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1. Извршно резиме и заклучок  

Вовед 

Предмет на анализа на овој Извештајот за процена на животната средина и социјални 
аспекти (ESAR) и План за управување со животна средина и социјални аспекти (ESMP) се 
предвидените активности за рехабилитација на делницата на магистрални и регионални патишта 
во Република Македонија е рехабилитација на државниот пат Р2335 (Р-512) и Р2336 (Р-514), 
Делница: Лажани – Ропотово – Црнилиште (Општина Долени). Предметната делница има 
должина од 16 km. При тоа ова делница е дел од два државни патишта: Р2335 почнувајќи од с. 
Вашареица (кој е поврзан со Р1303) и Р2336 почнувајќи од с. Стари Град (во конекција со Р1312) 
– Богомила – Ропотово ( во конекција со Р1303). 

Делницата: Лажани – Ропотово – Црнилиште во моментов не ги задоволува условите за 
брзо и безбедно поврзување на жителите во регионот. На делницата, видливи се оштетувања од 
сите видови (по делата нејзина должина, ширина, дупки) предизвикуваат проблеми за време на 
возењето на патот и затоа е потребно да се изврши санација на овој дел од патот. 
Рехабилитација на овој дел е потребна поради големата штета на коловозот и за таа цел 
постоечките асфалтен слој ќе биде отстранет и нов асфалт-бетонски слој ќе биде нанесен. 

Проектот треба да биде имплементиран од страна на Јавното претпријатие за државни 
патишта (ЈПДП). Според политиката на Светска Банка (СБ) за Извештајот за процена на 
животната средина (ОП 4.01), Принудно раселување (ОП 4.12) и други политики за проценки за 
животна средина и социјални аспекти, ваков тип на проекти потребно е да бидат анализирани за 
да се утврдат потенцијалните негатини и позитивни влијанија врз животната средина и 
социјалните аспекти за да се избегнат, надоместат (конпензира) или намалат (ублажат) 
негативните влијанија врз животната средина.  

Потенцијалните влијанија на проектот врз животната средина и социјалните аспекти се 
отценети во овој Извештај за процена на животната средина и социјалните аспекти (ESAR), кој се 
приготвува за да се задоволат барањата на Македонските закони и прописи за животна средина, 
како законите и прописите на Светската банка за животна средина и социјална заштита. 

Подготовката на извештај за отцена на животната средина и социјалните аспекти (ESAR) е 
составен дел на целокупната проектна документација која се подготвува при активности за 
рехабилитација, која е согласност со Македонското законодавство во областа на заштитата на 
животната средина, особено со Законот за животна средина ("Службен весник на Р. Македонија 
"бр.53 / 05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42 / 14 и 44/15). 
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Овој Извештај за оценка на влијанието врз животната средина треба да биде одобрен од страна 
на Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП). 

Врз основа на резултатите од спроведената проценка на животната средина, може да се 
каже дека поголемиот дел од потенцијалните влијанија врз животната средина ќе се јават за 
време на рехабилитација (конструктивните активности)  по должина на делницата и воглавно ќе 
бидат со привременкарактер. Спроведувањето на соодветни мерки за ублажување за време на 
фазите на проектирање и рехабилитација ќе овозможи намалување на негативните влијанија од 
предвидените проектни активности до прифатливо ниво. Влијанието кое проектните активности 
ќе го предивикаат врз животната средина ќе биде незначително, доколку сите предложени мерки 
за ублажување и мониторинг активности се спроведат правилно. 

 

2. Политика, правна и административна рамка 

Процесот на оцена на животната средина е примарен во процесот на донесување одлуки 
од страна на македонските власти, кои треба да го одобрат проектот пред да се реализира, а за 
кој Светска Банка обезбедува финанинсии за реализација на истиот. 

Македонска Рамка 

Македонија има развиено целосна правна и институционална рамка за оцена на влијанија 
врз животната средина. Оваа рамка генерално е во согласност со постоечките правила и 
процедури на Светска Банка, како и усогласена со директивите на ЕУ за ОВЖС. Проценка на 
влијанието врз животната средина на одредени проекти која треба да се спроведе на одредени 
проекти во Република Македонија е во согласност со членовите 76-94 од Законот за животна 
средина ("Службен весник на Република Македонија" број 53/05, 81/05 24 / 07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13). Проектите за кои е потребно да се подготви ОВЖС 
се утврдат согласно член 77 од Законот за животна средина, односно согласно "Уредба за 
определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за 
спороведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина" ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.74/2005). 

Согласно Уредбата изработка на ОВЖС Студија не е потребна (ОВЖС) Студија се 
изработува кога се работи за изградба на нови автопати, национални и регионални патишта или 
проширување на постоечки пат со две додатни ленти). 

Министерството за животна средина и просторно планирање има подготвено Прирачник за 
определување, опис, оцена и процена на дирекното и индирекното влијание врз животната 
средина во Република Македонија, Извештај Реф.Бр.300033-06-RP-325 Скопје 2006. Целта на 
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овој прирачник е да се помогне во толкувањето на законите за ОВЖС, со цел поефикасна 
примена. Овој Прирачник се однесува на делот за определување, опис, оцена и процена на 
дирекното и индирекното влијание врз животната средина подготвен од страна на Европската 
Комисија. Истиот е подготвен за да им помогне на инвеститорите, органите на државната управа 
и другите инволвирани страни да ги превземат највисоките стандарди на оцена на влијанието врз 
животната средина. 

Согласно предвидените активностите на Делницата: Лажани – Ропотово – Црнилиште, 
потребна е изработка на Елаборат за заштита на животна средина, за чие одобрување е 
надлежно е Министерството за животна средина и просторно планирање ("Службен весник на 
РМ" бр.36/12).  

Елаборатот за заштита на животната средина ги идентификува и опишува влијанијата врз 
животната средина како влијанија врз водата, влијанија врз воздухот, врз биодиверзитетот и 
влијанијата врз луѓето односно бучава, вибрации, собраќај, економскиот статус итн. 

 

2.1 Политика  на Светска Банка за животна средина и социјална 
заштита  

Политиките за животна средина и социјална аспекти на Светската банка се сметаат како основа за  

поддршка за намалување на сиромаштијата. Целта на овие политики е да се спречат и да се ублажат 

негативните влијанија врз луѓето и врз животна средина. Овие политики даваат насоки за 

идентификување, подготовка и имплементација на програми и проекти за СБ и позајмувачите. Оцена на 

влијанието врз животната средина (EIA) е еден од 10-те еколошки, социјални и правни заштитни политики 

на СБ. ОВЖС се користи со цел идентификување, избегнување и/или ублажување потенцијалните 

негативни влијанија врз животната средина.  

Целта на ОВЖС е проектните решенија се оддржливи и ги земаат во предвид барањата односно ги 

консултираат засегнатите жители. Политиката и процедурите на Светска Банка за животната средина е 

опишана во Оперативната Политика (ОП) /Процедура на Банката (ПБ) 4.01: Оцена на животната 

средина. Оваа политика се смета за политиката "чадор" во поглед на политиките за заштита на 

животната.  

За предметнатниот државен пат Р2335 (Р-512) and Р2336 (Р-514), Делница: Лажани – Ропотово – 

Црнилиште, политиките кои ќе бидат земени во предвид во сите фази на подготовка и планирање се:  

- Оперативната политика за оцена на животната средина (OП 4.01, 1999, ревидирана април, 2013);  

- Оперативната политика за физичките културни ресурси (ОП 4.11, 2006);  

- Оперативната политика за природните живеалишта (ОП 4,04, 2001);  
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- Политика за пристап до информации (2013).  

Барањата на СБ за објавување на информации детално се опишани во политиката за пристап до 

информации, последен пат ревидирана во јули 2013. Прирачник за објавување на информации 2002 

година. 

Оперативната Политика (ОП) / Процедура на Банката (БП) на Светска банка за принудно 

раселување опфаќа проекти потпомогнати од СБ, цел избегање или минимизирање на влијанијата при 

одземање на земјиште. Доколку тоа не може да се избегне, раселените лица треба да бидат 

консултирани, компензирани за губење на оштетените средства и да им се помогне во обновувањето или 

подобрувањето на нивниот животен стандард. Согласно по Плолитиката доколку одземањето на земјиште 

и преселувањето е неопходно, позајмувачот е должен да подготви јасен план за надомест на штети кој 

треба да биде одобрен од страна на Банката. Таквиот план мора значително да биде завршен пред 

почетокот на градежните работи. 

ОП/БП  на Светска Банка на природните живеалишта се обидува да се осигура дека 

инфраструктурни и други развојни проекти  на СБ се земени во предвид за зачувувањето на биолошката 

разновидност, како и бројните услуги и производи кои природните живеалишта може да му ги обезбеди  на 

човечкото општество и  на животната средина. Политиката строго ги ограничува проектите каде што може 

да се оштетат природните живеалишта, како земјиште и води каде што повеќето од растителниот свет и 

животинските  видови се присутни. Поточно, политиката на СБ забранува поддршка на проекти кои ќе 

доведат значително губење или деградација на критични природни живеалишта, како што се:  

- Правно заштитени;  

- Официјално предложени за заштита;  

- Незаштитени, но познати по висока консервационна вредност. 

Во други (не-критични) природните живеалишта, СБ поддржува проекти кои можат да доведат до 

значителна загуба или деградација само кога:  

- Нема остварливи алтернативи за да се постигне значителна целокупната нето придобивка на     

проектот и  

- Прифатливо мерки за ублажување, како на пример  компензирачки  заштитени подрачја, кои  се 

вклучени во проектот. 

На ниво на проект, СБ се обидува да се осигура дека неговото кредитно работење е во согласност 

со меѓународните обврски за заштита на биолошката разновидност. ОВЖС на треба да ги земе во 

предвид влијанијата на предложените проекти врз биодиверзитетот. 

СБ OP/ПБ за шумарство има за цел да се намали уништувањето на шумите, подобрување на 

животната средина и на пошумените подрачја, да го промовира пошумувањето, намалување на 
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сиромаштијата и поттикнување на економскиот развој. Во политиката  поимот шума  е дефиниран како 

област на земјиште  не помалку од 1,0 ha  која што е пошумена (или еквивалентно  ниво)  или на повеќе од 

10% има дрвја со минимална висина од 2 m (во во првобитната положба). СБ не финансира проекти кои, 

би вклучиле значајни промени или деградација на критични шумски површини или поврзани со критични 

природни живеалишта. Критични површините под шума се природниот шумски земјишта кои се: 

• постојните заштитени подрачја и области официјално предложени од страна на владите како 

заштитени подрачја, подрачја иницијално признаени како заштитени од страна на традиционалните 

локални заедници и места кои ги одржуваат условите од витално значење за одржливоста на овие 

заштитени подрачја;  

• местата идентификувани од страна на Светска банка или од авторитетен извор, како што се 

области со познати висока соодветност за конзервација и области кои се од клучно значење за ретки, 

чувствителни, миграциски или загрозени видови на биолошката разновидност. 

ОП на СБ за  културното наследство е основана  за  признавањето на културните ресурси како 

извори на вредни историски и научни информации, како средства за економски и социјален развој и како 

составен дел на културниот идентитет и практики на луѓето. Политика на СБ како што е наведено во 

оперативната политика (ОП) 4,50  е да: (а) да помогнат во заштитата и унапредувањето културни добра 

преку специфични компоненти на проектот и (б) одбивање на финансирање на проекти кои значително ги 

оштетуваат културни добра или да се подржат само оние проекти кои се проектирани да спречат или 

минимизираат таква штета. 

Политика на СБ за пристап до информации, јавни консултации и објавување, има специфични 

постапки: Извештаите за оцена на влијанија врз животната средина и социјални аспекти ќе бидат 

претставени и на Владата на Република Македонија и менаџментот на Светска банка со цел одобрување 

од страна на надлежниот орган.  Во согласност со OП/БП 4.01, позајмувачот  ќе мора да се подготви Нацрт 

Извештај за оцена на влијанија врз животната средина и социјални аспекти извештај и План за 

експропријација на земјиште на македонски јазик, кои ќе достапни за засегнатите жители и НВО. 

Позајмувачот мора, исто така, официјално да ги достави Нацрт Извештај за оцена на влијанија врз 

животната средина и социјални аспекти и План за експропријација на земјиште до Светска Банка. Откако 

извештајот Нацрт Извештај за оцена на влијанија врз животната средина и социјални аспекти и План за 

експропријација на земјиште ќе бидат локално презентирани и официјално одобрени од страна на 

Светската банка, Светската банка, исто така, ќе ги направи достапни за јавноста. 

Што се однесува до процедура за Извештај за оцена на влијанија врз животната средина и 

социјални аспекти, определувањето (screening) е важен чекор во фазата на подготовка на проекти преку 

кои се одредува соодветниот степен и видот на Извештај за оцена на влијанија врз животната средина и 

социјални аспекти.  Во пракса, значењето на влијанијата и определувањето (screening) зависи од видот и 
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обемот на проектот, локацијата и чувствителноста на прашањата за животната средина и природата и 

интензитетот на потенцијалните влијанија. 

3. Опис на проектот  

Предмет на проектната програма е да се изработи проектна документација на ниво на 
Основен проект за рехабилитација на државниот пат Р2335 (Р-512) и Р336 (Р-514), делница 
Лажани – Ропотово – Црнилиште (општина Долнени) со должина од 16 km. Анализираната 
предметна делница е дел од два државни патишта: Р2335 кон започнува од н.м Вашареица 
(врска со Р1101) – Бучин – Обршани –Кривогаштани – Ропотово (врска со Р1303) и Р2336 кој 
започнува од н.м. Стари Град (врска со Р1312 – Богомила – Ропотово (врска со Р1303). 

Рехабилитацијата на делницата Лажани – Ропотово - Црнилиште ќе биде во согласност со 
деталниот дизајн за овој државен пат. 

Постоечкиот патен правец веќе подолго време е констатирано големо оштетување, на 
одредени потези се констатирани интензивни мрежни пукнатини, подолжни и напречни пукнатини 
и колотрази. Според тоа се наметнува потребата да се изврши рехабилитација на овој патен 
правец. Со рехабилитацијата на овој патен правец ќе се овозможат поповолни технички и 
техничко експолоатациони карактеристики и овој патен правец во иднина ќе овозможи брз, 
економичен, удобен и безбеден сообраќај и ќе одговара на потребите на сообраќајната 
подобност и капацитет.  

Рехабилитацијата на државниот пат Р 2335 (стара ознака Р-512) и Р2336 (стара ознака Р-
514), Делница: Лажани – Ропотово – Црнилиште ќе ја подобри поврзувањето помеѓу населените 
места, при што исто така ќе обезбеди лесен и брз транспорт на населението, како и производите 
и услугите, а со тоа ќе се подобрат и условите за живеење на локалното население. Исто така 
рехабилитацијата обезбедува поврзување на населението со други населени места во регионот и 
пошироко. 

3.1 Локација на проектот 

Предметната делница односно делницата Лажани – Ропотово – Црнилиште е лоцирана на 
територијата на општина Долнени.  

Анализираната предметна делница е дел од два државни патишта: Р2335 кон започнува од 
н.м Вашареица (врска со Р1101) – Бучин – Обршани –Кривогаштани – Ропотово (врска со Р1303) 
и Р2336 кој започнува од н.м. Стари Град (врска со Р1312 – Богомила – Ропотово (врска со 
Р1303). Ориентационо – комуникациона карта е дадена во Прилог бр.1.1. 

Рехабилитационите активности на овој проект ќе се одвиваат на територијата на општина 
Долнени. Оваа општина е сместена во Пелагонискиот регион. Спаѓа во рурални општини и 
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поголемиот број од населениото во неа се занимаваат со земјоделие за егзистенција. Со овој 
проект ќе се опфатат седум населени места: Црнилиште; Костинци; Секирци; Пешталево; 
Жабјани; Ропотово и Лажани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1 Предметната делница: Лажани – Ропотово Црнилиште 

Поголем дел од делницата е сместен на рамна територија. Сателитски слики од микро и 
макро локација на околината е прикажан на сликите дадени подолу, Слика 2 и Слика 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Делница: Лажани – Ропотово 
- Црнилиште 
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Слика 3  Микро локација од предметната делница Лажани – Ропотово - Црнилиште (Извор: Google Earth)   

3.2 Tехничко–технолошки опис на дејноста или активноста 

3.2.1 Вовед 

Делницата Лажани - Ропотово - Црнилиште која што е предмет на овој проект е дел од 
регионалната патна мрежа на Република Македонија и е обележан како Р2335 (Р-512) и Р2336 (Р-
514). При тоа делницата е поделена на две подделници: 

- подделница 1 oд км 0+000.00 - км 6+079.70 со вкупна должина  L=6079.70м' 

- подделница 2 oд км 0+000.00 - км 10+029.80 со вкупна должина  L=10029.80м' 

Државниот пат, поточно делницата која е предмет на овој проект, диспозиционо е 
ориентирана на правецот запад - североисток и има за цел поврзување на поголемите села во 
Пелагонискиот регион, а во продолжение и целиот регион со Велес.  

 Регионалниот пат Р2335 како дел регионалната патна мрежа на Р.Македонија, започнува 
од државниот пат А3 кај с.Вашарејца и завршува кај с.Ропотово. Додека регионалниот пат Р2336 
започнува кај с.Ропотово, а завршува на спојот со Р1312 кој ги поврзува Прилеп и Велес. 

Предметната делница е дел од регионална патна мрежа на Република Македонија и е 
регистрирана како Р2335 (Р-512) и Р2336 (Р-514).  
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Поточно делницата која е предмет во овој проект се протега во правец запад – северо 
исток и главно ги поврзува поголемите населени места во Пелагонија.  

Делницата од Р2335 почнува од гробиштата во с. Лажани и завршува на раскрсницата каде 
се поврзува со Р1303 во с. Ропотово.  

Додека, другата делница Р2336 почнува од крстосницата со Р1303 во с.Ропотово и 
завршува кај фабриката за тутун во с.Црнилиште.  

3.2.2 Предмет на Проектниот дизајн 

Предмет на Проектираниот дизајн е дефиниран со проектна програма која е подготвена од 
страна на инвеститорот, која што опфаќа дел од регионалните патишта Р2335 и Р2336 со вкупна 
должина од 16109,50 m. Основите на трасата на делниците е постоечкиот регионален пат т.е 
трасата од с.Лажани до с.Црнилиште.  

Со препознавање на трасата е извршено со геодетско снимање и визуелно опсервирање 
утврдена е фактичката состојба на патот со концепција за видот на интервенциите по сегменти. 

Генералната диспозиција на делницата обработена во овој проект презентирана е на 
прегледна карта М 1: 25 000 на која се евидентирани и апострофирани  општите состојби и тоа: 

• Трасата на постојниот пат со распоред на населбите кои гравитираат кон овој пат; 

• Маркантни објекти долж трасата (вкрсни патишта, водотеци, суводолици и сл.). 

3.2.3 Основи за проектирање  

По согледувањата направени од страна на Инвеститорот, констатирани се видливи 
оштетувања на предметната делница. Како резултат на тоа, Јавното Претпријатие за Државни 
Патишта (ЈПДП) како Инвеститор има изготвено проектна програма за изработка на техничка 
документација на ниво на Основен проект за рехабилитација на постојниот коловоз. Како основа 
за изработка на овој проект користени се: 

� Проектна програма добиена од Инвеститорот; 

� Постоечката проектна документација за оваа патна делница; 

� Детално рекогносцирање на трасата и состојбите на истата врз основа на што е 
изработена соодветна програма за обележување и снимање на трасата и 
изготвување на основните подлоги за изработка на проектот; 

� Важечка законска и техничка регулатива. 
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3.2.3.1 Топографски подлоги  

За презентација на општите и генералните податоци за трасата (просторни сообраќајни и 
сл.) користени се расположиви топографски карти со соодветна содржина. 

За презентација на деталните технички решенија изработени се посебни проектни подлоги 
добиени со неопходни геодетски снимања и мерења извршени по следниот редослед и обем: 

1. Поставување на полигонски влак (стабилизиран со железни клинови и бетонски белеги, 
пресметан со апсолутни вредности по x,y и z оските, мерења на влакот со негово 
ориентирање кон мрежата на постојаните геодетски точки). 

2. Обележување на трасата за снимање извршена со челични шајки и боја по надворешните 
рабови од коловозот на секои 10м долж трасата и други карактеристични точки 
(раскрсници, пропусти). 

3. Снимање на трасата е извршено по попречни профили во кои се опфатени: 3 (три) точки од 
асфалтниот коловоз на патот, дополнителни точки по рабовите од коловозот за 
обликување на крстосниците од приклучните патишта, постојни банкини, берми, ножица во 
насип, канавки, рабници, тротоарски површини, објекти долж патот. 

4. Канцелариска обработка - на сите детални точки снимени на теренот автоматски 
регистрирани со компјутерска обработка, е извршено картирање и добиена е ситуација на 
трасата презентирана во М 1:1000.         

3.2.4 Проект за ковозни конструкции  

Димензионирање на коловозната конструкција претставува основа за изработка на 
Основниот проект за рехабилитација на коловозот од предметната делница. За изработка на овој 
проект извршено е проучување и прибирање на информации и податоци релевантни за 
димензионирањето меѓу кои: 

- Податоци за визуелните површински оштетувања на постојниот коловоз констатирање со 
детално рекогносцирање на трасата, запишување на податоците и фотографирање; 

- Регистрираните оштетувања на коловозот разграничени се по вид и обем, дефинирани со 
легенда и шематски приказ во надолжниот профил врзани за бројот на профилите воспоставени 
со геодетското обележување; 

 - Податоци за геометриската попречна и подолжна рамност на коловозот добиена со 
геодетско снимање презентирано во надолжниот профил во дијаграмот за витоперење на 
постоечкиот коловоз; 
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 - Податоци за структурата на постојните асфалтни слоеви добиени со земање на проби, 
презентирани со резултати извршени со лабараториски испитувања приложени во елаборат за 
димензионирање и зајакнување на коловозната конструкција; 

 - Податоци за ефикасноста на одводнувањето на атмосферските води како влијателен 
елемент за настанатите оштетувања на коловозот; 

Коловозната конструкција е димензионирана за период од 10 (десет) години (по барање на 
проектна задача) а комплетната постапка за дефинирање на коловозната конструкција е предмет 
на посебен елаборат кој е составен дел на овој проект. 

Напомена:Елаборатот за димензионирање на коловозната конструкција ќе биде приложен 
во проектот,меѓутоа на барање на инвеститорот истиот ќе биди занемарен а рехабилитацијата ќе 
се изврши со коловозна конструкција предложена од преставниците на ЈПДП. 

3.2.5 Процес на проектирање  

Процесот на проектирање се состои од две фази: 

1. Припремно истражни работи за идентификација на состојбите со концепција за 
адекватни решенија и нивно типизирање; 

2. Чисто проектантски работи за имплементација на типизираните решенија во 
основниот проект.   

3.2.5.1 Припремно истражните работи се состојат од 

� Воспоставување на 2Д референтна работна осовина на трасата во однос на обележаните 
профили по рабовите, нејзино стационирање и обработка на снимените податоци и 
добивање на 3Д дигитален модел за трасата; 

� идентификација на геометриските облици и состојбите на постојниот коловоз: 

- Идентификација на хоризонталниот тек од постојниот пат - референтната оска на 
трасата е воспоставена по осовина на постојниот пат во правец на стационажата. 
При идентификација на референтната осовина добиени се многу сложени облици 
на хоризонталниот тек на траста презентирани како правци и кружни кривини со 
преодници со ограничени вредности. Ваквите ограничувања селектирани од 
хоризонталниот тек на трасата односно на коловозот на постојниот пат и 
актуелните фактори на ограничувања (конфигурациски, просторни, 
експропријациони). Како резулатат на тоа хоризонталното решение на оската е 
конструирано со чести кривини, со кои се прати закривеноста на постојната траса. 

- Идентификација на елементите и состојбите на попречниот профил на постојниот 
пат-при мерење и идентификација на ширините на коловозот констатирани се со 
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многу променливи димензии кои согласно проектантските критериуми можат да се 
вклопат во профил со една сообраќајна лента (со тоа што новопроектираното 
решение на дел се поклопува со постоечкиот пат и во целост ја прати постоечката 
ширина на патот а на дел (надвор од населените места) се прави проширување 
на коловозот на 4,5м. 

- Идентификацијата на нивелетата на постојниот коловоз извршена е по 
воспоставената референтна осовина, а презентирана со континуитетот на 
теренската линија во надолжниот профил добиена од сниманите коти на 
коловозот по профили. 

- Идентификацијата на обликот и попречните наклони на коловозот по попречни 
профили кои се показатели по попречната рамност изразени се во дијаграмот за 
витоперење на постојниот коловоз добиени врз основа на снимените податоци. 
Од овој дијаграм констатирани се бројни недоследности меѓу кои неусогласеност 
на попречните наклони соодветно на радиусите на хоризонталните кривини на 
трасата и важечките технички регулативи. Односот на витоперење на новиот и 
постојниот коловоз е претставен графички напоредно во соодветната графа во 
надолжниот профил, како и табеларни со бројчани вредности на разликите, 
стругањето и вкупната надградба.  

- Идентификација на површинските оштетувања на постојниот коловоз извршено е 
со детално рекогностирање на трасата. Оштетувањата се евидентирани во однос 
на бројот на профилите обележани на терен и презентирани во надолжниот 
профил во посебна графа како шема на површинско оштетување со симболи и 
легенда. 

- Критериуми за дефинирање на витоперењето на рехабилитираниот коловоз. 

   Витоперењето на рехабилитираниот коловоз е прв чекор за негово попречно пеглање и 
истото е извршено спрема следните критериуми: 

� Генерално усогласување на попречните наклони на коловозот во кривините со 
потребните кои кореспондираат со евидентираните хоризонтални елементи на трасата од 
патот. При тоа, првенствено е извршено правилно усмерување на попречните наклони во 
кривините со помали радиуси во интерес на безбедноста во сообраќајот.  

� Компромис со следење на поголемите попречни наклони на постојниот коловоз и примена 
на попречни наклони од 2.5% до 5.0% 

� На поголем дел од трасата новопроектиранните попречни наклони го пратат постоечкото 
витоперење, поради добивање на пооптимално и поекономично решение, притоа не 
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загрозувајки ја безбедноста при движење на возилата. На места витопрењето се врши во 
правец пред самата преодна кривина, со цел за подобро поклопување со фактичката 
состојба на постојната коловозна површина.  

� Во преодните кривини (L=20м-L=80м), подолжните наклони на витоперните рампи се 
проектирани со наклони во дозволени граници од 0,3% - 1,5%. 

� Во некои кружни кривини со R>500м задржан е постојниот попречен наклон и покрај тоа 
што е спротивен на пропишаниот (истото е дозволено со последните важечки прописи за 
радиуси поголеми 3 пати од минималниот радиус на трасата). 

� Типови за рехабилитација на  коловозна конструкција 

    Врз основа на севкупната анализа и идентификација на состојбите сите евидентирани 
податоци се синтетизирани и презентирани во за тоа изработениот надолжен профил во кој се 
содржани: 

- Стационажа на снимените профили по референтната осовина; 

- Број на обележените попречни профили на терен; 

- Шема за видот и степенот на површинските оштетувања на постојниот коловоз; 

- Витоперењето на постојниот коловозот како индикатор на неговата попречна 
равност односно деформации; 

- Надолжниот профил на постоечкиот коловоз по реферетната осовина како 
индикатор на подолжниот континуитет и равност; 

- Распоредот на оптитните места (кернови) со основните податоци од резултатите 
добиени со извршеното лабораториско испитување. 

Во согласност со состанокот одржан на 09.02.2015 по барање на Инвеститорот, каде 
што беа усвоени податоците за коловозната структура и поготовка за рехабилитација. Ваков 
тип на податоци за коловозна структура се применети при рехабилитација на слични делници.   

Во согласност со елаборатот за димензионирање на коловозната конструкција каде 
податоците за надградба и појачување на коловозната кострукција се дадени по типови (тип I 
и тип II). Примената на овие типови се дефинирани со напоредно опсервирање на податоците 
од геодетското снимање на трасата каде е дефинирана попречната и подолжна рамност на 
постојниот коловоз.   

ТИП I.  Предложен за сегменти од трасата каде ќе се врши и проширување на 
постојниот коловоз. 
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  За реализација на овој тип потребно е извршување на следните позиции дадени по 
технолошки редослед: 

- Асфалт бетонска конструкција, АБ11 - д= 4 см 

- Битуменизиран носив слој од БНС 22, д = 7 см  

- Тампонски слој, д = 30 см 

- Прскање на коловозната површина со битуменска емулзија заради лепливост. 

- Чистење и обеспрашување на коловозната површина. 

-  Орапавување и профилирање на коловозната површина. 

- Санација на евентуални ударни дупки или други локални оштетувања на постојниот 
коловоз. 

- Стругање на постојниот коловоз спрема шемата за стругање. 

ТИП  II.  Предложен за сегменти од трасата каде има само рехабилитација на коловозот. 

За реализација на овој тип потребно е извршување на следните позиции дадени по 
технолошки редослед: 

- Асфалт бетонска конструкција, АБ11,  д= 4 см 

- Битуменизиран носив слој од БНС 22, д = 7 см 

- Исполна од АБ 8 во слој помеѓу 3-4 см 

-  Прскање на коловозната површина со битуменска емулзија заради лепливост. 

-  Чистење и обеспрашување на коловозната површина. 

-  Орапавување и профилирање на коловозната површина. 

-   Санација на евентуални ударни дупки или други локални оштетувања на постојниот 
коловоз.           

-  Стругање на постојниот коловоз спрема шемата за стругање. 

3.2.6 Проектански работи за имплементација на решенијата во 
изведбениот проект  

3.2.6.1 Дефинирање на нивелетата на рехабилитираниот коловоз  

По дефинирање на витоперењето на рехабилитираниот коловоз, извршено е симулирање 
на нултите профили со нивно оптимално прилагодување кон постојната состојбата на коловозот. 
Со проектирање на нултите профили по референтната осовина во надолжниот профил добиена е 
т.н. нулта нивелета со која е извршено попречно и подолжно пеглање на постојниот коловоз. 
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За добивање на конечната нивелета на рехабилитираниот коловоз извршено е 
дополнително прилагодување (подигање) на нултата нивелета спрема шемата за локација на 
предложените типови за рехабилитација на коловозот.  

Вака добиената линија во надолжниот профил преставува водилка за конечно дефинирање 
на нивелетата. Конечната нивелета е добиена со повлекување на правци низ точките од линијата 
водилка при што се добиени низа преломи со мали прекршувања на нивелетата кои се заоблени 
со адекватни вертикални полупречници во границите:  

- за конвексни преломи Рмин 250 m.  

- за конкавни преломи   Рмин 200 m. 

Со вака дефинираната нивелета на рехабилитираниот коловоз се прати  нивелетата на 
постојниот коловоз идентификувана како теренска линија  што се гледа во приказот во 
надолжниот профил М 1:1000/100  

Во надолжниот профил се обработени и презентирани неопходните податоци за 
изведување и тоа: 

- Хоризонтален ток на траса индетификуван по референтната оска 

- Стационажа на профилите  

- Број на профилите спрема теренското обележување 

- Растојание меѓу профилите приближно 10.00 - 15.00 m 

- Табелирани снимени коти на терен  

- Табелирани коти на нивелетата  

- Витоперење на рехабилитираниот коловоз 

- Надолжни наклони, прекршувања и податоци за заоблување на нивелетата 

- Графички приказ на континуитетот на нивелетата и одводнувањето    

 на коловозната конструкција 

- Напречни наклони со ширина на коловоз во однос на референтната оска. 

3.2.6.2 Попречни профили  

Генерално спрема обликот и димензиите на попречниот профил констатирани со 
извршеното геодетско снимање коловозот на овој пат се состои од една сообраќајна лента 
наменета за двонасочен сообраќај. Ширината на коловозот е променлива во границите од 2.50-
3.50 м(во секој попречен пресек на патот ширината се разликува).Со рехабилитација во овој 
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проект опфатена е вкупната широчина на постоечкиот коловоз со промена на ширината на патот 
на 3.50м во населените места и 4.50м надвор од населените места(истата е утврдена на барање 
на инвеститорот со записник од 15.12.2014 год. за потоа да биде променета со записник од 
23.01.2015 год. па повотрно да биде вратена со записникот од 09.02.2015 год.). 

За констатираните облици на коловозот и трупот на патот изработени се типски профили 
во М 1:50 со детали во М 1:10 за сите интервенции предвидени со проектот.  

Конкретните состојби на попречните профили одредени се со геодетско снимање 
обработка и презентација на податоците. 

Врз основа на изворните снимени податоци и податоците табелирани во надолжниот 
профил проектирани се попречни профили како детални решенија презентирани во М 1:100. Во 
содржината на овој прилог дадени се: 

-Стационажа и број на профилот. 

-Снимена теренска линија како основа за проектирање дадена со коти и растојанија во 
однос на референтната осовина. 

-Хоризонтално котирање на секој профил во однос на референтната оска. 

-Графички приказ на предвидените интервенции во профилот спрема предвидениот Тип за 
рехабилитација. 

- Проектански коти по референтна осовина и рабовите. 

-Нумерички податоци за разликите меѓу теренот и нивелетата дадени во + и дебелина на 
стругање дадени со предзнак - , за снимени точки на работ на коловозот и во 
новопроектиранараната оска чиј релативен збир ја дава фактичката надградба. 

-Податоци со единечни вредности за застапените позиции во профилот добиени 
компјутерски кои се основа за табелирано дефинирање на предмерот на работите. 

3.2.6.3 Ситуационо решение М 1:1 000  

Во овој прилог дадено е партерно решение на рехабилитираниот коловоз дефинирано со 
следните податоци: 

- облик на трасата од геодетското снимање 

- стационажа и број на профилите 

- нивелационо решение на рехабилитираниот коловоз дефинирано со три точки во профил 
кои се прилагодени кон фазната градба и изохипси на 10 см. 

- објекти на трасата по вид, тип, местоположба и големина 
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- распоред на другите содржини од планумот на кои се интервенира (банкини, берми, 
канавки, канали,пропусти и сл.). 

3.2.6.4 Геодетски елаборат за обележување-обновување на трасата  

За хоризонтално и висинско обележување на трасата во тек на градба во проектот е 
приложен посебен геодетски елаборат со неопходните прилози и тоа: 

- тригонометриски образец бр.25 и бр.27 за полигонскиот влак поставен при геодетското 
снимање 

- апсолутни вредности по “Х”;”У” и “Z” оските за профилите по референтната оска со 
податоци за нивно обележување од полигонскиот влак. 

3.2.7 Одводнување на атмосферските води од коловозод и трупот на 
патот  

Уште со рекогносцирањето на трасата и севкупните активности околу формирање на 
информационата основа за изработка на основниот проект, несоодветно одржување на објектите 
за одводнување на постојниот пат се поставени како примарен проблем за решавање. Истиот 
беше оценет како причина и последица за оштетувања и деформации на постојниот коловоз 
констатирани со снимањето на трасата. 

Имено во оваа постапка евидентирани се фактичките актуелни состојби и тоа: 

- На поголем дел од трасата во благите насипи првобитно оформените канавки се 
узурпирани, прекинати со приодите, затрпани со нанос несоодветно одржувани без својата 
основна функција за прифаќање и одвод на атмосферските води до пропустите. 

Како последица на претходно наведените состојби на многу сегменти постојниот пат за 
време на атмосверските падавини се поплавува на одредени места а добива и дополнителна 
функција на одводен канал. Од констатираните состојби при изработката на основниот проект за 
рехабилитација на коловозот на предметната делница на проблемот на одводнувањето му е 
посветено соодветно внимание. 

Одводнување на коловозните површини обезбедено е со проектираните подолжни и 
попречни наклони дефинирани со нивелетата и витоперењето на рехабилитираниот коловоз. 

За прифаќање и одвод на овие води до пропустите предложени беа низа мерки меѓутоа 
поради различни проблеми не се усвои ниту една а со записникот од 09.02.2015 заклучено е дека 
одводнувањето ќе се врши преку постоечките канали кои ќе бидат исчистени и ставени во 
функција на патот: 
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- За таа цел во надолжниот профил е вметната графа во која е прикажана 
нивелетата на каналите а истата нивелета е пренесена во попречните профили 
со висински коти на дно на каналите.Чистењето да се изврши према истите коти. 

- Во функција на ефикасното одводнување исто така со овој проект е предвидено 
чистење на постојните пропусти и нивно оспособување за нивната функција 

3.2.8 Градежни материјали  

Бидејќи планирано е да се изведуваат само рехабилитациони активности на патот (делница: 

Лажани – Ропотово – Црнилиште), нема никакви активни обработка на суровините и испитувања на 

привремените градилишта. Основните градежни материјали кои се користат се битуменска емулзија, 

асфалт - бетонски слој, итн. 

Грдежните материјали – За време на градежните активности ќе се создаде мал дел од градежен 

отпад (од отстранетиот слој на асфалт, со чистење на земја и растенија кои се израснати по страните од 

патот). Овој отпад ќе се депонира на веќе постоечка депонија ,,Црнилиште” во општината Долнени. 

Депонијата зафаќа површина од 800 m2. Количината на отпад која ќе се генерира за време на градежните 

активности на патот ќе биде дефинирана во Одновниот Проект. 

Предложена e асфалтна база, чија локација е во близина на градот Кичево и има соодветна 

еколошка дозвола издадена од страна на МЖСПП во која детално се определени  влијанијата и мерките 

за следење. Асфалтната база е со капацитет од 50 t/h.  

Ивеститорот за рехабилитација на патот ќе подготви план за организација на работата, во кој ќе 

бидат дефинирани времето на динамика и начинот на реализација на градежните активности: како 

набавка на градежен материјал, начинот на спроведување, количини, залихите итн. 

Во зависност од количината на градежната работа, нема потреба за формирање на кампови за 

работа на градилиштето.  

3.2.9 Предмер и пресметка на работите  

Предмерот и пресметката на работите е одраз на карактерот на проектот дефиниран со 
проектната задача. 

Основниот проект за рехабилитација на постојниот коловоз насловен во проектната задача 
содржи низа специфични позиции чиј обим и разграничување е доста сложен баш заради 
минијатурните единични количини кои се јавуваат во профилите. Благодарение на компјутерската 
обработка на податоците, постапката за нивно дефинирање по вид и обим е упростена и дава 
реални вредности. Единичните вредности за одредени позиции се пресметани и презентирани во 
секој попречен профил врз основа на кои е извршено табеларно пресметување на вкупните 
количини. 
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И покрај тоа за одредени позиции чија состојба секојдневно се менува, не беше можно во 
предмерот да се документираат со нивните реални вредности. Така за позициите санација на 
ударни дупки и заливање на пукнатини во пресметката се земени апроксимирани вредности. 
Точните ќе се констатираат при извршување на овие позиции. 

Пресметката е оформена по поглавја спрема номенклатурата на позициите униформирани 
од страна на инвеститорот и тоа: 

I. Припремни работи.   

Во кои се опфатени позициите: 

- Обележување и осигурување на трасата 

- Рушење на постоечки објекти 

- Подготовка на коловозот за рехабилитација како орапавување и стругање спрема 
дадената шема. 

- Чистење на постојните банкини и нивна подготовка за надградба. 

II. Одводнување   

Каде се опфатени позициите сврзани со одводнувањето на атмосверските води меѓу 
кои: 

-Чистење и оспособување на постојните канали  

-Чистење и обезбедување на функцијата на пропустите 

II. Долен строј  

- Ископ на земја со широк откоп 

- Изработка на насип од позајмиште 

- Изработка на легло 

- Изработка на постелка 

III. Горен строј   

Во ова поглавје опфатени се главните позиции за рехабилитирање на коловозот како што 
се: 

- санација на ударни дупки и други оштетувања на коловозот. Позицијата подразбира 
отстранување на деградираните асфалтни слоеви што ќе се констатира по извршеното 
орапавување и стругање на постојниот коловоз. Истото ќе се извршува со сечење на оштетениот 
асфалт во правилни облици прилагодени кон маневарските можности на механизацијата за 
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уградување на нов сфалт. Спрема претходното количините за оваа позиција во проектот се 
апроксимирани. 

- Заливањето на пукнатините со битуменска маса исто така од истите причини се 
апроксимирани. Упатствата за реализација на овие позиции дадени се во елаборатот за 
димензионирање на коловозната конструкција во поглавјето предлози и заклучоци. 

- подготвување на подлогата за асфалтирање, подразбира чистење, обеспрашување и 
прскање со битуменска емулзија на орапавените, стругани и санирани асфалтни површини. 

- Обработка на асфалтните споеви кои се јавуваат како попречни на почетокот и на крајот 
од трасата, кај вклопувањата со приклучните патишта и редовните прекини на асфалтирањето на 
коловозот по сегменти.  

- Носечкиот слој од БНС 22 во предмерот е земен со константна дебелина од 7 cm. 

- Израмнителен слој од АБ 8 во предмерот е земен со константна дебелина од 3 cm. 

- Завршниот слој од АБ11, предложен е со дебелина 4 см и е даден во m2.  

- Надградба на банкини од шњунковит материјал со дебелина од 10 cm. 
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4. Oсновни податоци 

Активноститe предвидени за рехабилитација на државниот пат Р2335 (Р-512) и Р2336 (Р-
514) делница Лажани – Ропотово – Црнилиште од н.м.Лажани, преку н.м. Ропотово до н.м. 
Црнилиште се лоцирани на територијата на општина Долнени. 

Општината Долнени се наоѓа во северо-западниот дел на пелагониската котлина на 
надморска  височина  од  околу  600  m.  Формирана  е  со  Законот  за територијална    
поделба и Законот за локална самоуправа од 1996 година, а проширена е со припојување на 
општина Житоше согласно последниот Закон за територијална организација на Република 
Македонија од 2004 година. Општина Долнени зафаќа површина од 412, 43 km2. 

 

 

Слика 4 Општина Долнени во рамките на Р. Македонија и населени места во општина Долнени 

Предметната општина Долнени е составена од 37 рурални населени места. Со овој проект 
ќе бидат погодени  7 населени места: Црнилиште; Костинци; Секирци; Пешталево; Жабјани; 
Ропотово и Лажани. Оваа општина е пред се рурална општина каде што поголемиот дел од 
населението се занимава со земјоделије. 

На сликата подоле е прикажана локацијата и позицијата на населените места кои со 
реализирање на овој проект ќе бидат погодени. 
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Слика 5 Мапа од погодените населени места  

4.1 Демографски преглед 

Општина Долнени е составена од 37 рурални населени места. Оваа општина е комплетно 
рурална. Во следната табела е прикажана демографската состојба на погодените населени 
места.  

Табела 1 – Демографски податоци за населението во општина Долнени  
 Вкупен број 

на 
население 

(31.12.2013) 

 
Попис 
(2002) 

 
Живеалишта 

(2002) 

 
Домаќинства 

(2002) 

 
(km2) 

Густина 
на 
населени
е (2013) 

Густина 
на 
населен
ие 
(2002) 

 
Раст на 

населени
ето 

Општина 
Долнени 

13988 13568 4700 3745 412,43 34 33 420 

Република 
Македонија 

2065769 202254
7 

698143 564296 25713 80 79 
 

43222 

 (Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 
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Општината Долнени е една од ретките општини во која за последниве 12 години е 
регистрирано раст во населението. Имено, овој број брои плус 420 жители во општината, од кои 
40% (166) се фармери. Сегашната полова состојба на населението од предметната општина е 
представено во графикот подолу.  
 

График 1 Пол (машки /женски) на населението во Општона Долнени (31.12.2013) 

  

(Извор: Државен завод за статистика, Проценка на населението 2013. ISBN 978-608-227-153-8) 

Во 2002 вкупниот удел на жени бил 48,3% од вкупното население. Овој удел не е променет 
радикално и изнесува 47,4%. Во следниот график е прикажан бројот погодено население во 
однос на вкупното население во Р. Македонија, според Пописите во годините. 
               

График 2 Население во предметната област, со Попис1 

 

 

 

 

 

 

 

 (Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

                                                 
1 Државниот завод за статистика подготвува Попис "население, живеалиште и домаќинствата" на секои десет години. 

Поголемиот дел од податоците презентирани тука се генерирани од пописот од 2002 година. Во 2011 година, се 

собрани нови редовни податоци "на населението, живеалиштата и домаќинствата" Пописот кој што беше планиран 

започна, но не ја достигна својата цел, поради некои технички и помали политички пречки, при што беше одложен. 

Така, официјалната проекција на проценетиот број на живели/население се користи, кој се базира на официјалната 

адреса на живеење на граѓаните, регистрирани во нивните лични документи за идентификација. 
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2009 2010 2011 2012 2013 Sum

I Total immigrants 91 87 90 67 46 381

J Immigrated persons from another municipality 65 67 54 58 41 285

K Immigrated persons from other settlements in the same municipality 22 16 29 9 2 78

L Immigrated persons in the Republic of Macedonia from abroad 4 4 7 0 3 18

M Total emigrants 93 88 119 76 52 428

N Emigrated persons from another municipality 71 70 90 66 50 347

O Emigrated persons from other settlements in the same municipality 22 16 29 9 2 78

P Emigrated persons from the Republic of Macedonia abroad 0 2 0 1 0 3

- Net migration (J-N) -6 -3 -36 -8 -9 -62

Dolneni

4.1.1 Миграции  

Миграциите се исто така проблематична тема и во оваа општина. Во следнава Табела е 
даден увид  на миграции во општината за последниве 5 години.   

Табела 1 Вкупен број на емигрирани и имигрирани жители и нето мигитации, по општини  

(Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

Во 2013 година, 41 индивидуи станале жители на Општина Долнени (од кои 38 се жени). 
Стапувањето во брак е главна причина за 33 миграции, а останатите 4 миграции исто така имаат 
семејни причини за миграција. 

Истата година во Општина Долнени ја имаат напуштено 50 жители од кои 45 се жени. При 
што повеќето од миграциите (36) се должат, како главна причина е стапување во брак и семејни 
причини (10).  

4.1.2 Етнички состав 

Етничкиот состав од погоденото население е многу различно во однос на населението во 
општина Долнени (Попис 2002). Иако, Македонците се доминантни во етничката прераспределба 
во Општина Долнени (42%), во предметната област Албанците се етничката група која е 
подоминантна (38,2%). Во предметната област, Македонците се застапени со 31% како 
население кое е погодено, Босанците кои главно се сместени во Лажани се застапени со 21%, а 
Турци се застапени со 9%.  
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Слика 6 Вкупно население во Општина Долнени и во предметната област според изјаснување за 

национална припадност (Попис 2002) 

 

  

 

 

(Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

4.1.3 Инфраструктура 

Со вода за пиење сите населени места кои се погодени од проектот се снабдуваат со вода 
прку систем за водоснабдување ,,Студенчица”. Скоро 80% од населението е поврзано преку 
цевковод. Одведување на отпадна вода во најголем дел од населбите се врши во посебно 
изградени септички јами.   

Сите населени места во општината се електрифицирани и целата површина на општината 
е покриена со телефонска и мобилна мрежа. Македонски пошти имаат феријала во Костинци која 
исто така е задолжена за достава на пошта и во останатите околни населени места. Полициска 
станица има во Ропотово.  

Транспортот во општината се одвива од страна на неколку лиценцирани такси возачи или 
компании со мини автобуси и комбиња кои исто така обезбедуваат транспорт на учениците до и 
од основните и средните училишта помеѓу населените места. 

Табела 2 Локална сообраќајна мрежа (во km) 
 Вкупно Улици од 

Асфалт и 
Калдрма 

Макадам Земја Проектирани 
патишта 

Општина Долнени 

2013 86 50 14 22 0 
2012 110 54 16 21 19 
2011 110 60 16 15 19 
2010 110 64 16 11 19 
2009 112 63 0 49 0 

 (Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 
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4.1.4 Економија, предпријатија и обработливо земјиште  

Општ преглед на економија 

Општина Долнени рурална општина, а населението во неа доминантно се занимава со 
земјоделие. Оваа општина е позната е по производството на земјоделски производи додека 
другите индустрии се поретки за оваа област.  

Бројот на активни претпријатија по жител во општината е значително пониска во однос од 
националниот број на предпријатија, а тоа е 69 лица по претпријатие (Национална е 29). Од 203 
регистрирани компании во општина Долнени во 2013 година, 174 компании беа микро компании 
(во однос на бројот на вработени), 28 беа мали компании, 1 компанија е со средна големина, иако 
имало ниту големите компании. Следната табела дава преглед на состојба на деловните 
активности во различни индустрии на општина Долнени. 

Табела 3 Активните деловни субјекти по сектори на активности според НКД Рев.2, по општини 

31.12.2013 Долнени 

Вкупно 203 

Земјоделие, шумарство и риболов 42 

Рударство - 

Производство 14 

Набавка со електрична енергија и гас - 

Набака на вода, канлизација и управување со отпад 2 

Градежништво 9 

Автомеханичарски салони и точкари 59 

Транспорт и складирање 38 

Претпријатија за сместување и исхрана 8 

Комуникација и информации 2 

Осигурителни компании 1 

Компании за недвижнини - 

Научни и технички активности 3 

Компании за административна подршка  - 

Јавна администрација и одбрана 1 
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31.12.2013 Долнени 

Вкупно 203 

Образование 7 

Здравство и институции за социјална работа 11 

Ументност, забава и рекреација 3 

Остнанати услужни предпријатија 3 

 (Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

4.1.5 Невработеност 

Стапката на невработеност во општината Долнени не може да се утврди лесно, само од 
податоците за регистрација од канцеларија на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија (АВРМ), бидејќи одговорната канцеларија за оваа општина се наоѓа во Прилеп. 
Всушност локалната канцеларија на АВРМ во Прилеп, покрај општина Прилеп, исто така, ги 
опфаќа општините: Долнени и Кривогаштани. 

4.1.6 Земјоделство 

Во областа каде што ќе се одвиваат проектните активности земјоделието е главната гранка 
за заработка и живеење на населението. Следнава табела дава приказ кои од индивидуалните 
земјоделски стопанства се практикуваат од страна на населението. 

Табела 4 Членови на домаќинствата кои работат во  индивидуалните земјоделски стопанства како 

главна дејност, според Пописот на земјоделството 2007 

 

 Долнени 

Одгледување на земјоделски култури 4241 

Одгледување на животни 214 

Одгледување на земјоделски култури и одгледување на животни 5577 

Земјоделски услужни активности 94 

Лов 5 

Шумарство 10 

Одгледување на риби и риболов 3 
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Вкупно 10.144 

(Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

 

Речиси 97% од членовите на домаќинствата (10.144) работат во индивидуалните 
земјоделски стопанства каде основна дејност е земјоделието, 43% од населението е насочено 
кон одгледување само на земјоделски култури, додека останатото население (57%) се занимава 
со одгледување на животни и земјоделски култури, истовремено. 

Следниот график дава увид на состојбата на индивидуалните земјоделски стопанства во 
општина Долнени, за време на Пописот на земјоделството во 2007 година во однос на бројот на 
индивидуалните земјоделски стопанства кои користат земјоделско земјиште и бројот на 
индивидуалните земјоделски стопанства со добиток, живина, зајаци и пчелни семејства. 

Слика 7 Индивидуални земјоделски стопанства во Општина Долнени  

(Попис на земјоделието 2007) 

(Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

Табела 5 Површина на обработливо земјоделско земјиште, попис на земјоделството 2007 

Вкупна површина на земјоделско земјиште 9417 

Ливади 1300 

Пасишта 189 

Овоштарници 17 

Лозови насади 8 
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Расадници 1 

Вкупна површина на обработливо земјоделско земјиште ио градини 7902 

Житни култури 4668 

Индустриски култури 2649 

Фуражни култури 256 

Зеленчук 117 

Ароматични и медицински растенија 1 

Цвекиња и украсни растенија 2 

Семенски материјал 12 

Необработено земјиште 198 

 (Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

Поголемиот дел од земјиштето во општината се користи како обработливо земјиште и 
градини (84%). Најчестите растенија кои се одгледуваат се житариците (50%) според пописот во 
2007 година од вкупното земјоделско земјиште. Индустриските култури се одгледуваат со околу 
28% од вкупните обработливо земјиште.  

Предметниот пат не поминува низ земјиште кое се користи за било какви земјоделски цели. 

4.1.7 Здравство 

Во општината има приватни здравствени установи за општа медицина, стаматологија и 
гиникологија. Останатите медицински услуги се достапни во наблискиот град Прилеп во кој има 
Општа Болница и Здравствен центар со сите потребни медицински служби.  

Во следната табела е прикажана состојбата и бројот на стручни медицински лица кои 
живеат и работат во предметната општина и регионот, главно во Општина Прилеп, но исто така и 
општините Долнени и Кривогаштани. 

Табела 6 Медицински персонал во медицинските центри 

2012 Прилеп РМ 

Број на доктори во здравствените домови во РМ 

Број на асистенти/ по доктор 409 358 

Вкупен број на доктори 234 5755 

Општа пракса 97 1875 

Општа пракса (% од вкупниот број на доктори) 41,5 0 

Специјализација 10 326 

Специјализација (% од вкупниот број на доктори) 4,3 0 
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2012 Прилеп РМ 

Број на доктори во здравствените домови во РМ 

Специјалисти 127 3554 

Специјалисти (% од вкупниот број на доктори) 54,3 1 

Број на стоматолози 125 1652 

Број на асистенти по стоматолог 765 1248 

Број на фармацевти 63 888 

Број на асистенти по фармацевт 1518 2321 

Вработени меддицински лица во здравствените центри во РМ 

Доктори со договор за постојано 14 255 

Доктори кои работат со договор на привремено 0 7 

Здравствени работници со средно стручно училиште  20 334 

Жаришта 14 262 

(Извор: Здравствена карта на РМ, 2012, книга 1) 

4.1.8 Центри за социјална грижа и заштита 

Во општината нема институцијата која е одговорна за социјална грижа и заштита или 
центар за социјална работа. Овој тип на институции можат да се најдат во најблискиот град 
Прилеп.  

Податоците за социјално заштитени лица кои се во надлежност на Центарот за социјални 
работи во Прилеп се сумирани во следната табела. 
 

Табела 7 Број на жители кои примаат социјален надоместок од страна на државата, 31.12.2012 

Малолетни лица кои примаат социјален надоместок/ 
Социјален центар Прилеп 

Воздрасни лица кои примаат социјален надоместок/ 
Социјален центар Прилеп 

Деца без родители 46 Социјално исклучените 25 

Деца со брачни или фамилијарни проблеми 94 Лица со оштетување на видот 3 

Деца со проблеми со социјализација и учење 4 Лица со оштетување на слухот 0 

Деца со пречки во развојот 46 Лица со пречки во развојот 122 

Деца со оштетување на видот 7 Лица со проблеми со интелектуален развој 107 

Деца со оштетување на слухот 14 Лица со повеќе проблеми 23 

Деца со проблеми со говорот 7 Невработени лица 38 

Деца со физички недостатоци 97   

Деца со проблеми со интелектуален развој 193 Постари лица 136 
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Малолетни лица кои примаат социјален надоместок/ 
Социјален центар Прилеп 

Воздрасни лица кои примаат социјален надоместок/ 
Социјален центар Прилеп 

Деца со аутизам 1 Други приматели 28 

Деца со повеќе проблеми 74   

Други приматели 76   

Вкупен број на лица (деца) кои примаат 
социјална помош 

659 Вкупен број на воздрасни лица кои 
примаат социјална помош 

482 

 (Извор: Државен завод за статистика, Социјална заштита, 2013, ISBN 9786082270852)  

4.1.9 Образование 

Во Општина Долнени има 7 основни училишта, од кои 3 се во Ропотово – о.у.,,Ѓорче 
Петров” (со две гранки во Пешталево и Секирци), во Лажани – о.у.,,Мирче Ацев” и во Црнилиште 
о.у.,,Исмаил Ќамили” (со две гранки во Костинци и Кострижани). Во општината нема средно 
училиште.  

Табелата подолу дава преглед од бројот на ученици кои одат во основно и средно 
училишта во Општина Долнени. 

Табела 8 Ученици во Основно и Средно, по година и пол  
 

Основно училиште  Средно училиште 

година Вкупен број Женски деца % Вкупен број Женски деца % 

2008/2009 1981 942 47,55 % 306 106 34,64 % 

2009/2010 1950 905 46,41 % 349 150 42,98 % 

2010/2011 1923 885 46,02 % 359 162 45,13 % 

2011/2012 1872 872 46,58 % 385 173 44,94 % 

2012/2013 1816 856 47,14 % 396 160 40,40 % 

(Извор: Државен завод за статистика, интернет база на податоци www.stat.gov.mk) 

Во Житоше има гранка – дел од средното училиште од Кичево ,,Дрита”, каде поголемиот 
број од учениците од општина Долнени ја посетуваат тамошната настава на Албански јазик. 
Додека учениците кои како мајчин јазик го имаат Македонскиот (или некој друг) јазик посетуват 
настава во најблискиот град Прилеп. 
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4.1.10 Културно наследство, вредности и навики 

Во областа на проектот постојат неколку локалитети од културно наследство, повеќе или 
помалку познати. Тие се прикажани на следнава табела и ништо од тоа не е регистриран 
заштитен културно наследство.  

Табела 9 регистрирани археолошки локалитети во предметната област 

Локација Археолошки локалитети 

Општина Долнени 

Црнилиште Бриште – населби од римски период 
Криви Стогови – остатоци од римски период  
Ограда - населби од римски период 
Палежи - населби од римски период 

Зрзе Долна Црква - остатоци од римски период 
Манастир Зрзе – Базилика од старо Христијанско време 
Стари Гробишта – Свети објекти од римски период  
Црква Св. Никола - остатоци од римски период 

Лажани Чука – неолитска населба 
Секирци Селска Црква – остатоци од римски период 

(Извор: Археолошка карта од Р.Македонија, Вол.II, 1996)  

Во областа низ вековите поминале многу религии, но најмногу доминирале две религии кои 
се и доминантни во државата. Исто така и денеска доминантни се Ортодоксното Христијанство, 
представено од страна на Македонското население и Муслиманството, кое пак е представено од 
страна на Албанците, Турците и Бошњаците кои живеат со векови во оваа област. И двете 
религии оставиле значаен белег во предметната област. Следната табела дава преглед на 
религиозните храмови кои се сместени во предметната област.  

 
Табела 10  Регистрирани религиозни храмови во предметната област  

Православни христијански храмови  Муслимански храмови 
Црква „Пресвета Богородица“ – Костинци 
Црква „Св. Атанасијj“ – Секирци 
Црква „Пресвета Богородица“ – Пешталево 
Црква „Св. Недела“ – Peshtalevo 
Црква „Св.Пророк Илија“ – Стровија 
Манастир „Св. Недела“ – Стровија 
Црква „Св. Атанасијj“ – Гостиражни 
Манаастир „Св. Петка“ – Гостиражни 
Црква „Св. Троица“ – Ропотово 
Црква „Св. Никола“ – Лажани 

Нова Џамија - Лажани 
Стара Џамија - Лажани 
Горна Џамија - Црнилиште 
Долна Џамија - Црнилиште 
Нова Џамија - Пешталево 
Стара Џамија - Пешталево 

(Извор: Карта од религиозни храмови во Р.Македонија, 2011. ISBN 978-608-65143-2-7) 
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Во село Костинци има локалитет т.е. остатови од Куќа на културата од минато време. 

 
Слика 8 Локација на религиозните храмови во предметната област  

Денеска Манастирот Св. Преображение – Зрзе е гавно Епископско место  на секретаријатот 
на МПЦ, Епископ Господин Климент Хераклејски.  
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4.2 Геомофолошки и геотектонски одлики на теренот 

Во корелација со геолошкиот развиток и геолошките процеси кои се одвивале на 
истражуваниот терен, доаѓаат и геоморфолошките карактеристики на теренот и неговата 
околина. 

Истражуваниот теренот се наоѓа во крајните северни делови од Пелагониската котлина. 
Поради местоположбата на истражуваниот терен кој се наоѓа во котлински дел, геоморфолоски 
теренот е рамничарски без значајни геоморфолошки измени. Истражуваниот простор се наоѓа на 
надморска височина од 600-650 метри надморска височина. Непосредно до истражуваниот терен 
на север се простира планината Даутица и северно се наоѓа Бушава Планина. 

Истражуваниот терен од аспект на геотектонските карактеристики мал дел е сместен во 
Западно-македонската зона додека поголем дел од истражуваниот терен припаѓа во 
Пелагонискиот масив. Бидејќи истражуваниот простор се наоѓа во Пелагониската котлина која 
има мошне дебел алувијални наслаги, може да се каже дека не се забележани значајни раседи и 
структурни набирања.  

Според микросеизмичката скала, истражуваниот терен припаѓа на 6-от и 7-от  степен по 
MCS скалата и припаѓа на групата на претежно стабилни терени, ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКА 
КАРТА, Реонизација на теренот по стабилност и сеизмичност – Геолошки завод –Скопје, 1977 
год..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 9 Геотектонска реонизација на Р. Македонија 
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4.2.1 Геолошки карактеристики на теренот 

Врз основа на претходно извршени истражувања (Основна Геолошка Карта – ОГК лист 
Крушево К34-91) дефинирана е геолошката градба на теренот.Истражуваниот терен на потесната 
околина каде се простира регионалниот пат Лажани-Ропотово-Црнилиште е составен од 
гранитски микашисти и алувијални наслаги.  

Геолошка карта на пошироката област е прикажана во Прилог бр.1.2. 

Гранатски микашисти (Smg) 

Овие микашисти се сиво-жолтеникави, со ситно набрана текстура и гранолепидобластична 
структура. Овие гранитски-микашисти се се појавуваат во селото Ропотово. Составени се од квар, 
мусковит и гранат, и послабо епидот и хлорит.  

Алувиум (al) 

Алувијалните наслаги се забележуваат во сите долини на поголемите реки но максимум во 
своето развитие имаат во широката Пелагониска котлина, каде сите реки го остават 
транспортираниот материјал. Со тоа тука се формирани претежно дебели алувијални наслаги. 
Овие наноси е утврдено дека се составено од наизменично сменување на глинести и песокливи 
материјали, која е детерминирана како песоклива и алевритска глина, а сосема ретко и 
грубодисперзни глиници. Од песокливиот материјал издвоени се: алевритски песок, алевритски-
глинест песок и алеврит.  

4.2.2 Хидрогеолошки карактеристики на теренот 

Врз база на претходно извршеното хидрогеолошкo истражување на теренот 
(Хидрогеолошка карта на Република Македонија, Прилог бр.1.3), податоци за појава и ниво на 
подземна вода на истражуваниот терен и околниот терен, како и други хидрогеолошки параметри 
кои ја условуваат водопропусноста на карпите на истражниот простор направена е класификација 
на карпестите маси од аспект на нивните хидрогеолошки карактеристики. Врз основа на 
претходно дефинираните параметри се издвоени следните видови на карпести маси: 

� Добро водопропусни алувијалните наслаги (al) 
� Претежно водонепропусни гранатски микашисти (Smg) 

Алувијалните наслаги се добро водопропусни кои во најголем дел се составени со песоклив 
материјал, многу поретко има појава на глини и покрупни фракции на чакал. Во овие седименти 
со дупчење на длабочина од околу 80 метри на одредени места има појава на артерски издани. 
На истражуваниот регион се регистрирани и неколку минерални извори, кои претежно се 
формирани во длабоките раседи.  
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Гранитските микашисти во принцип се дефинирани како водонепропусни. Но со оглед на 
голема испуканост и  распаднатост во погорните делови од своето протегање на гранитските 
микашисти според хидрогеолошката финкција тие би се однесувале како хидрогеолошки 
комплекси каде евентуалната појава и ниво на подземна вода би се поврзала со пукнатинските 
системи, или со други зборови претставуваат хидрогеолошки спроводници кои би ја пропуштале 
подземната вода од хипсометриски повисоките спрема хипсометриски пониските делови на 
теренот. 

Хидрогеолошка на пошироката област е прикажана во Прилог бр.1.3. 

4.2.3 Инженерско-геолошки карактеристики на теренот 

Со оглед на тоа што инженерско-геолошките карактеристики на теренот имаат свое 
влијание врз теренот во текстот е даден осврт на инженерско-геолошките особини на 
застапените литолошки единици. 

На истражуваниот терен се застапени следните инженерскогеолошки групи на карпести 
маси: 

� Неврзани карпести маси 

Во групата на неврзаните карпести маси спаѓаат песоците и чакалите глинести материјали 
од алувијалните седименти. Според градежните норми GN 200 овие неврзани материјали 
припаѓаат во III категорија на ископ, каде ископот може да се врши машински. 

� Цврсто врзани скаменети карпести маси 

Претставници на оваа група се гранатските микашисти. Според градежните норми GN 200 
гранатските микашисти припаѓаат во четврта (IV) и петта (V)  категорија на ископ каде ископот 
може да се врши машински, со риперување и повремено минирање. 

4.2.4 Инженерско-геолошки процеси и појави 

Имајќи ја во предвид геолошката градба и релјеф, на истражуваниот терен, на поедини 
места се забележуваат современи егзо¬гео¬ди¬на¬ми¬чки инженерско-геолошки процеси и 
појави. На формирањето на процесите и по¬ја¬вите влијаеле различни фактори како што се 
литолошката градба на теренот, просторната положба и отпорноста на карпите на надворешни 
влијанија, степенот на нивната распаднатост, хидрогеолошките и инженерскогеолошките својства 
на ка¬р¬пестите маси итн.  

На истражуваниот терен развиени се следните современи ин¬же¬не¬р¬ско¬гео¬ло¬ш¬ки 
процеси и појави: процеси на површинско распаѓање на карпестите маси, про¬це¬си на испирање 
и транспортирање на материјалот со сите поголеми и помали реки, т.е процес на седиментација 
која во Пелагониската котлина се формираат доста голема дебелина на седиментни наслаги. 
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4.3 Карактеристики на пределот (пејзажот) 

Рамничарскиот дел на општина Долнени располага со голем фонд обработливо земјиште 
што се користи за повеќе намени во земјоделското производство, додека на   помал дел се 
развиваат природни пасишта и ливади. На сликите подоле е представена моменталната состојба 
од делницата Лажани – Ропотово – Црнилиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Слика 10 Делница: Лажани – Ропотово – Црнилиште 
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    Слика 11 Предметната делница: Лажани – Ропотово – Црнилиште 

Во северниот дел рељефот е планински, претежно со благи падини (освен во највисоките 
делови), испресечеени со   поголем  број  речни  долини  што  слегуваат  кон  Пелагонија. 
Највисоките врвиови Гол Рид, Мукос, Кодростан, Лута итн., достигнуваат од 1500 до 1700 м.н.в. 
Во овој дел се  распространети најважните природни ресурси: шумите (претежно дабова и 
букова), планинските и ридските пасишта, извори и природни водотеци (реки и потоци), 
разновиден животински и растителен свет, рудни наоѓалишта на квалитетен мермер и  друго. Кон 
северозапад и исток рељефот на општина Долнени е ридско-планински. Особено интересен 
регион во тој поглед е пределот на јужните ограноци на планината Бабуна со врвот Златоврв 
(1.422 м.н.в.). 

4.4 Постојни водни ресурси  

Од хидролошки аспект, општина Долнени е релативно сиромашна со води. Единствен 
поголем природен хидролошки ресурс е Извор, во близина на н.м.Дебреште.  Тоа е површински 
извор со релативно голем капацитет, во просек 100 L/s, со оформен природен водотек во 
должина од 4 km до крајниот влив. Природни реки што течат во општина Долнени преку целата 
година се Строшка Река, Голема Река, Зрзеска Река, река Саждејца и др.  Вкупната должина на 
постојните природни водотеци и водните канали изнесува 140 km. Единствената водна 
акумулација е рибникот - Долнени. Оваа акомулација е на растојание од околу 7 km од 
предметната делница. 



Јавно Претпријатие за Државни Патишта  
Извештај за процена на животната средина и социјалните ефекти за рехабилитација на државен пат Р2335 и 

Р2336,  Делница: Лажани – Ропотово - Црнилиште 

 

     

Geing Krebs und Kifer International and others ltd                                                                                                           44 
 
 

4.5 Климатски карактеристики на подрачјето 

Пелагониската котлина лежи на надморска висина од 575 до 660m во која е овозможен 
непречен продор на воздушни маси од поголеми географски широчини кои условуваат ниски 
температури во зимските месеци и формирање на езеро на ладен воздух. Во летните 
месеци агреаниот континентален воздух условува доста високи температури. Во овој предел 
владее умерено-континетална клима. Метеоролошките мерења за оваа котлина се вршени во 
прилепската метеоролошка станица.  

Просечната годишна температура за овој дел од котлината изнесува 11.2 ºС, а екстремните 
минимални температури изнесуваат просечно 6.10 ºС. Просечното годишно траење на сончевото 
зрачење (инсолација) изнесува 2.321 часа и тоа најдолго во месец јули со просечно 11 часови 
дневно. Просечната релативна влажност на воздухот изнесува 68%, што е прилично блиску до 
оптималната (70%). Во поглед на врнежите карактеристичен е медитеранскиот полувијален 
режим. Просечно годишно има 33 денови  со  снежна  покривка,  т.е. денови кога  таа  е повисока 
од 1 cm, а 150 дена трае мразниот период. Просечно годишно има 12 дена со магла, 93 ведри 
денови, 183 облачни и 89 тмурни денови. Ветровите се од североисточен правец со просечна 
брзина од 3.7m/s. Во овој дел на Пелагонија преовладуваат северните ветрови, со просечна 
зачестеност 189‰ и просечна годишна брзина од 2,2 m/s. Јужниот ветер е втор по 
зачестеност со годишен просек од 134‰ и просечна брзина од 3,7 m/s. 

Според бројните податоци за воздушните струења во Пелагониската котлина, општа 
оценка е дека подрачјето на предметната локација се одликува со зголемена природна 
вентилација која делува како позитивен еколошки фактор во прочистување на атмосферата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12  Ружа на ветрови во општина Долнени 
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4.6 Биодиверзитет 

Во општина Долнени најмногу се среќаваат се среќаваат земјоделски обработливи 
земјишта на кои претежно има житни и градинарски култури. Најзастапена култура е тутунот, од 
житните култури најмногу се среќаваат пченката, пченицата, јачмен, рж, овес, од индустриските 
сончоглед, шеќерна репа, маслодајна репа, од градинарските зелка, кромид, од трајни насади 
сливи кајсии, цреши, вишни и др.  

Во анализираното подрачје богато е развиена исто така и пелевелната и рудералната 
вегетација (ass. Geranio-Sylibetum). Најчести видови кои можат да се сретнат на локацијата од 
оваа рудерална вегетација се Papaver rhoeas, Rumex pulcher, Xanthium spinosum, Sambucus 
ebulus, Hordeum murinum, Balota nigra, Conyza canadensis и други. На поголем дел од 
необработените површини лесно може да се сретнат растенија како што се: треви (Senecio 
vulgaris), вратика (Lolium tempoletum) Glebonis segetum, булка (Papaver rhoeas), љубичица (Viola 
sp), бодлика (Sircium arvense), глуварче (Tеraxacum officinale), тегавец (Plantago spp), ливадска 
трева (Poa spp.). 

Од животинскиот свет се среќаваат широко распространети видови, кои се среќаваат и на 
други локации. 

Најдоминанти птици што се присутни во регионот се див гулаб (Columbia livia), чавка (Pica 
pica) и врапче (Passer montanus), сколовранецот (Sturnus vulgaris balcanicus), враната (Corvus 
cornix) чавката (Corvus monedula), еребица камењарка (Alectoris graeca), полска еребица (Perdix 
perdix), како и степската ветрушка (Falco naumanni).  

Од цицачите се среќаваат: ежот (Erinaceus concolor), шарениот твор (Vormela peregusna), а 
исто така се сретнуваат и: Apodemus flavicolis, Apodemus agrarius, Rattus rattus, Mus macedonicus, 
зајак (Lepus europeus), Canis lupus, лисица (Vulpes vulpes), Mustela nivalis, јазовец (Meles meles), 
дива мачка (Felis sylvestris), дива свиња (Sus scrofa) и др. 

Покарактеристични претставници од влекачите се: ѕидниот гуштер (Lacerta erhardii riveti), 
зелениот гуштер (Lacerta viridis), балканскиот зелен гуштер (Lacerta trilineata), змиите Elaphe 
longissima и Coluber najadum и други. 

Од групата на водоземците покарактеристични се: дождовникот (Salamandra salamandra), 
обичната жаба (Bufo bufo), зелената жаба (Bufo viridis), европската дрвна жаба (Hyla arborea) итн. 

Во близина на предметното проектно подрачје на околу 5km се наоѓа заштитеното 
подрачје, споменик на природата “Зрзе“, кое е прогласено за заштитено подрачје во 1996 година 
од страна на општина Прилеп со “Одлука на општинското собрание на Прилеп за прогласување 
на локалитетот Зрзе за споменик на природата“, одлука бр. 08-76175/96.  
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Локалитетот се наоѓа западно од селото Зрзе и претставува многу атрактивна појава на 
типично извориште од контактен тип од кое е создаден травертински блок со хектометарски 
димензии, кој лежи на стрмните падини изградени од микашист и циполин. Истиот зафаќа 
површина од 100 ha. Горната површина на травертинскиот блок претставува благонавалено 
плато на кое е изграден манастирскиот комплекс кој потекнува од раниот среден век. 
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5. Влијанија врз животната средина 

Проектната активност т.е. рехабилитација на државниот пат Р2335 (Р-512) и Р2336 (Р-514) 
делница: Лажани – Ропотово – Црнилиште (Општина Долнени) ќе биде спроведена на веќе 
постоечкиот пат, каде се предвидени само активности за рехабилитација без проширување на 
делницата. Влијанија врз основните медиуми на животната средина и областите ќе се одвиваат 
во две фази (изградба/рехабилитација и фаза на користење). Повеќето од влијанија врз 
животната средина се случуваат во текот на фазата на изградба, (рехабилитациски активности). 
Затоа, управувањето со животната средина во фазата на изградба е главната содржина на овој 
Извештај. 

Следниве влијанија врз животната средина се очекуваат во текот на рехабилитацијата: 

- Фугитивна емисија на прашинаод градежните активности; 

- Емисијата на издувни гасови одградежната механизација; 

- Комунален, органски отпад, отпад од градежни активности (инертен отпад); 

- Отпадни води произведени од страна на градежните работници; 

- Бучава и вибрации од градежната механизација; 

Следниве влијанија врз животната средина емисии се очекуваат во оперативната фаза: 

- Издувни гасови од мобилни извори (возила); 

- Атмосферска вода; 

- Бучава. 

5.1 Емисии во воздух 

Загадувањето на воздухот е предизвикано од емисија на честици од загадувачките 
супстанции, од подвижни (мобилни) и стационарни извори, како и од страна на емисија на био-
хемиски материи генерирани во процесот на согорување на горивото. Податоците во врска со 
дистрибуција на честиците (полутантите) во животната средина, како и промените во нивната 
концентрација во текот на времето и влијанието на квалитетот на воздухот врз живите организми 
се исто така важни индикатори во процесот на оценка на квалитетот на воздухот и влијанието врз 
овој проект, пред, за време изградба/рехабилитација и во фазата на користење на регионалниот 
пат. 

Конструктивна фаза 

Земајќи ги во предвид карактеристиките и видот на градежните активности кои би се 
имплементирале за време на рехабилитацијата на регионалнот пат, може да се очекува емисија 
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на издувни гасови, прашина и испарливи органски соединенија. Емисии ќе се емитуваат од 
страна на товарните возила и од страна на градежната механизација која ќе се користи за 
расчистување на земјиштето и спроведување на изградбата/рехабилитацијата. Од овој тип на 
емисии се очекуваат за време на градежните активности, како и за време на  движењето на 
моторните возила. Видот и количината на издувни гасови ќе зависи пред се од типот на горивото, 
состојбата на возилата и градежната механизација, фреквенцијата на движење и траењето на 
нивните активности. 

Најчести загадувачки супстанции создадени од издувните гасови се SO2, NOх, CO, PM10, 
несогорени јаглехидрати, сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди кои 
придонесуваат за второстепено производство на озон и сите присутни се во директна или 
индиректна закана за здравјето на луѓето и животната средина. 

Влијанието на емисиите на фугитивната прашина добиена од активностите на градежната 
механизација (гребење на асфалтот) ќе биде дополнително засилено бидејќи ќе биде 
придружено и со емисиите на издувни гасови од градежната механизација. 

Емисија на испарливи органски соединенија (VOC) се очекува да се појави во текот на 
нанесувањето на асфалтениот слој, како и при согорување на горива од механизацијата за време 
на вршењето на градежните работи. Најголемо влијание од овој тип на емисија ќе почувствуваат 
работниците кои работат на градилиштето. 

Како резултат на сите активности кои се предвидени за време на рехабилитацијата, ќе се 
предизвикаат емисии во воздухот  кои што нема да го нарушат квалитетот на воздухот во областа 
каде што ќе се одвиваат проектните активности и во неговата непосредна околина. 

Влијанијата врз квалитетот на воздухот се оценуваат како умерено негативни, непосредни 
и кумулативни, кои можат да се појават веднаш, а исто така може да имаат повратен ефект. Се 
очекува влијанијата врз квалитетот на воздухот од овој тип на активности, да бидат краткотрајни 
и локални, додека сите се придржуваат до Планот за управување со животната средина. 

Оперативна фаза 

За проценка на влијанијата врз квалитетот на воздухот за време во оперативната фаза на 
патниот правец, како главен извор на загадување на возухот ќе бидат издувните гасови. Составот 
на издувните гасови, од возилата кои го користат патот,  ќе биде сличен како и издувните гасови 
кои се емитираат за време на конструктивната фаза, од градежната механизација: SO2, NOх, CO, 
PM10, несогорени јаглехидрати, сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди кои 
придонесуваат за второстепено производство на озон и сите присутни се во директна или 
индиректна закана за здравјето на луѓето и животната средина. Составот и количеството на 
издувните гасови ќе зависи од видот на горивот и техничката исправност на возилата кои ќе го 
користат патот. Земајќи во предвид дека нема да има интензивен раст во сообраќајот т.е. се 
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очекува ист број на возила да се движат по патот и во иднина. Сепак, се се должи на локацијата 
на патот во природната средина и околностите од ветер, емисиите нема да го даминат 
максимално дозволенато ниво, при што стапката на стапката на дисперзија ќе биде огромна, не 
дозволувајќи концентрацијата на загадувачите да се зголеми. 

5.2 Емисии во води 

Во текот на рехабилитацијата на патниот правец загадувањето на водата може да биде 
физичко, хемиско и биолошко. Физичкото загадување се манифестира преку присуство на цврсти 
честички од остатоци на земја, песок, цврсти честички од триење на пневматиците, остатоци од 
хаварии и сл. Физичко загадување од течни материи е присуството на масти и масла. Цврстите 
честички со испирање на патната површина се таложат во риголите и одводните канали при што 
можат да предизвикаат затнување на истите, додека мастите и маслата испливуваат на 
површината и доаѓаат до реципиентот. Тука од нив се создава филм и се спречува доводот на 
кислород во водотекот со што се спречува нормалниот развој на биосветот во реципиентот. 

Хемиското загадување настанува како резултат на растворање на присутните полутанти во 
воздухот. Овие полутанти се резултат на издувните гасови од возилата. Хемиската загаденост 
може да се манифестира како јако-кисела, слабо-кисела неутрална средина и сите варијации од 
јако-базна до јако-кисела средина. 

Биолошките загадувања се последица од распаѓање на органски материи кои служат како 
храна на разни микроорганизми. Тие можат да бидат резултат од исфрлена храна од 
несовесните учесници во сообраќајот, на  разнесени од ветерот листови и друг биоразградлив 
отпад, пердуви и други материи што се присутни во непосредното опкружување.  

Механичките нечистотии од испирање на тлото при силни врнежи и сливање на 
површинските води, ќе предизвикаат заполнување на коритата и заматеност на водите, со што ќе 
се намали продирањето на светлината во поголемите длабочини и промената на условите за 
животот во водотеците. Промена на квалитетот на површинските и подземните води ќе влијае и 
врз вообичаеното искористување за разни намени од страна на населението и индустриските 
капацитети. 

Најопасни загадувачи на површинските и подземните води се постојаните органски 
компоненти и штетните метални соединенија. 

Градежните работи (во текот на фазата на изградба/рехабилитацијата) вклучуваат многу 
постапки кои можат да бидат потенцијални извори на емисија во водните екосистеми. 

Можно е влијание на квалитетот на површинските води (реката Строшка која се наоѓа во 
близина на предметниот пат), како и содржината на атмосферските води со зголемена 
концентрација на суспендирани и други загадувачи кои произлегуваат од: градежните активности 
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за време на рехабилитација на патот, чистење на локацијата, ракување и одстранување на 
градежни материјали во близина на водните живеалишта, гориво, масло, асфалт или истекување 
на бетон, како и несоодветно ракување на комуналните отпадни води генерирани од страна на 
градежните работници итн. 

Количината на генерирана отпадна комунална вода не може да се одреди, бидејќи ќе 
зависи од бројот на ангажираната работна сила и од времетраење на активноста. 

Загадување на водите може да настане и во случај на несреќи и хаварии. 

Во оперативната фаза, изворите на емисии во водите генерално гледано ќе бидат исти 
како и од досегашното функционирање на патот.  

Оперативна фаза 

При оперативна фаза може да се очекуваат влијанија на водатата ако каналите за 
оведување на атмосферската вода се затрупани со отпад или обраснати со растенија при што 
може да се преполнат со вода и да предизвикаат полава или ерозија на земјиштето околу. Покрај 
тоа  што атмосферската водата го мие на патот, воедно ја собира солта која се става во зимскиот 
период за топење на мразот и сите други реагенси од патот, при што може да смени составот на 
подземните води.  При експлоатацијата на патот, при хаварии (сообраќајни несреќи) може да има 
истекувања на моторни масла и бензин. Бидејќи проектот е рехабилитација на веќе постоечки пат 
постојана стапици за  итечени масла не се предвидени во проектот, но во текот на изградбата на 
патот и работа во случај на хаварии, ќе се преземат итни мерки за ублажување на таков вид на 
влијанија на патот во согласност со националното законодавство. 

Влијанија врз реката Строшка не се очекуваат при експлоатацијата на патот.  

5.3 Генерирање на отпад 

Правилното управување со отпадот според општо прифатените светски норми ќе го намали 

влијанието на отпадот врз почвата (преку неконтролирано одлагање на отпадот), подземните води 

(директно загадени со тек на време од неконтролираното исфрлање на отпадот) и воздухот (преку горење 

на отпадот на отворен простор). Генирирањето на негативни влијанија од отпадот е критично за 

населението и за биодиверзитетот кој се наоѓа во околината на предметниот пат. 

За време на конструктивна фаза (рехабилитација) на државниот патен правец Р2335 и 
Р2336 делница Лажани – Ропотово - Црнилиште, ќе се создава мешан комунален отпад од 
вработените и од градежните активности, но исто така и за време на оперативнта фаза или фаза 
на користење на патот се очекува генерирање на отпад. Затоа, клучно е правилното управување 
со различните типови на отпад кои ќе се генериратаат и во двете фази. Така што, најголем дел 
од цврст отпад се очекува да се произведе за време на  конструктивната фаза или фаза на 
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рехабилитација, а додека помал дел во фазата на користење. Отпадот кои ќе се произведе и во 
двете фази се состои од: 

Конструктивна фаза 

При самиот процес на рехабилитација на делницата кој е предмет на анализа во овој 
Елаборат, ќе се генерира мешан комунален отпад од работниците и отпад како резултат на 
градежните активности. 

При рехабилитацијата ќе бидат произведени следниве типови на отпад: Отпаден материјал 
од изградбата/рехабилитација на регионалниот пат, кој пак се состои од биоразградлив отпад, 
градежен отпад (шут), како, камења, асфалт, бетон  итн. и отпад од пакување (амбалажа) 
произведен од страна на работниците на градилиштето. 

Биоразградлив отпад (гранки, листови, корења итн.) ваков тип на отпад ќе се произведе при 
процесот на подготовка на патот. При тоа, ваквиот тип на отпад не треба да заврши во каналите 
за одведување на атмосферските води, затоа што со неговото распаѓање може да ги 
контаминира подземните води.  

Инертниот отпад, како земја, камења, асфалт, бетон и др., не предизвикува хемиско 
загадување на животната средина, но затоа пак има негативно влијание на пределот.  

Цврстиот и течниот отпад кој ќе биде создаден од страна на работниците ќе се состои од 
остатоци од храна, пластика, хартија, стакло, метал и фекалии. Не соодветното управување со 
генерираниот отпад може да предизвика значајни влијанија врз водата, почвата, флората и 
фауната, човекот итн.   

За соодветно управување со отпадот, отпад кој што е произведен од страна на 
работниците и инертниот отпад потребно е да се одложи на соодветна локација т.е. на општинска 
депонија ,,Црнилиште”  - Општина Долнени. Во Националниот план за управување со отпад 
(2009-2015) оваа депонија  отценета како депонија со низок ризик, која е и прифатлива за 
користење за потребите на активностите на проектот. Во студијата за нестандардните депонии во 
Република Македонија (МЖСПП и Шведската агенција за животна средина, 2011) сите пропишани 
општински депонии во Република Македонија беа категоризирани според оценката на ризик за 
животната средина. Проценката на ризикот беше спроведена преку истражување на утврдените 
критериуми (со теренски посети тип на депониите, (опасен, инертен, медицински), површината на 
депонијата, обем на отпад, морфологија, хидро-геолошки карактеристики (пропустливост), 
оддалеченост од површински води). 
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Слика 13 Проценка на ризик на сите постоечки општински депонии  

Опасниот отпад (абсорбенти, филтер материјали (вклучувајчи и филтри за масло кои не се 
специфицирани на друг начин) одстранувачи, заштитна облека загадена од опасни субстанции, 
катран, битуменизирани мешавини и друг опасен отпад) да биде управуван согласно Закон за 
управување со отпад (Служебн Весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 09/11, 
123/12, 147/13, 163/13) – Член 57 – Постапување со опасен отпад.  

Се забранува истурање и фрлање на опасниот отпад во почвата, во водите, во садовите со 
комунален отпад, канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти, како и негово 
складирање и отстранување на места кои не се предвидени за таа намена. Се забранува горење 
или согорување на опасен отпад на места што не се предвидени за таа намена, како и користење 
на средства и инсталации при горење кои можат да ја загрозат животната средина, животот и 
здравјето на луѓето. Опасниот отпад кој треба да се транспортира, преработува, собира и одлага 
препорачано е да биде спакуван на внимателен начин, со што ќе се обезбеди заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето. Оппасниот отпад се пакува во посебни 
контејнери дизајнирани во зависност од видот на отпадот (заппаливи, експлозивни, инфективни 
итн.) на кои треба да стои ознака „Опасен отпад“ 

 Во следната табела се претставени сите видови на отпад кои се очекува да се 
продуцираат во конструктивната фаза, согласно Листата на видови на отпад („Службен Весник на 
Р.Македонија“ Бр. 100/05). 
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        Слика 14 Видови на отпад 
 

 
Р.бр. 

 
 

Категорија на отпад 

 
Број од Листата 

на видови на 
отпад (Службен  

Весник бр. 
100/2005 

 
Начин на постапување со отпадот 

(Преработка, складирање, предавање, 
отстранување и слично) 

 
Назив на правно лице кое постапува со отпадот и 
локација каде се отстранува отпадот (депонија) 

1 Отпад од градежната механизација, 
орема и масла за подмачкување 

13 02 Привремено складирање на адекватна и 
означена локација сае додека не се 

превземе од овластена компанија или 
физичко лице 

Договор со изнајмениот овластен собирач на 
отпад кој има лиценца за управување со таков вид 

на отпад 

2 Отпадно масло 13 07 Привремено складирање во специјални 
контејнери се додека не го земе 

лиценцирана  компанија задолжена за таков 
вид на отпад 

Предаден на одредени собирни места на 
собирачот или центарот кој го собира таквиот 
отпад или на инсталации за преработка или 

одложување со лицнеца за управување на таков 
вид на отпад 

3 Пакувања на отпадна хартија, пластика, 
метал (мешано пакување) 

 
 

15 01 06 

Селекција, собирање и рециклирање Договор со овластена компанија која работи со 
рециклирање на отпад 

4 Паковања кои содржат остатоци или се 
загадени со опасни супстанции 

15 01 10*  
Привремено одлагање на локација означена 

на градилиштето 

Договор со овластен собирач и транспортер на 
опасен отпад. 

Крајно одложување на опасен отпад на депонија. 

5 Абсорбенти, филтер материјали 
(вклучувајќи масла кои не се 

специфицирани на друг начин) 
одстранувачи, заштитна облека 
загадена со опасни субстанции 

15 02 02*  
Привремено одлагање на локација означена 

на градилиштето 

Договор со овластен собирач и транспортер на 
опасен отпад. 

Крајно одложување на опасен отпад на депонија. 

6 Бетон 17 01 01 Повторна употреба со набивање или 
одложување на депонија 

Договор за градежни активности 

7 Отпад од градење и рушење (дрва, 
стакла, пластика) 

17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 

Собирање и рециклирање Договор со овластена компанија која работи со 
рециклирање на отпад 
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Р.бр. 

 
 

Категорија на отпад 

 
Број од Листата 

на видови на 
отпад (Службен  

Весник бр. 
100/2005 

 
Начин на постапување со отпадот 

(Преработка, складирање, предавање, 
отстранување и слично) 

 
Назив на правно лице кое постапува со отпадот и 
локација каде се отстранува отпадот (депонија) 

8 Битуменски мешавини кои не се 
спомнати во 17 03 01 

17 03 02 Привремено одлагање на локација означена 
на градилиштето 

Договор за градежни активности 

9 Битуменизирани мешавини кои содржат 
катран 

17 03 01* Привремено одлагање на локација означена 
на градилиштето 

Договор за градежни активности 

10 Катран или продукти кои содржат 
катран 

17 03 03* Привремено одлагање на локација означена 
на градилиштето 

Договор за градежни активности 

11 Почва (вклучувајќи ископана почва од 
загадени површини), камења и 

ископана почва 

17 05 Крајно одлагање на депонија Сопирање и транспорт на отпад преку ЈП се до 
крајно одлагање на локални депонии 

12 Друг отпад од градење и рушење 17 09 Привремено одлагање на локација означена 
на градилиштето 

Сопирање и транспорт на отпад преку ЈП се до 
крајно одлагање на локални депонии 

13 Друг отпад (вклучен и мешан отпад) кој 
содржи опасни супстанции 

17 09 03* Привремено одлагање на локација означена 
на градилиштето 

Договор со овластен собирач и транспортер на 
опасен отпад. 

Крајно одложување на опасен отпад на депонија 

14 Мешан отпад од градење и демолирање 
специфицирано во  17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 Крајно одлагање на депонија Сопирање и транспорт на отпад преку ЈП се до 
крајно одлагање на локални депонии 

15 Биоразградлив отпад 20 02 01 Крајно одлагање на депонија Сопирање и транспорт на отпад преку ЈП се до 
крајно одлагање на локални 

16 Мешан комунален отпад 20 03 01 Крајно одлагање на депонија Сопирање и транспорт на отпад преку ЈП се до 
крајно одлагање на локални 
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Количеството на генериран отпад зависи од динамиката и обемот на активностите. Со 
отпадот треба да се постапува соодветно, во согласност со прописите и потребно е почитување 
на принципите на добро управување со различни фракции на отпад. Кога се управува со отпад, 
потребно е да се посвети внимание треба на: 

• избегнување насоздавањето на отпад и намалување на неговото количеството, 

• селекција на отпадот уште при неговото генерирање, 

• ангажирање на соодветни овластени комунални претпријатија за транспорт и 
рециклирање, 

• повторна употреба на употребливите состојки, или нивна употреба како извор на 
енергија, 

• депонирање на отпад на еколошки прифатлив начин што ќе се обезбеди висок 
степен на заштита на здравјето на луѓето и биолошката разновидност. 

 Изведувачот е задолжен да подготви План за управување со отпадот. Потребно е да 
склучи Договор со компанија овластена за собирање, транспортирање и депонирање на опасен 
отпад. Правилно управување со отпад, произведен од страна на работниците и инертен отпад кој 
нема да се користи, треба да се депонира на депонија за комунален цврст отпад.  

Оперативна фаза 

Во оперативната фаза на патот можно е генерирање на отпад кој ќе се јави како резултат 
на чистење на пропустите (земја, камења, органски отпад и сл.) и отпад од одржување на патниот 
правец во исправна состојба – пополнување на дупки и сл. За соодветно управување со отпадот 
Инвеститорот е должен да приготви План за управување со отпад и да склучи договор со 
лиценцирана фирма за управување со отпад. 

5.4 Емисии во почва  

Конструктивна фаза 

Влијанијата врз квалитетот на почвата за време на рехабилитација на патниот правец, се 
резултат од градежните активности кои се дел од оваа фаза и може да се очекуваат од: 

� Протекување на горива и лубриканти од градежната механизација, кои покрај тоа 
што ќе влијаат врз почвата, со нивното протекување и филтрацијата низ почвата 
доаѓа и до загадување на подземните води; 

� Отстранување на минимална површина од почвен слој, од локациите веднаш до 
постојниот пат; 

� Фугитивна емисија/имисија на прашина од процесот на гребење, отстранување на 
асфалтот; 



Јавно Претпријатие за Државни Патишта  
Извештај за процена на животната средина и социјалните ефекти за рехабилитација на државен пат Р2335 и 

Р2336,  Делница: Лажани – Ропотово - Црнилиште 

 

     

Geing Krebs und Kifer International and others ltd                                                                                                           56 
 
 

� Емисија на издувни гасови од градежната механизација која ќе биде ангажирана за 
реализација на активностите; 

� Загадување на подземните води и почвата може да настане и во случај на несреќи и 
хаварии. 

Оперативна фаза 

Во оперативната фаза, можностите за загадување на почвата се сведени на минимум. Ако 
се имплементираат сите мерки за ублажување на влијанието, можностите за загадување на 
почвата се минимални. 

 Големи влијанија врз почвата не се очекуваат во текот на експлоатација на патот. 
Влијанијата врз почвата во оваа фаза се појавуваат како резултат од емисија на издувните гасови 
од возилата кои ќе се движат на патот, како и од остатоци од бензин, нафта и мазива. Овие 
влијанија се во директна зависност од бројот на возила ќе се дижат на патот, техничките услови 
на возилото, како и квалитетот на гориво што се користат. 

5.5 Бучава и вибрации  

Според степенот на заштита од бучава, граничните вредности (се поделени во 4 
категории) за основните индикатори за бучава во животната средина предизвикана од 
различни извори не треба да биде повисока од прикажаното во табелата подоле. 

Табела 11 Ниво на бучава поподрачја 
 

Подрачје диференцирано според степенот 
на заштита од бучава 

 
Ниво на бучава изразено 
во dB (A) 

  
Ld 

 
Le 

 
Ln 

Подрачје од прв степен  
50 50 40 

Подрачје од втор степен  
55 55 45 

Подрачје од трет степен  
60 60 55 

Подрачје од четврт степен  
70 70 60 

Легенда: -Ld - ден (период од 07:00 до 19:00 часот) -Lv - вечер (период од 19:00 до 23:00 
часот) -Ln - ноќ (период од 23:00 до 07:00 часот). 

За подетално определување на бучавата во животната средина направени се мерки за 
мерење на нивото на бучава од предметната делница: с.Лажани – с.Ропотово – с.Црнилиште, 
која е дел од државниот пат Р2335 (Р-512) и Р2336 (Р-514).  

Бучавата е испитувана со букометар CR: 171B (класа1) проверен со калибратор CR:515 
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(класа 1) произведени од компанијата Cirrus Research plc, UK. За определување на 
микроклиматски парамаетри (температура на воздух, релативна влажност и брзина на ветер) 
употребен е мулти функционален инструмент Тесто 435-2, со соодветни придружни сонди, IAQ за 
мерење на температура на воздух, влажност на воздух како и testo anemometer probe за 
определување на брзината на ветерот и струење на воздухот. Микролокацијата од мерните места 
е прикажана на сликата подоле. 
 

 

 

             

 

Слика 15 Макролокација од мерните места  

Мерните места се лоцирани во населените места: Лажани (ММ1); Ропотово (ММ2) и 
Пешталево (ММ3). Подлогата каде беа спроведени мерењата е мека односно почва со природна 
вегетација и тврда асфалтирана подлога во урбаните средини, како бетон.  

Согласно Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Службен 
Весник на РМ“ бр.120/2008), местата на теренската  посета и извршени испитувања на бучава 
припаѓаат во подрачје со трет (lll) степен на заштита од бучава во кое е дозволен зафат во 
околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на бучава, односно трговско-деловно 
подрачје, стамбено подрачје, кое истовремено е наменето за престој, однсно во кое има објекти 
во кои има заштитени простории, занаетчиски и слични дејности на произведство (мешано 
подрачје) подрачје, наменето за земјоделска дејност и јавни центри, каде се вршат управни 
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трговски, услужни или угостителски дејности.  
Поставувањето на нов асфалтен слој, како и квалитетот на материјалите што се користат 

се очекува намалено ниво на бучава, бучава која се појавува како резултат движењето на 
возилта по патот. Затоа, нивото на бучава во текот на оперативната фаза на проектот т.е. 
експлоатацијата на делницата, се очекува да падне во рамките на воспоставените вредности од 
Правилникот за гранични вредности на бучава во животната средина ("Службен весник на РМ" бр 
147/08). 

Оперативна фаза  

Со оглед на тоа што станува збор за веќе постоечки пат емитираната бучава нема да 
влијае во голема мера негативно врз околното население. При изведба на активностите ќе се 
појават вибрации предизвикани пред се од движењето на градежната и транспортната 
механизацијата. 

Со рехабилитација на предметната делница се очекува да се намали нивото на постојната 
бучава предизвикана од моменталната состојба на патот, големите товарни осовински 
оптеретувања и дотраеност на истиот, како резултат на подобрените технички карактеристики на 
делницата - примена на современи градежни материјали за рехабилитацијата. 

5.6 Биодиверзитет (флора и фауна) 

Конструктивна фаза 

Во оваа фаза, како резултат на употреба на градежна механизација се очекува појава на 
зголемен интензитет на бучава и вибрации и зголемено количество на емитирани издувни гасови 
и прашина кои ќе предизвикаат влијание врз околната флора и фауна.   

Бучавата, вибрациите и издувните гасови од моторите се внатрешно согорување се 
влијанија кои со сигурност ќе се јават и во оперативната фаза, при користењето на делницата 
која е опфатена со проектните активности. Но значајно е да се спомене дека, влијанијата кои се 
очекуваат во оперативната фаза се веќе присутни и се јавуваат при користењето на предметната 
делница. 

Оперативна фаза 

На предметната делница нема ретки и загрозени видови на флора и фауна и со оглед на 
тоа дека по должина на трасата застапени се пред се рудерални видови и земјоделско 
обработливо земјиште, влијанијата врз биодиверзитетот може да се оценат како незначителни. 
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5.7 Социјални влијанија 

5.7.1 Позитивни социјални влијанија 

Овој пат ќе овозможи брз и сигурен пристап од н.м. Црнилиште до н.м. Житоше. Овој пат се 
користи на дневна основа за превоз на ученици од основните и средните уличишта. 
Подорувањето на карактеристиките на патот ќе донесе корист за локалната заедница.  

Новиот пат истот така ќе овозможи побрз и посигурен транспорт на земјоделските 
производи од нивите и полињата до пазарите, каде се тргува со истите.  

Во текот на конструктивната фаза главно позитивно социјално влијание ќе биде работниот 
ангажман на локалното работоспособно население, особено во руралното население. Со оваа 
придобивка ќе се подобри начинот на живот на некои од домаќинствата во проектната област и 
со сигурност ќе придонесе да се намали степенот на невработенсот во засегнатата област. Ќе се 
користат градежни материјали, набавени од локалното подрачје, со што значаен дел од 
инвестициските средства би завршиле во локалните бизниси.   

5.7.2 Несакани социјални влијанија  

Проектот ќе биде управуван од Рамката за раселување (RPF) која побарува подготовка на 
Акционен план за раселување (RAP), во случаи кога се очекува заземање на приватно земјиште. 
Но бидејќи, проектот предвидува само рехабилитација на постоечката траса, без откуп на 
земјиште, не е потребна подготовка на Акционен план за раселување.  

На неколку локации, во Костинци, постојат куќи кои се наоѓаат во близина на патот, а како 
резултата на нивната лоша состојба, истите се многу осетливи на секаков вид на физичко 
влијание. Повеќето од куќите кои се лоцирани во непосередна близина на работ на постоечкиот 
пат се стари и ненаселени, поголем временски период. Што би значело дека тешката градежна 
механизација во текот на реконструкцијата, може да предизвикаат неповратана штета на овие 
куќи. Истото се однесува и на некои постоечки, населени куќи во ЛАжани, кои се граничат со 
патот.  

Транспортот на градежните машини, материјалите и работниците до градежната локација, 
безсомнежи ќе предизвика одреден степен на уништување на локалните патишта. Ова 
уништување на лоланите патишта се очекува да се случи, бидејќи истите не се проектирани да 
издржат транспорт на тешки товарни возила и градежна механизација.  

Следното очекувано влијание кое е поврзано со локалната заедница, ќе се јави во облик на 
нарушување на секојдневните животни навики, предизвикано ограничениот пристап до 
населените места, локалните компании, до земјиштата и имотот на поединци, што се должи на 
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употребата и реконструкцијата на локалниот пат. Со започнувањето на градежните активности, 
до некои од населените места пристапот ќе биде привремено во преќин.  

Следно, многу важно социо-економски влијаие би можело да настане со несоодветно 
ракување со запаливи материјали, во текот на градежните активности, особено во текот на 
летниот период кога околната вегетација е исушена и многу лесно може да се запали. Дрвјата и 
тревестата вегетација кое се наоѓа во непосредна близина на планираната проектна траса, а со 
тоа и до градежната локација, може многу лесно да предизвикаат голема штета, во случај на 
пожар или експлозија, кои можат да се прошират на локалните полиња и шуми.  

Многу често компаниите кои ги изведуваат работите немаат учество во делор на 
проектирањето на проектот, па затоа немаат реална слика за осетливоста на градежната 
локација, а нивниот пристап е повеќе или помалку механички, без да обратат доволно внимание 
на локалното социјални опкружување. Вработените изведувачи, доколку не потекнуваат од 
блиските населени места, најчесто немаат смисла за потребите и вредностите на локалното 
население, особено кога станува збор за населени места во близина на градежните локации. 
Непосредната оддалеченост на населените места од градежната локација, многу лесно може да 
доведе до пореметување на животните навики на локалната заедница.  

Од голамо значење е полаките на локачното население кон градежните активности да 
бидат адресирани брзо и соодветно, по што проектниот промотор ќе може да интервенира за 
намалување на евентуалните штети и често неподносливото однесување на на изведувачите, во 
текот на градежната фаза.  

Исто така муслиманските гробишта и две нови џамии во населените места Пешталево и 
Лажани се лоцирани во непосредна близина на постоечкиот пат. Црквата во населеното место 
Секирци, Св. Атанасиј, со христијанските гробишта се многу блиску до постоечкиот пат, и има 
големи шанси, паркинг просторот пред црквата да се користи како привремен паркинг простор за 
градежните машини и возила. Во периодот кога се одржуваат верски обредим како што се 
прослави, погреби и литургии (за муслиманите петок околу пладе, за Христијаните во недела 
сабајле) градежните работи, не би требало да го попречуваат пристапот то верските објекти и би 
требало да бидат во прекин додека траат верските обреди. Дополнително, градежната компанија 
би требало да ги координира своите активности со локалните верски лидери.   

Механизам за поплаки  

ЈПДП е целосно посветено на добивање и одговор на сите коментари и поплаки, било усно 
или во посмена форма, а кои се однесуваат за разгледуваниот проект. ЈПДП препознава дека 
консултациите со јавноста се тековен процес и дека различни проблеми можат да се јават како 
што напредува проектот, во фаза на откуп на земјиште или во градежната фаза. 
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Сите коментари и поплаки ќе бидат проследени и обработени од страна на одговорно лице 
во ЈПДП:  

Г-ѓа Билјана Лазаревска, Сектор за правни работи   

Тел: + 389 (0)2 3118-044 лок.119  

Фах: + 389 (0)2 3220-535  

Е-маил: biljanal@roads.org.mk  

Адреса: Јавно Претпријатие за Државни Патишта  

Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија  

Веб адреса: www.roads.org.mk  

Времето за одговор на евентуалните попаки ќе биде во согласност со националното 
законодавство, кое се однесува на оваа тема.  

Коментарите за Проектот, како и поплаките, исто така можат да бидат доставени до 
одговорното контакт лице во општина Долнени или во канцеларијата на Светска Банка (Скопје):  

Општина Долнени  

Адреса: 7504 Долнени, Република Македонија  

Е-маил: info@opstinadolneni.gov.mk 

 

Канцеларија на Светска Банка, Скопје  

Адреса: ул. Аминта трети, бр. 34,  

1000 Сокпје, Република Македонија 

Тел: +389 2 55 15 230, 3117 159 

Фах: +389 2 55 15 240 

Контактни информации од канцеларијата на Изведувачот, откако ќе бидат познати, ќе 
бидат јавно достапни. 

Како дополнение на овој документ, е приложен основен формулар за поднесување на 
коментари и поплаки, директно или индиректно поврзани со проектот.  

Други коментари кои се однесуваат на влијанија врз животната или социјалната средина ќе 
бидат заведени во евиденцијата на жалби.  



Јавно Претпријатие за Државни Патишта  
Извештај за процена на животната средина и социјалните ефекти за рехабилитација на државен пат Р2335 и 

Р2336,  Делница: Лажани – Ропотово - Црнилиште 

 

     

Geing Krebs und Kifer International and others ltd                                                                                                           62 
 
 

Формуларот за поплаки (на Македонски и на Англиски јазик) ке биде достапен на веб-
страната www.roads.org.mk, а сите засегнати општини ќе добијат печатени формулари, кои би 
биле лесно достапни за јавноста. За поребите на вработените во градежните компании ќе се 
воспостави посебен Механизам за поплаки на вработени (како посебен систем).  

ЈПДП ќе го следи целосниот процес на коментари и поплаки и информациите ќе бидат 
транспонирани во соодветни извештаи, кои ќе бидат подготвени и објавени на неговата 
вебстрана. ЈПДП е должен да одговори на сите поплаки, во согласност прописите пропишани со 
националното законодавство.  

Во подготовката на нивните поплаки, засегнатите страни можат да користат правна помош, 
според македонското законодавство.    

- Податоци за контакт и одговорности при имплементцаија на План за вклучување 
на засегантаи страни   

ЈПДП препознава дека осмислен ангажман на локалната заедница и останатите засегнати 
страни ќе обезбеди успешна реализација на Проектот за предметниот пат. Дополнително, во 
процесот на вклучување, може да се добијат коментари и предлози кои се однесуваат на 
Проектот, а би можеле да го подобрат Проектното решение и да доведат до бенефит на локално 
ниво. Планот за вклучување на засегнати страни е тековен процес, кои се одвива во текот на 
реализацијата на проектните активности. Назначено лице, одговорно за Планот за вклучување на 
засегнати страни е:  

Г-дин Јоже Јовановски, Раководител на одделение за Животна Средина и Социјални 
аспекти   

Тел: + 389 (0)2 3118-044, лок. 135  

Фах: + 389 (0)2 3220-535  

е-маил: j.jovanovski@roads.org.mk  

Адреса:  

Јавно Претпријатие за Државни Патишта  

Даме Груев 14  

1000 Скопје, Република Македонија  
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ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ 

Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти претставува документ 
кој ги дефинира мерките, процедурите и одговорностите кои се потребни при реализацијата на 
проектот. Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти се состои од низа 
на мерки за намалување и мониторинг на влијанијата како и од институционални мерки, кои е 
потребно да се преземат за време на реализацијата и при фазата на користење, а со цел да се 
елиминираат, избегнат или намалат можните негативните влијанија врз животната и социјалната 
средина.  

Главните активности за намалување на влијанијата се опишани во Табела 12.  

Планот за ублажување ги идентификува влијанијата врз животната средина во текот на 
изградбата и фаза на користење, мерките за ублажување, трошоците и одговорностите за 
спроведување на мерките за ублажување. Ублажувањето претставува составен дел од оценката 
на влијанието. Овој процес изнаоѓа подобар начин за реализација на активностите при што ќе се 
намалат или елиминираат негативните влијанија.  
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         Табела 12 План за управување со животната средина и социјалните аспекти 

 Влијание Мерки за намалување на влијанијата Трошоци Институционални одговорности Коментари 

Фаза    Инсталира Оперира  

Подготвителна  Дотур на 
материјал 

� Изведувачот треба да снабдува 
материјал (песок, чакал и асфалт) од 
инсталации (алфалтни бази) кои имаат 
добиено Интегрирана еколошка 
дозвола од МЖСПП; 

� За време на траснпортот на 
материјалите од асфалтните бази 
товарните возила да бидат соодветно 
покриени. 

Оперативни 
трошоци на 
Изведувачот 

Изведувач  Изведувач Набавката на материјал 
од инсталации кои 
имаат добиено 
Интегрирана еколошка 
дозвола ќе овозможи 
максимална заштита на 
сите медиуми во 
животната средина. 

Конструктивна  Заштита на 
воздухот 

� Одржување на возилата и градежната 
механизација во добра состојба;  

� Исклучување на возилата и градежната 
механизација кога истите не се 
користат; 

� Употреба на високо квалитетни горива 
за возилата и градежната механизација; 

� Товарните возила кои вршат пренос на 
материјал мораат да бидат соодветно 
покриени;  

� Распрскување на вода на локацијата за 
време на градежните активности 

Оперативни 
трошоци на 
Изведувачот 

Изведувач Изведувач  

Подготвителна/ 

Конструктивна  

 

Заштита пд 
бучава  

� Планирање на градежните активности 
со цел намалување на емитираната 
бучава (интензитет и време); 

� Одржување на возилата и градежната 
механизација во добра состојба;  

� Исклучување на возилата и градежната 
механизација кога истите не се 

N.A. Изведувач Изведувач  
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 Влијание Мерки за намалување на влијанијата Трошоци Институционални одговорности Коментари 

Фаза    Инсталира Оперира  

 

 

Конструктивна 

користат; 
� Извршување на градежните активности 

за време на дневните работни часови 
(8:00 – 5:00 часот) 

� Информирање на локалното 
население за планираните активности 
на локацијата за време на 
рехабилитацијата. 

Подготвителна  

 

 

 

Конструктивна  

Управување со 
отпад  

� Склучување на договор со 
авторизирани компании за собирање и 
понатамошен третман на различни 
видови на отпад; 

� Сепарација на различни типови на 
отпад;    

� Дел од градежниот отпад да биде 
повторно употребен како материјал.  
Оној дел од градежниот отпад кој не 
може да се користи повторно да биде 
транспортиран до соодветната 
депонија односно депонијата 
"Црнилиште" во Општина Долнени, 
која според оценката на ризик е 
оценета со низок ризик (Поглавје 5); 

� Опасниот отпад да биде преземен од 
страна на авторизирана компанија за 
управување со таков вид на отпад; 

� Отпадот произведен од работниците 
(комунален отпад) треба да биде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изведувач 

 

 

 

Изведувач 

 

 

 

 

 

Изведувач 

 

 

 

Изведувач  

Изведувач/ 
Овластена 
компанија 
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 Влијание Мерки за намалување на влијанијата Трошоци Институционални одговорности Коментари 

Фаза    Инсталира Оперира  
складиран во најблиските поставени 
садови за цврст комунален отпад и 
отстранет од градежната локација 
секојдневно и депониран на депонија 
за комунален отпад (Јавно 
Претпријатие); 

� Отстранетиот асфалт е во сопственост 
на ЈПДП и  ЈПДП треба да обезбеди 
безбеден начин за негова реупотреба 
или рециклирање во согласност со 
Изведувачот и Општината; 

� Забрането е привремено депонирање 
на отпад и останати градежни 
материјали во близина на реки, потоци 
и други водени екосистеми; 

� Изведувачот е должен градежната 
локација ја одржува чиста и да не 
депонира никаков материјал надвор од 
границите на градежната локација; 

� Изведувачот е должен да изготви 
договор за План за управување со 
отпадот. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изведувач 

 

 

 

 

Овластена 
компанија 

 

Изведувач/ 
Овластена 
компанија 

Подготвителна  

Конструктивна  

Заштита на 
почвата  

� Да се предвиди минимална површина 
потребна за градежните активности;  

� Прекин на градежните активности во 
случај на неконтролирано истекување 
на гориво, масло, лубриканти или 
останати хемикалии. Во тој случај да се 
покрие местото на истекување со песок 
и да се отстрани загадениот почвен 

 

 

100€  

(Мобилни 

Изведувач 

Изведувач 

 

 

Изведувач 

Изведувач/ 
Овластена 
компанија 
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 Влијание Мерки за намалување на влијанијата Трошоци Институционални одговорности Коментари 

Фаза    Инсталира Оперира  
слој. Загадениот почвен слој да се 
третира како опасен отпад;  

� Поставување на мобилни тоалети на 
одредени места по должина на трасата 
и склучување на договор со компанија 
за одржување и чистење на истите;   

� Забрана за чистење на возила и 
градежната механизација по 
должината на трасата. Чистењето на 
возилата и градежната механизација 
треба да се изведува на соодветни 
места од градежната локација; 

� Гориво, масла и лубриканти нема да се 
складираат по должината на трасата, 
бидејќи како што е нагласено во овој 
документ заземање на дополнителен 
простор по должината на трасата не е 
дозволено.  

тоалети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изведувач 

 

 

 

 

 

 

 

Изведувач 

 

Конструктивна  Заштита на 
водата 

� Имплементација на процедурите за 
управување со отпад од Табела 11 
(види управување со отпад). Отпадот, 
вклучително и отпадот од мобилните 
тоалети, не смее да се депонира во 
водотеците. Во случај на инцидентни 
истекувања, веднаш треба да се 
преземат соодветни мерки како 
апликација на мобилни маслофаќачи 
или спречување на истекувањето со 
цврсти абсорптивни материјали кои 
потоа ќе бидат соодветно депонирани.  

50€ (по 
мобилен 

маслофаќач) 

Изведувач 

 

Изведувач  
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 Влијание Мерки за намалување на влијанијата Трошоци Институционални одговорности Коментари 

Фаза    Инсталира Оперира  

Подготвителна Заштита на 
биолошката 
разновидност 

� Овозможување на минимално потебна 
работна површина; минимално 
отстранување на вегетацијата по 
должината на трасата за време на 
подготвителните активности;  

� Лов и риболов, собирање на шумски 
плодови, птичји јајца и сл. од страна на 
градежните работници се строго 
забранети 

� Времени локации за отстранување на 
отпадот по должината на трасата не 
треба да се создаваат.    

N.A. Изведувач 

 

 

Изведувач 

Изведувач 

 

 

Изведувач 

 

Конструктивна Безбедност во 
сообраќајот – 
времен режим 
на сообраќај  

 

- загрозување 
во сообраќајот 
по работното 
време  

 

� Јавноста да биде информирана за 
обемот и распоредот на градежните 
активности, како и за ограничувањето 
на пристапот до лкацијата;  

� Мерки за овозможување на 
континуиран непречен сообраќај во 
околината на градежните локации; 

� Соодветна сигнализација, знаци за 
безбедност во сообраќајот, бариери и 
лица со знамиња за контрола на 
сообраќајот; 

� Соодветно осветлување и соодветно 
поставени безбедносни знаци.  

200€ 

(Соодветно 
осветлување и 

соодветно 
поставени 

безбедносни 
знаци) 

Изведувач Изведувач Плановите за 
организирање на 
сообраќајот треба да 
бидат одобрени од 
сообраќајната полиција  
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 Влијание Мерки за намалување на влијанијата Трошоци Институционални одговорности Коментари 

Фаза    Инсталира Оперира  

Подготвителна Општа 
безбедност при 
работа 

� Изведувачот треба да овозможи 
известување за можни незгоди, пожар 
и третман при истекување на 
хемикалии/постапки во итни случаи 

Оперативни 
трошоци на 
изведувачот 

Изведувач Изведувач  

Конструктивна Безбедност и 
здравје на 
работниците  

� Да се информираат работниците за 
сите безбедносни процедури и 
соодветната безбедносна опрема, како 
заштитни одела, чизми, шлемови, 
ракавици, очила, заштита од бучава и 
итн.  

200€  

(ЛЗО опрема)  

Изведувач Изведувач  

Подготвителна/ 
Конструктивна  

Информирање 
на 
јавноста/јавна 
консултација  

� Да се информира локалното население 
и пошироката заедница за планираните 
градежни активности, начинот на 
нивната реализација и завршеток;  

� Да се известат одговорните лица од 
локалните верски објекти за навремена 
координација на градежните активности 
во близина на верските објекти; 

� Да се воспостави механизам за 
одговор на поплаки и да се вклучат 
засегнатите страни пред и за време на 
градежните активности.  

 

N.A. 

 

 

 

Изведувач 

 

 

ЈПДП/ 
Изведувач 

Изведувач 

 

 

ЈПДП/ 
Изведувач 

 

 

Важно: Сите трошоци за намалување на влијанијата предвидени со овој документ треба да бидат предвидени од страна на понудувачот 

на тендерот и треба да бидат вклучени во Предмерот и пресметката. 
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5.8 Мониторинг активности 

Од суштинско значење е изготвување на програма за мониторинг и соодветно следење на 
зачестеноста, со цел да се демонстрираат и вкупните перформанси на проектните активности и 
краткорочните влијанија предизвикани од градежните активности. Поконкретно, како интегрален и 
критичен дел на Планот за мониторинг на животната средина и социјалните аспекти (ESMP), 
програмата за мониторинг на животната средина треба да ги има следниве цели:  

• Одредување на реалниот степен/големина на влијанија; 

• Да ги контролира влијанијата кои се резултат на процесот на изградба и 
оперативната фаза; 

• Да ги проверува стандардите за заштита на животната средина од загадување, кои 
се применуваат на проектот во текот на изградбата; 

• Да го проверува и надгледува спроведувањето на решенијата за заштита на 
животната средина за време на изградбата; 

• Да предлага мерки за намалување во случај на неочекувани влијанија;  

• Да врши проценка на ефектот од мерките за намалување за време на градежната и 
оперативната фаза.  

 

Проектот ќе имплементира план за мониторинг на животната средина кој: (i) ја следи 
работата на изведувачот за време на спроведување на проектот со цел да се провери 
договорената усогласеност со предвидените мерки за намалување на влијаннијата, а потоа и (ii) 
да се проценат вистинските влијанија врз животната средина од проектот во текот на годините по 
завршувањето на различните компоненти на проектот. Главните компоненти на планот за 
мониторинг вклучуваат: 

- Еколошки параметри кои ќе се следат; 

- Специфични подрачја, локации и параметри кои ќе се набљудуваат; 

- Важечки стандарди и критериуми; 

- Времетраење и зачестеност; 

- Обврски на институциите; и 

- Трошоци. 
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Табела 13 Мониторинг план 

Фаза 
Кој 
параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметарот? 

Како ќе се следи 
параметарот? 

Кога ќе се следи 
параметарот? 
Зачестеност 

Трошоци (€) Одговорност 

План за мониторинг на животната средина 
Конструктивна фаза 
Безбедност во 
сообраќајот 

Безбедност за 
време на 
конструктивнат
а фаза 

План за 
управување 
со 
сообраќајот 

На 
привременото 
мобилно 
градилиште 

 
 

Оцена 

Набљудување; 
Споредба со 
планот на 
Изведувачот  

Пред почетокот на 
градежните 
активности и еднаш 
неделно; за време 
на градежниот 
период  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

 

Надзор 

Општа 
безбедност 
при работа 

Безбедност на 
вработените и 
посетителите 
на локацијата  

Постоење на 
План за 
безбедност и 
здравје при 
работа на 
привремени 
мобилни 
градилишта  

На локацијата 
на 
привременото 
мобилно 
градилиште  

Преглед на 
имплементацијата 
на предвидените 
мерки во Планот 
за безбедност и 
здравје при 
работа 
(снабденост со 
лична заштитна 
опрема итн.), број 
на повреди на 
работното место, 
назначено лице за 
заштита при 
работа на 
локацијата 

Секој ден за време 
на градежните 
активности  

 Оперативни трошоци 
на изведувачот 

Надзор/Државен 
инспектор за 

безбедност и здравје 
при работа 
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Фаза 
Кој 
параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметарот? 

Како ќе се следи 
параметарот? 

Кога ќе се следи 
параметарот? 
Зачестеност 

Трошоци (€) Одговорност 

План за мониторинг на животната средина 
Конструктивна фаза 
Загадување на 
воздухот 
(фугитивни 
емисии на 
прашина, 
емисии на 
издувни гасови 
од градежната 
механизација) 

Издувни 
гасови 

 
 
 
Прашина 

На локацијата  

 
 
 
 
На локацијата 

Визуелна оцена 

 

 

Визуелна оцена 

 

За време на 
работата на 
градежната 
механизацијата 

За време на дотур 
на материјал и за 
време на останатите 
градежни 
активности 

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Надзор 

Потенцијално 
загадување на 
почвата и  
подземната 
вода/ 
загадување на 
површинските 
води 

Квалитет на 
почвата 

 

На локацијата 

 

Визуелна оцена 
на најблиската 
област, проверка 
на можни 
истекувања кои 
можат да влијаат 
на квалитетот на 
почвата (а 
потенцијално и на 
подземната вода) 

Периодично за 
време на 
градежните 
активности  

 
 
 

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

 
Изведувач/ 

МЖСПП 

Создавање на 
отпад 
(комунален 
отпад од 
градежните 
работници, 

Имплементир
ан систем за 
управување 
со отпад, 
поставени 
кутии за 

На локацијата Визуелна оцена 

Склучени 
договори со 
правни/физички 
лица кои 

Секој ден Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Изведувач 

МЖСПП 
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Фаза 
Кој 
параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметарот? 

Како ќе се следи 
параметарот? 

Кога ќе се следи 
параметарот? 
Зачестеност 

Трошоци (€) Одговорност 

План за мониторинг на животната средина 
Конструктивна фаза 
градежен отпад 
итн.) 

колектирање 
на отпад 

поседуваат 
дозвола за 
управување со 
отпад  

Бучава и 
вибрации од 
градежните 
активности 

Технички 
карактеристи
ки на 
градежната 
опрема  

Во овластени 
сервисни 
центри и на 
локацијата  

Визуелна оцена 

 

Секој ден Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Изведувач/Надзор 

 

Достава на 
материјал 
(асфалтни 
бази) 

Поседување 
на 
официјално 
одобрение 
или важечка 
оперативна 
дозвола 

На 
градежната 
локацијата и 
локација на 
асфалтната 
база  

Проценка 

 

Пред почеток на 
градежните 
активности  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Надзор 

 

Транспорт на 
материјал 

Камионите за 
достава на 
материјал да 
бидат 
покриени 

На локацијата Визуелна оцена 

 

Ненајвени 
инспекции за време 
на работните 
активности  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

 

Изведувач/Надзор 
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Фаза 
Кој 
параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметарот? 

Како ќе се следи 
параметарот? 

Кога ќе се следи 
параметарот? 
Зачестеност 

Трошоци (€) Одговорност 

План за мониторинг на животната средина 
Конструктивна фаза 
Градежна 
локација 
(Зголемена 
бучава кон 
вработените и 
животната 
средина) 

Ниво на 
бучава 

 
 
 
 
Технички 
карактеристи
ки 
градежната 
опрема 
 
Издувни 
гасови 
 
Прашина 

На локацијата 
според 
законската 
легислатива  

 
 
Во овластени 
сервисни 
центри и на 
локацијата 
 
 
На локацијата 
 
 
На локацијата 

Мерења на 
емитирано ниво 
на бучава на 
неколку мерни 
места (доколку е 
потребно) 

Визуелна оцена 

 

 

Визуелна оцена 

Визуелна оцена 

Еднаш пред 
почетокот на 
градежните 
активности и еднаш 
за време на 
градежните 
активности  

Секој ден 

За време на 
работата на 
механизацијата  
За време на 
доставата на 
материјал, и за 
време на останатите 
градежни 
активности 

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

 

Изведувач/Надзор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативна фаза/фаза на користење 
Зголемено 
ниво и брзина 
во сообраќајот 
(Емисија на 
издувни гасови 
од возилата, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500€ 
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Фаза 
Кој 
параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметарот? 

Како ќе се следи 
параметарот? 

Кога ќе се следи 
параметарот? 
Зачестеност 

Трошоци (€) Одговорност 

План за мониторинг на животната средина 
Конструктивна фаза 
зголемено ниво 
на бучава, 
квалитет на 
вода 
(суспендирани 
цврсти 
материи, 
органски 
соединенија, 
тешки метали, 
pH) 

Емисии од 
возила; ниво 

на бучава 

По должина 
на патниот 

правец 

Мерења на 
емитирана бучава 

и квалитет на 
воздух на неколку 

мерни места  

Еднаш годишно ЈПДП/ 
Изведувач на 
мониторингот 

Безбедност во 
сообраќајот 
(Зголемена 
брзина) 

Состојба на 
патните 
знаци; брзина 
на возилата 

По должината 
на патниот 
правец 

Визуелна оцена; 
со мерачи на 
брзина 

За време на 
активностите за 
одржување  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

 

 

ЈП "Македонија Пат" 

План за мониторинг на социјалните аспекти 

Подготвителна 
фаза 

План за откуп 
на 
земјиштето 

Во 
канцеларија 

Преглед на 
документација 

Пред почетокот на 
градежните 
активности 

2000 € 

 

ЈПДП 

Коструктивна 
фаза 

План за 
управување 
со 
сообраќајот 

Во 
канцеларија и 
на локацијата 

Преглед на 
документацијата и 
визуелен аудит 

На почетокот од 
градежните 
активности и 
месечно  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

 

Изведувач 

Конструктивна 
фаза 

Подготовка 
на Извештај 

Во 
канцеларија и 

Преглед на 
документација 

На почетокот од 
градежните 

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Изведувач 
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Фаза 
Кој 
параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметарот? 

Како ќе се следи 
параметарот? 

Кога ќе се следи 
параметарот? 
Зачестеност 

Трошоци (€) Одговорност 

План за мониторинг на животната средина 
Конструктивна фаза 

за 
активностите 
за 
вклучување 
на 
засегнатите 
страни  

на локацијата активности и 
месечно 

Конструктивна 
фаза 

Механизам 
за поплаки од 
социјалната 
заедница и 
од 
вработените  

Во 
канцеларија и 
на локацијата 

Преглед на 
документација 

На почетокот на 
градежните 
активности и 
месечен преглед на 
Регистарот на 
поплаки  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Изведувач 

Конструктивна 
фаза 

План за 
безбедност и 
здравје при 
работа  

Во 
канцеларија и 
на локацијата 

Преглед на 
докумантација и 
визуелна 
инспекција  

На почетокот на 
градежните и 
месечно  

Оперативни трошоци на 
изведувачот 

Изведувач и Државен 
инспектор за 

безбедност и здравје 
при работа  

Оперативна 
фаза 

Ревизија на 
безбедноста 
на патот 

Во 
канцеларија и 
на локацијата 

Преглед на 
документација  

Еднаш. После 
изградбата  

N.A. ЈПДП 
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6. Улоги и одговорности при реализација на Планот за 
управување со животната средина и социјалните аспекти 

За време на изградбата, мерките за ублажување и мониторинг активности ќе се одвиваат 

паралелно со градежните активности. Тие ќе започнат во исто време кога вработените, опремата и / или 

материјали ќе се достават на локацијата, и ќе заврши кога сите вработени, опрема и / или материјали ќе 

се отстранат од локацијата, односно по завршување на процесот на рехабилитација.  

Доколку е потребно некои од активностите за мониторинг ќе да се одвиваат и по периодот на 

завршувањето на активностите, како што се следење на локациите за одлагање на отпадот.  

Детален мониторинг план, вклучувајќи го оној параметар кој ќе се следи, локација, тип на 

инструменти и нивната прецизност, фреквенцијата/зачестеност на мерењата итн. (доколку е потребно), 

треба да се наведе во техничките спецификации на Основниот Проект. Точниот временски период на 

отпочнување и финализација на мониторинг активностите не може да се прецизира, бидејќи се уште не е 

дефиниран временската рамка на активностите. Временската рамка ќе биде дефинирана откога ќе биде 

избран Изведувачот на градежните активности, а во согласност со распоредот на активности предложени 

во тендерската документација. Активностите за мерките за ублажување и мониторинг за време на 

оперативната фаза ќе се одвиваат паралелно со активностите за одржување на патниот правец, или кога 

одговорната институција ќе реши да ги провери аспектите на животна средина. Овие активности ќе се 

испланираат по завршување на предвидените градежни активности во координација со Изведувачите. 

Изведувачот треба да доставува, до ЈПДП, Извештаи за статусот на имплементација на 

предвидените мерки за ублажување на влијанијата врз животната средина. Истата одредба се однесува и 

на: Надзорот, како и на ангажираната компанија за мониторинг и за одржување на патниот правец, за 

нивните обврски за мониторинг и спроведување на мерките за ублажување. Доколку се случи некоја 

несреќа/хаварија во животната средина известувањето е задолжително.  

Соодветните улоги и одговорности се презентирани во Табела 15.  

ЈПДП ќе подготвува квартални извештаи за мониторин кои ќе ги достави до СБ, согласно добиените 

податоци од сите Изведувачи и надлежни институции за таков тип на активности.  
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Табела 14 Улоги и одговорности за имплементација на Планот за управување со 

животната средина и социјалните аспекти 

Компанија/Одделение Одговорности 

Единица за раководење на 

интернационални проекти (ЈПДП) 

Во координација со ЕПСАУ, оваа единица ќе биде 
одговорна за надгледување на имплементацијата на 
проект, за мониторинг на целокупната имплементација на 
проектот, вклучувајќи и ја усогласеноста со целите за 
заштита на животната средина на овој проект. ИПМУ ќе ја 
има финалната одговорност за перформансите за заштита 
на животна средина на проект, вклучувајќи ги и фазите на 
изведба и функција.  

Оваа единица особено ќе: i) ги координира со 
единиците на локална самоуправа во учеството на 
заедниците во фазите на подготовка и имплементација на 
на проектот;     ii) мониторира и надзорира имплементација 
на ЕСМП  вклучувајќи ги имплементацијата на ЕСМП во 
основните технички проекти и предмерот, проектната 
задача и договорите; iii) ќе биде надлежна за известување 
за имплементацијата на ЕМСП до Светска Банка. 

Одделение за заштита на 

животна средина и 

социјални аспекти 

(ЕПСАУ) (ЈПДП) 

Оваа единица ќе биде одговорна за мониторинг на 
имплементацијата на политиките за заштита на Светска 
Банка во сите фази и процеси на проектот. Особено ќе 
биде одговорна за:  

i) Преглед на подпроектите: EIAR, EMP, ESAR, RAP  
подготвени од страна на консултантите со цел да го 
осигура квалитетот на документите; ii) Помош на ИПМУ за 
вклучување на ЕМСП во основните технички проекти, 
тендерирањето, и договорните документи; iii) Помош на 
ИПМУ за вклучување на одговорностите при мониторинг и 
надзор ЕМСП во проектната задача, тендерирањето, и 
договорните документи за избор на Изведувач, Надзор и 
МОниторинг Кконсултант, iv) снабдува со релевантни 
влезни податоци во процесот за избор на 
консултант;providing relevant inputs; v) Прегледува 
доставени извештаи од страна на Изведувач, Надзор и 
Мониторинг Кконсултант; vi) Спроведува периодични 
посети на локацијата за за изведба; vii) Советување на 
раководството на ЈПДП за решенијата за проблемите од 
аспект на животна стредина на проектот; и viii) подготвува 
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Компанија/Одделение Одговорности 

делови од извештаите за прогрес и преглед доставени до 
Светска Банка, врзани со перформанси за заштита на 
животна средина. 

Изведувач 

Врз основа на одобрениот План за управување со 
живоитна средина и социјални аспекти, Изведувачот за 
имплементација на Планот и поднесување  на 
Извештај/план до ЈДПД и Надзорот за преглед и 
одобрување пред почетокот на работите. Изведувачот 
треба да ги обезбеди сите потребни дозволи за изведба 
(констрола на сообраќајот, бездедност и здравје при 
рабоат итн.) согласно законста регулатива. 

Изведувачот ќе има обврска да ангажира 
компетентно лице – стручно лице за безбедност и здравје 
при работа, кое ќе биде одговорно за следење на 
Изведувачот дали ги почитува барањата наведени во 
Планот за управување со животна средина и социјални 
аспекти 

Консултант за надзор 

Овој консултант ќе биде одговорен за супервизија и 
мониторинг на сите конструктивни активности и да се 
осигура дека Изведувачите работат во согласност со 
барањата наведени во Договорите и Планот за 
управување со животна средина и социјални аспекти.  

Надзорниот консултант треба да ангажира доволен 
број на квалификувани извршители (инженери за заштита 
на животна средина) со соодветно познавање на аспектите 
на животна средина и искуство во управување со ваков тип 
на проекти  

Министерство за животна 

средина и просторно планирање 

(МЖСПП) 

МЖСПП е одговорно за издавање на Решение за 
одобрување на Елаборатот за заштита на животна 
средина, и мониторинг на статусот на имплементација на 
предвидените мерки за заштита на животна средина во 
Елаборатот за ЗЖС преку Инспекторатот за животна 
средина.  
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7. Прилози 

 

Прилог 1.1: Ориентационо – комуникациона карта 

Прилог 1.2: Геолошка карта  

Прилог 1.3: Хидрогеолошка карта  

Прилог 1.4: Сеизмолошка карта  

Прилог 2: Формулар за поплаки 

Прилог 3: Извештај од мерење бучава предизвикана од сообраќај и прашина ЦЧ 10 во животната 
средина на делница Лажани – Ропотово - Црнилиште, државен пат Р 2335(Р-512) и Р2336 (Р-514) 
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Прилог 1.1 
Ориентационо – комуникациона карта 
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Прилог 1.2 
 Геолошка карта  
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Прилог 1.3  

Хидрогеолошка карта  
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Прилог 1.4 
Сеизмолошка карта  
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Прилог 2 

Механизам за поплаки 
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Прилог 2: Механизам за поплаки 

Дата: 

_______________________

____________________________ 

 

Забелешки:_____________

____________________________

____________________________ 

 

ФОРМУЛАР ЗА ПОПЛАКИ 

 

 

Информации за личноста 

која го поднесува формуларот 

Доколку не сакате да приложите информации на 

прашањата од 1–3 преминете на предметот и објаснувањето 

на поплаката  

1. Име  

2. Дата, место и начин на 

прием 

 

3. E-mail и други 

информации за контакт  

 

4. Опсег на поплака  

5. Детално објаснување на 

поплаката  

 

 

 

 

 

 

 

6. Детални податоци   

Начин на одговор кон 

Вашата поплака 

____________________________

___ 

Дата 

__________________________ 

Забелешки______________

_______ 

Ве молиме наведете како би сакале да Ве информираме 

за понатамошниот тек на процедурата: 



Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти  
 

     

Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО  87 

Обработка на поплаката  

Административни 

забелешки  

 

Прегледано (дата, 

одговорна единица/лице) 

 

Одговор (дата, одговорна 

единица/лице и архивски број) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти  
 

     

Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО  88 

 

  

 

 

 

 

Прилог 3 
Извештај од мерење бучава предизвикана од сообраќај и прашина ЦЧ 10 во 

животната средина на делница Лажани – Ропотово - Црнилиште, државен пат 
Р 2335(Р-512) и Р2336 (Р-514) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


