A

duhet

të

ndiqet

Çmim
Përse

(Përcaktoni

frekuencën dhe / (A
ose

parametri?)

vazhdimësinë?)

Siguria
punes

e Në vend

i

inspektimeve të
pa

njoftuara

gjatë punës

të

rreziqet

dhe

buxhetin
projektit)

Kontrollet

raportimi

monitorohet përfshihet

parametri?)

Për

vizuale

(Nëse

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

parandaluar
e

shëndetit

dhe sigurisë -

Kontrollet

e

pa

paralajmëruara gjatë
punës

dëmtimet
mekanike dhe për

/
Mbikëqyrësi

të siguruar qasje
dhe lëvizshmëri të
sigurt
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Çfarë
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(A
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monitorohet
parametri?

(A duhet të ndiqet
parametri?)

Kur

Si
(A

duhet

ndiqet
parametri?)

të

Çmim
Përse

(Përcaktoni

frekuencën dhe / (A
ose

(Nëse
monitorohet përfshihet

parametri?)

vazhdimësinë?)

buxhetin
projektit)

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

Faqja është e
organizuar
mirë: gardhe,
Kontrollet

paralajmërime Në vend
postare
nënshkruara

të

Inspektim

e

paralajmëruara
punë

pa Për të parandaluar /
në aksidentet

Kontraktori,
Mbikëqyrësi

në vend.
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Çfarë
Faza

(A

Ku
do

të

monitorohet
parametri?

Mbledhja,

(A duhet të ndiqet
parametri?)

i përkohshëm

dhe

vendndodhja e

rrezikshme
(nëse ka)

(A

duhet

të

ndiqet

Çmim
Përse

(Përcaktoni

frekuencën dhe / (A
ose

parametri?)

Inspektimi i

e Vendit të ndërtimit transportit
kushtet
në kontejnerë të
veçantë
të hapësirës
mbeturinave
ruajtjes

monitorohet përfshihet
buxhetin

vazhdimësinë?)

projektit)

Për

listat

(Nëse

parametri?)

I sigurt

transporti

mbeturinat

Kur

Si

përmirësuar

menaxhimin

Para
e

të

e

mbeturinave në nivel

transportimi të

lokal dhe kombëtar /

dhe
e mbetjeve
së rrezikshme
ka)

të Mbetjet e rrezikshme
(nëse

nuk hidhen në asnjë
deponi

/

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

Ndërmarrje
e
autorizuar
për mbledhjen dhe
transportimi i
mbetje të rrezikshme
(nëse ka), Inspektori
i autorizuar
Mjedisit,
Inspektor
i
Ndërtimi
i, PLRK NJIP

46

Shoqata e Qytetarëve Shtëpia e Sokolëve - Lista për kontrollimin e planit për menaxhimin e mjedisit jetësor dhe aspektet sociale

Pjesa 3: Plani i monitorimit

Çfarë
Faza

(A

Ku
do
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monitorohet
parametri?

(A duhet të ndiqet
parametri?)

Kur

Si
(A

duhet

të

ndiqet

(Përcaktoni

Përse

frekuencën dhe / (A
ose

parametri?)

Çmim
(Nëse
monitorohet përfshihet

parametri?)

buxhetin

vazhdimësinë?)

projektit)

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

Kontraktori;
Mbledhja,
transporti dhe
deponimi
përfundimtar i
mbeturinave
të ngurta

Niveli ditor pas
Vëzhgim vizual
dhe rishikimi i
Në dhe rreth vendit listave
transportit
kontraktuesit

koleksionimit

të dhe
të

transportimit të
mbetjeve të ngurta

Mos
mbeturina
ngurta

lini
të

kantier ndërtimi
dhe shmangje e
/
ndikime negative
nga
mjedisi lokal dhe
shëndeti
i
popullatës lokale

Mbikëqyrës i
Punëve
ndërtimore;
Inspektori
autorizuar
Mjedisit,
inspektor
Ndërtimi
I PLRK NJIP
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Çfarë
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(A
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të
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(A duhet të ndiqet
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Kur

Si
(A

duhet

të

ndiqet

Çmim

(Përcaktoni

frekuencën dhe / (A
ose

parametri?)

parametrat

e ose
kopjeve nga një negativ

pluhurit, lëndë
grimcash

Në dhe rreth vendit

agjenci
autorizuar

monitorohet përfshihet
buxhetin

vazhdimësinë?)

Marrja
e

(Nëse

parametri?)

Pas apelimit
Ndotja e ajrit

Përse

të

siguruar

konstatimi emetim

të

e
i inspektimit

Për

panevojshëm

në

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për

projektit)

zgjimin ?)

/

Mbikëqyrës

punë
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Çfarë
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(A
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të

monitorohet

(A duhet të ndiqet
parametri?)

parametri?

Kur

Si
(A

duhet

të

ndiqet

Çmim
Përse

(Përcaktoni

frekuencën dhe / (A
ose

parametri?)

(Nëse
monitorohet përfshihet

parametri?)

vazhdimësinë?)

buxhetin
projektit)

nuk KUSH
në (A
është
ai
e përgjegjës për
zgjimin ?)

Kontraktori;
Kompania
e
matjes së nivelit
të akredituar

Për të përcaktuar
Monitorimi
Nivelet
zhurmës
dridhjes

i

nëse

të siguruar nga

nivelit

e

niveli i zhurmës

Pas ankesës

dhe
Në dhe rreth vendit

të zhurmës dB
gjetja
(me pajisje të ose
inspektimit
përshtatshme)

e

është
sipër ose poshtë

/

kontraktori;
Inspektori
autorizuar

i

Mjedisit,
niveli të lejueshëm
të zhurmës

Inspektori
i
ndërtimit, PLRK
NJIP
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Tabela 4
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Shtojca 1- Fotografi nga vendndodhja e nën-projektit
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Shtojca 2. Mendimi i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor mbi nevojën për një
procedurë të vlerësimit të ndikimit në mjedis (raporti i mbrojtjes së mjedisit)
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Shtojca 3. Plani i Menaxhimit të Vendeve të Trashëgimisë Kulturore
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