
 
Општина Прилеп

 
76.768 жители (4.433 Роми)

јужно подрачје на РСМ, во Пелагониски
плански регион
 
41° 21’ 22’’ СГШ и 21° 35’ 7’’ ИГД

 
 
1.195 км2

 

 
Климатска правда за маргинализираните граѓани 

Мапирање на депонии 

Ромска заедница
 

Ромската заедница во Прилеп е концентрирана во населбa
Тризла 2. Населбата е лоцирана во североисточниот
периферен дел на градот Прилеп. 

Населбата Тризла 2 е поделена на 4 маала и тоа: 
ДАБНИЦА - ул. Дабничка, ул. Три багреми и 
ул. Ердован Шабаноски со околу 300 домаќинства

ДЕБОЈ - ул. Богомилска, ул. Стибера/Мавровска и 
ул. Моравска со околу 200 домаќинства

МЕКСИКО - ул. Беровска, ул. Гостиварска, 
ул. Штипска/Бабуна, ул. Дебарца, ул. Маркови Кули и 
ул. Толе Паша/Врањска со приближно 400 домаќинства и

НОВО СЕЛО - ул. Дабнички завој, ул. Кораб, 
ул. Велешка/Косовска, ул. Сремска, ул. Дојранска/Дунавска и
ул. Богомила со околу 250 домаќинства.



ПОЗАДИНА: Граѓаните кои живеат во населба Тризла 2 се соочуваат со различни проблеми:
невработеност, сиромаштија, недостиг на чиста вода за пиење,  немање пристап до
канализациона мрежа, недостиг на електрична енергија, ограничен пристап до здравствени и
социјални услуги и сл. Со Деталниот урбанистички план (ДУП) не се опфатени две маала и тоа 
 „Три Багреми“ и „Дебарца“, со што 500 домаќинства или околу 800 жители немаат пристап
до соодветно комунално и инфрастуктурно уредување. 

ПРОБЛЕМ: На 4 локации (Три Багреми, Дебарца, Покрај Касарни и м.в. Кај Крстот) се создадени
диви депонии кои не ги задоволуваат ниту основните еколошки стандарди и се на штета на
здравјето на граѓаните и целокупната животна средина.

Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги 
изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество - Македонија.

Проектот: „Климатска правда за маргинализираните граѓани“ се спроведува со поддршка од 
Фондацијата Отворено општество Македонија

ПРЕДЛОГ РЕШЕНИЕ: Опфаќање на двете
маала, „„ТРИ БАГРЕМИ“ И „„ДЕБАРЦА“ со ДУП и
предвидување на регуларна депонија по
стандарди кои ги задоволуваат
критериумите за заштита на животната
средина. 


