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На барање на нарачателот – Јавно претпријатие за државни патишта (ЈПДП),
изготвувачот “ЛАСОИ” ДОО Скопје го подготви овој нацрт ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА
ОЦЕНА на животната средина за Студија за концесиски проект, односно Физибилити
студија за оправданост на концесија за добра од општ интерес – за проектот за изградба,
одржување и наплата на патарини на автопат А2 (Коридор VIII).
За проектот е подготвен Идеен проект и Главен проект за „Изградба на автопат А2,
делница Гостивар - Кичево“
Студијата за концесиски проект за повеќе делници на патишта во Македонија е
изработена во 2009 година согласно Законот за концесии идруги видови јавно приватно
партнерство. Во рамките на оваа студија е опфатена делницата од Гостивар до Ќафасан
(граница со Албанија). Патниот правец од Гостивар до Ќафасан, поделен на повеќе
подделници, делумно ќе се издава на концесија (подделницата од Костивар до Кичево), а
преостанатите делници се финансираат со средства добиени преку кредит (јавно
финансирање). Во моментов, сеуште не е доделена концесија за ниту една од
анализираните делници.
Во таа насока, за делницата Гостивар – Кичево тековно се изработува Физибилити
студија за оправданост на концесија за добра од општ интерес – изградба, одржување и
наплата на патарини на автопат А2 (Коридор VIII), во согласност со новиот закон за
Концесија и јавно прватно партнерство (“Службен весник на РМ бр.6/12);.
Изработката на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена е согласно обврската за
спроведување на постапка за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина и
врз животот и здравјето на луѓето, дададена во глава X (Оцена на влијанието на
определени стратегии, планови и програми врз животната средина) од Законот за
животна средина.
Изработката на овој Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанијата врз животната
средина произлегува од член 16 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(“Службен весник на РМ бр.6/12) и согласно Зaконот за заштита на животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр 53/05, 81/05 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13 и 187/13); со овој член се определуваат подготвителните активности што треба да
се реализираат за да се отпочне со постапката за доделување на концесија за добра од
општ интерес. Помеѓу другото, за да се донесе Одлука од страната на Владата на
Република Македонија за доделување на концесија за добра од општ интерес, потребно е
да се изработи Физибилити студија за оправданоста на концесијата на добра од општ
интерес и да се изврши процена на влијанието врз животната средина на концесијата на
добра од општ интерес.
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Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз
животната средина од имплементацијата на предвидената физибилити студија уште во
фазата на нејзината подготовка и да предложи соодветни мерки за спречување, контрола
и/или компензација на влијанијата врз животната средина и општествените влијанија.
Извештајот е изработен согласно содржината пропишана во Уредбата за содржина на
извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ бр.153 од
20.12.2007 год.).
Одговорен за изработката на Извештајот за стратегиска оцена е Ана Петровска, експерт
за стратегиска оцена на животната средина (дадена е копија од потврдата за положен
стручен испит за стекнување на статус експерт за стратегиска оцена на животната
средина).

Ана Петровска,
дипл.инж. арх.
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1.

ВОВЕД

Република Македонија, како дел од заложбите за членство во Европска Унија (ЕУ), ја
развива и подобрува мрежата на државни патишта, која ги вклучува и меѓународните
патни правци што припаѓаат на Транс-Европската транспортна мрежа (Trans-European
Network Transport - ТEN-T). Притоа, Република Македонија ги следи плановите на ЕУ за
подобрување на мулти-модалните коридори заради прифаќање на транспортните
движења (кои се очекува да се зголемат за околу 2/3 до 2020 година). Националната
стратегија за транспорт на Република Македонија (2007-2017) исто така предвидува
завршување на Пан-европските коридори што минуваат низ земјата, а највисок приоритет
добива подобрувањето на меѓусебната поврзаност на патиштата.
На следната Слика бр. 1 е прикажана Транс -Европската транспортна мрежа на Балканот
и во Република Македонија.

Слика 1 Мрежа на Транс-Европски коридори на Балканот и во Република
Македонија
На следната Слика бр. 2 е даден приказ на палнираната транспортна инфраструктура во
Република Македонија.
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Слика 2 Патна инфраструктура и оските на развој, Просторен план, 2004
Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) работи на доизградба на државниот
патен правец А2, (дел од коридорот VIII, односно северната оска назначена на сликата
бр. 2 погоре). Просторната дистрибуција на Коридорот 8 е дадена на Слика бр. 3 подолу.
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Слика 3 Просторна дистрибуција на Коридорот VIII
Овој коридор, како што може да е види на Слика 3 погоре, минува низ следните поважни
општини: Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Куманово, Скопје, Сарај, Желино,
Тетово, Врапчиште, Брвеница, Боговиње, Гостивар, Кичево, Дебарца, Охрид и Струга.
Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) ги спроведува приоритетите на
Владата на Република Македонија во однос на доизградба на автопатиштата во состав на
Транс-Европските коридори; со оглед на фактот што тековно се гради единствената
преостаната делница

на автопатот во состав на Коридорот X од Демир Капија до

Смиквица, највисок приоритет има доизградбата на автопатиштата во состав на
Коридорот VIII; тековно се гради автопатот од Кичево до Охрид, а се планира и
реализација на автопатот од Гостивар до Кичево.
Овој извештај за Стратегиска оцена на животната средина се однесува на делницата од
Гостивар до Кичево, која е предмет на разработка со Судија за концесиски прект. По
одлуката на Владата на Република Македонија, во јуни 2006, да инвестира во
унапредување на инфраструктурата во Република Македонија, Министерството за
транспорт и врски и Агенцијата за државни патишта (сегашно Јавно претпријатие за
државни патишта) потпишаа договор за консултантски услуги за концесии на патишта со
наплата на патарини со консултантот Louis Berger SAS. Патните правци, инкорпорирани
во концесискиот проект беа избрани со цел да ја поттикнат реализацијата на државните
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приоритети меѓу кои се унапредување и развој на патната инфраструктура до
стандардите на транспортниот сектор за модерен, безбеден, добро одржуван и
интегриран транспортен систем, прилагоден на потребите на државата со цел
овозможување одржлив развој и регионален пораст на економијата, а во насока на
интегрирањето во Европската Унија, во согласност со Програмата на Владата на
Република Македонија 2008 – 2012 и Националната транспортна стратегија 2007 – 2017.
Консултантот започна со работа на проектот во октомври 2007 со задача да испита како и
во кои услови, може да се развие мрежата со автопати во Република Македонија со
помош на учество на приватен партнер. Во тоа време беше предложено издавање под
концесија на следните патни правци:


Деве Баир (граница со Бугарија) - Романовце;



Стенковец - Блаце (граница со Косово);



Гостивар - Ќафасан1 (граница со Албанија) и Требениште – Охрид и Струга Подмоље;



Патен правец 4 - Требениште – Битола;

На следната слика се дадени патните правци за кои било одлучено да се тендерираат
преку концесиски проект:

1

Разгледуваната делница од Гостивар до Кичево е дел од патниот правец Гостивар - Ќафасан
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Слика 4 Патни правци предмет на издавање под концесија од 2009 година
Наведените патни правци се групирани во источен и западен инвестициски (концесиски)
проект; потоа е направена приоретизација и утврдена е динамиката на инвестирање.
Делницата од Гостивар до Кичево е дел од западниот концесиски пакет.
Кко суштинска придбивка на Студијата за концесискиот проект, направена економска
анализа во однос на приходите на концесионерот и приходите на државата (концедент)
со цел утврдување на оправданоста на концесијата.
Очекуваната стапка на поврат на инвестицијата е предвидена да биде 16%. При
анализите е користена дисконтна стапка од 8,5% и инфлација од 2.1%. Приходите на
концесионерот биле утврдени врз основа на податоците за побарувачката (сегашен и
проектиран обем на сообраќај), инвестициската вредност на патиштата и приходите од
наплата на патарина. Притоа била направена и анализа на сензитивноста, односно
промена на резултатите во однос на промената на побарувачката (обемот на
сообраќајот). Економските анализи покажале дека концесисиот проект е недоволно
атрактивен, односно финансиските резултати на концесијата се негативни (повисоки
инвестициски трошоци во однос на приходи).
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И покрај тоа што анализите не биле позитивни, консултантите пепорачале дека одлуката
за доделување на концесија може да базира на немонетарни придобивки, како што се
заобиколување на голем број на градови и села и евентуално намалување на бројот на
сообраќајни незгоди, итн. Исто така, дадена е забелешка на точноста на податоците за
обемот на сообраќајот во недостиг на автоматски бројачи, односно во услови на рачно
броење на протоците (број и вид на возила). Под претпоставка дека заради рачното
броење на протоците маргината на грешка изнесува 50%, повторени се анализите при
кои обемот на сообраќајот е зголемен за 50% и следствено приходите на концесионерот
се

зголемуваат

пропорционално,

односно

се

добива

позитивна

разлка

помеѓу

инвестицијата и добивката.
Приходите за државата од концесискиот проект се поделени на: приходи од надоместокот
за концесија (првични и годишни); заштеди од рутинското и периодичното одржување на
патиштата; заштеда на трошоците за вработени и администрација за управување на
постоечките автопати со патарина; данок на приход кој ќе го плаќа концесионерот; и
резидуалната вредност на Концесијата на крајот на периодот за концесија, кога Владата
на РМ ќе го добие системот со автопати назад.
Зголемената атрактивност на концесискиот проект може сразмерно да донесе
зголемување на приходите на РМ. За да се зголеми интересот на приватниот сектор за
добивање на концесија, со Студијата за концесиски проект предложено е да се зголемат
патарините, да се зголеми уделот на финансирањето од страна на концедентот, односно
субвенциите.
Во

Студијата

за

концесискиот

проект

се

анализирани

одделните делници

на

автопатиштата, вклучително и патниот правец Гостивар - Ќафасан (граница со Р.
Албанија).
Имено, проектниот патен правец Гостивар – Ќафасан е со вкупна должина од 128
километри и е поделен на шест делници, имено;


Гостивар до Кичево со должина од 42 километри;



Кичево до Требениште со должина од 46 км;



Требениште до Охрид со должина од 10км;



Требениште до Струга со должина од 8 км;



Струга до Ќафасан со должина од 14км и



Струга до Подмоље со должина од 6 километри.

Делницата разгледувана со овој Извештај е опишана на следниот начин:

Делница Гостивар – Кичево
Почнувајќи од Гостивар, трасата прво се движи кон запад и потоа преминува на исток од
постоечкиот пат. Таа поминува низ шумско земјиште по слична траса како онаа на
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железницата, но два километри западно од пругата, се качува по стрмниот планински
гребен. По гребенот, трасата се среќава со постоечкиот пат и продолжува јужно кон
Кичево, генерално на западната страна од постоечкиот пат”.
На следната Слика бр. 5 е прикажана патната мрежа во Република Македонија и
назначена е локацијата на обработуваната делница.

Слика 5 Патна мрежа на Република Македонија и локација на предвидената делница
од Гостивар до Кичево
Автопатот кој се разгледува започнува од градот Гостивар, потоа влегува во долината на
Сушичка Река и се движи кон југ. Трасата поминува низ долината на Ѓоновички Поток и
потоа се качува по падините на Планината Буковиќ сè до платото и се спушта кон селата
Зајас и Трапчин Дол. Трасата потoа го заобиколува градот Кичево од неговата западна
страна. На наредната карта подолу е дадена трасата на автопатот за делницата Гостивар
-Кичево.
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Слика 6 Графички приказ на трасата на автопатот од Гостивар до Кичево
Со оваа Стратегиска оцена на животната средина се анализира состојбата на животната
средина во областа на трасата на планираниот автопат, влијанијата од коридорот на
трасата (што се обработува со Физибилити студијата за оправданост на концесијата за
добра од општ интерес – изградба, одржување и наплата на патарини на автопат од
Гостивар до Кичево), односно можните начини за ублажување на овие влијанија.
Извештајот исто така содржи план за мониторинг на животната средина.
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2.

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ
НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАТА И ВРСКАТА СО ДРУГИ
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
2.1 Преглед на содржината на физибилити студијата

Со овој Извештај за стратегиска оцена се анализира Студија за концесискиот прект, како
и “Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес“ за
Проектот за изградба на делницата на државниот пат А2 од Гостивар до Кичево.
Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес е во
согласност со Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на РМ
бр.6/12).
Методолошкиот пристап при изработка на Физибилити студијата за оправданост на
концесија за добра од општ интерес опфаќа технички, финансиски и правни аспекти на
концесискиот прект. Техничките аспекти на Физибилити студијата се изработени врз
основа на веќе изготвен Главен проект за изградба на автопат А2, делница Гостивар – Г.
Ѓоновица – Букојчани - Кичево.
При утврдувањето на опсегот на студијата, целосно е применета Уредбата за содржината
на физибилити студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на
јавното приватно партнерство (Сл. Весник на РМ бр. 44/12). Согласно оваа Уредба,
опфатени се следните аспекти на концесијата за добра од општ интерес – изградба,
одржување и наплата на патарини на автопат од Гостивар до Кичево:
1. Извршно резиме
2. Општ дел
2.1. Определување на законскиот основ за доделување на концесијата
2.2. Дефинирање на видот на договорот
2.3. Проценета вредност на договорот
2.4. Извадоци од Законот за концесии и јавно приватно партнерство кои ги
дефинираат елементите на физибилити студијата кои што треба да се земат во
предвид при определувањето на видот на договорот
2.5. Определување на објектот на концесијата, неговите главни карактеристики,
вклучувајќи ги и прирастоците и подобрувањата
2.6. Определување на јавната услуга предмет на концесијата, условитепод кои ќе се
врши, како и определувањето на објектот на концесијата со кој ќе се врши јавната
услуга, доколку вршењето на јавната услуга е поврзано со објект на концесијата
2.7. Определување на доброто од општ интерес - предмет на концесијата
2.8. Определување

и

анализа

на

условите

за

управување,

одржување

и

стопанисување со објектот на концесијата и доброто од општ интерес, како и
условите и параметрите за обезбедување на јавната услуга
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2.9. Определување

и

анализа

на

условите

за

управување,

одржување

и

стопанисување со објектот на концесијата и доброто од општ интерес, како и
условите и параметрите за обезбедување на јавната услуга;
2.10.

Измените направени во однос на претходната анализа за основните елементи

кои се показатели за природата на договорот и обрзложение на причините за тоа;
2.11.

Прашања поврзани со управувањето на проектот;

2.12.

Идентификација на слабостите и нивно разрешување;

2.13.

Политички, социјални и други прашања, и

2.14.

Прашања поврзани со следењето (надзор) на проектот

3. Техничка анализа
3.1. Опис на постојните објекти на концесијата/јавно приватното партнерство во
сопственост или владение на концедентот;
3.2. Потребата од изградба на нов(и) и/или реконструкција на објект(и) на концесијата
и опис на истиот;
3.3. Технички барања за проектирање и изградба на објектот на концесијата потребен
за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ интерес;
3.4. Наведување на главните технички и технолошки карактеристики на објектот на
концесијата/јавно приватното партнерство врз основа на:
3.4.1.

анализа на потребите на концедентот;

3.4.2.

идентификување на јавниот интерес;

3.4.3.

идентификување на планските документи и проектната документација

потребна

за

изградба

на

објектот

на

концесијата/јавно

приватното

партнерство.
3.5. Потребата и видот на подготвителните работи (изведување на привремени градби
и други активности заради организирање и уредување на градилиштето)
вклучувајчи ја и потребата од уредување на земјиштето за изградба на објектот на
концесијата партнерство;
3.6. Наведување на потребната инфратруктура за доведување во функционална
сотојба на објектот на концесијата, односно потребната инфраструктура за
вршење на јавната услуга/експлоатација на доброто од општ интерес;
3.7. Проценета вредност на:
3.7.1.

инвестицијата потребна за изградба на објектот на концесијата/јавно

приватното партнерство, вклучувајќи ја и инфраструктурата;
3.7.2.

трошоците потребни за подготвителните работи и уредувањето на

градежното земјиште;
3.7.3.

управувањето,

одржувањето

и

стопанисувањето

со

објектот

на

концесијата;
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3.8. Опрема потребна за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од
општ интерес и нејзината проценета вредност;
3.9. Стандарди за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ
интерес и
3.10.

Предвидувања за нивото на побарувачка на јавната услуга во однос на обемот

на потребните инвестиции и објекети во контекст на траењето на договорот.
4. Финансиско-економска анализа
4.1. Анализа на трошоците и приходите (користа) од концесијата, вклучувајќи нулто
сценарио, која содржи:
4.1.1.

анализа на трошоците за секоја година на траењето на концесијата/јавно

приватното партнерство потребни за инвестиции, работење, престанок на
концесијата и рекултивација на објектот на концесијата и други трошоци
поврзани со користењето на објектот на концесијата или со вршењето на
јавната услуга, односно користењето на доброто од општ интерес;
4.1.2.

анализа на проценетите приходи за секоја година на траењето на

концесијата/јавно приватно партнерство, како резултат од користењето на
објектот на концесијата/јавно приватното партнерство или вршењето на
јавната услуга, односно користењето на доброто од општ интерес;
4.1.3.

методологија за формирање на цената на јавните услуги која треба да ја

плаќаат

крајните

корисници

и

евентуалните

плаќања од

страна

на

концедентот/јавниот партнер, вклучувајќи ги и непредвидените околности кои
можат да влијаат на цената на конкретен пазар;
4.1.4.

анализа на слабостите и ризикот на концесијата/јавно приватното

партнерство (варијабили и параметри кои најмногу влијаат на стапката на
интерната

стапка

на

поврат

и

на

нето

сегашната

вредност

на

концесијата/јавно приватното партнерство; можните сценарија; веројатноста
од настанување на ризик и оценка на нивната финансиска импликација;
4.2. Физибилити анализа на оперативните приходи (врз основа на предвидената
побарувачка),

оперативните

трошоци,

капитални

трошоци

и

анализа

на

готовинскиот тек;
4.3. Трансакциона анализа: врз основа на проектираните парични текови, и можноста
за финансирање на капиталните инвестиции;
4.4. Анализа и заклучоци за ефикасноста на концесијата од аспект на концедентот,
направени врз основа на интерната стапка на поврат, нето сегашната вредност,
точката на изедначување и предлог за износот на надоместокот за концесија.
4.5. Образложен предлог за условите на концесијата/јавно приватното партнерство,
заснован на потребниот период за враќање на инвестицијата;
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4.6. Анализа на ризикот на концесијата/јавно приватното партнерство и предлог за
оптимално управување и распределба на ризкот;
4.7. Анализа на домашниот пазар, а по потреба и на пазарот во земјите од потесното
опкружување, со осврт на ризикот за враќање на инвестицијата;
4.8. Проценка на вредноста за пари (Value for Money)
4.9. За проекти кои бараат поддршка од јавниот сектор во било каква форма или
средства, анализа на достапноста и одржливоста, особено во врска со
достапноста на базични проекти;
4.10.

Споредбена анализа за исплатливоста на реализацијата на проектот по пат на

јавно приватно партнерство и вршење на услугата од страна на приватниот
партнер, во однос на вообичаениот начин на вршење на јавнатата услуга од
страна на јавниот партнер;
4.11.

За Иницијативи за приватно финансирање (PFI), стандарди за квалитет,

механизми на плаќање и
4.12.

Идентификација на ризикот, управување со ризик, распределба, вреднување и

ублажување на ризикот (ризик Матрица).
5. Правна анализа:
5.1. Анализа на законската рамка која го уредува начинот и условите на вршење на
јавната услуга и/или дејноста поврзана со објектот на концесијата и предметот на
концесијата, а особено задолжителните барања/елементи кои треба да се земат
во предвид од договорните страни;
5.2. Идентификација и анализа на сопственичко правните односи поврзани со објектот
и/или предметот на концесијата;
5.3. Идентификација и квалификација на стекнатите стварни права на објектот на
концесијата/јавно приватното партнерство или на други права поврзани со
предметот на концесијата/јавно приватното партнерство;
5.4. Идентификација на стварните права кои концедентот ќе ги пренесе на
концесионерот;
5.5. Преглед на документацијата потребна за градење на објектот на концесијата/јавно
приватното партнерство, вршењето на јавната услуга и користењето на доброто
од

општ

интерес,

вклучувајќи

ја

и

постапката

за

обезбедување

на

документацијата, како и надлежните органи за издавање на истата;
5.6. Анализа и препораки за содржината на договорот за концесија, а особено:
5.6.1.

условите за реализација на концесијата;

5.6.2.

посебните права и обврски на договорните страни;

5.6.3.

одговорност за неизвршување на обврските преземени со договорот за

концесија;
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5.6.4.

видот и висината на гаранцијата за неизвршување на обврските

преземени со договорот за концесија;
5.6.5.

начинот и условите под кои објектот на концесијата и доброто од општ

интерес ќе биде пренесено на концедентот;
5.6.6.

начинот и постапката за решавање на евентуалните спорови и

5.6.7.

други елементи согласно прописот со кој се пропишуваат елементите и

содржината на договорот за концесија.
6. Општи заклучоци и препораки
6.1. Анализа на законитоста и изводливоста на доделувањето на концесијата/јавно
приватното партнерство, вклучувајќи воспоставување на превентивни мерки од
интерес за одбраната и безбедноста на земјата;
6.2. Препорака за постапката за избор на концесионер;
6.3. Предлог одлука за отпочнување на постапка за концесија;
6.4. Препорака за критериумите за селекција на кандидатите/понудувачите и
евалуација на понудите;
6.5. Препораки за тендерската документација и
6.6. Препораки за нацрт договорот.
Причината за изготвување на физибилити студија е изградбата и ескплоатацијата на
делницата на автопатот А2 од Гостивар до Кичево од страна на приватен партнер. На тој
начин се одржува јавниот долг стабилен, односно не се врши дополнително задолжување
на земјата; приватниот партнер, односно концесионерот, има обврска да ја финансира
изградбата на автопатот во согласност со постојната техничка документација што ќе биде
составен дел на спецификациите од тендерската постапка.
Со изградбата на оваа делница на автопатот А2 од Гостивар до Кичево, ќе се изврши
соодветно поврзување на Полошкиот и Југозападниот плански регион, ќе се интензивира
економскиот развој во овие два региони преку подигање на квалитетот на сообраќајната
инфраструктура, со што ќе се овозможи и заживување на руралните области и
поттикнување на развојот на транзитниот туризам, трговијата, малото стопанство,
услужните дејности и др. Изградбата на автопатот А2, делница Гостивар - Кичево ќе
генерира повисок развој на поширокото подрачје, што ќе овозможи подобрување на
социо-економските услови.
За да се намали ефектот на бариера од ново планираниот автопат, ќе се ќе се изврши
поврзување со сите локални патишта преку изградба на подпатници, надпатници или
клучки.

2.2 Методологија и опис на физибилити студијата
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Osnova za izrabotka na “Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за автопат А2, Делница Гостивар - Кичево“ е Законот за концесија и јавно
приватно партнерство, односно Упредбата за содржината на физибилити студијата за
оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на јавното приватно
партнерство. Понатаму, доделувањето на концесијата ќе се изврши во согласност со
законите на Република Македонија со кои се пропишуваат условите за отстапувањето на
правото за користење на добра од општ интерес, како што се;
-

Закон за животна средина (53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13);

-

Законот за управување со отпадот (Службен Весник на Република Македонија” бр.
68/04, 71/14, 107/07, 102/08, 134/08, 123/12),

-

Закон за водите (Службен весник на РМ“ бр. 87/08 и 6/09, 161/09, 51/11 и 23/13)

-

Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр.
79/07 и 124/10)

-

Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04 и
92/07)

-

Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07,
35/10, 47/11, 148/11 и 59/12)

-

Закон за градење (Службен весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13 и 163/13)

-

Закон за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12 и 24/13)

-

Itn.

“Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од општ интерес за автопат
А2, Делница Гостивар - Кичево“ ги опфаќа следните аспекти на концесијата:
-

техно-економските параметри на предметот на концесијата (автопат А2, делница
Гостивар – Кичево),

-

правото на сопственост на концедентот и концесионерот над објектот на концесија, а
со тоа и правото на управување и стопанисување на објектот,

-

висината на инвестицијата превземена од страна на концесионерот, приходите и
периодот на повратот на инвестицијата, обврските и ризикот кои треба да ги преземе
приватниот партнер,

-

начинот на плаќање на надоместокот,

-

можност за вршење на комерцијални дејности,

-

пренос на правата на сопственост,

-

определување на природата на мешовитите договори,

-

учество на јавниот партнер од аспект на државна помош
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-

и друго.

2.2.1

Локација на трасата и технички параметри на автопатот

Делницата на државниот пат А2 од Гостивар до Кичево, обработувана со Физибилити
студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес, претставува дел од
северната оска за развој утврдена со Просторнииот план на РМ.
Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес за
автопатот А2, Делница Гостивар – Кичево, ќе овозможи да се реализираат заложбите за
дооформување на Транс-Европските патни правци и ќе се изврши подобра поврзаност на
Република Македонија со соседните земји.
При проектирањето делницата на автопатот А2 од Гостивар до Кичево е поделена на две
подделници и тоа: Гостивар – Букојчани и Букојчани – Кичево.
Подделница Гостивар - Букојчани
Вкупната должина на оваа подделница изнесува 29,300 километри. Вo ramni~arskiot
del (od km 0+000 do km 6+200) трасата минува низ aktivno zemjodelsko zemji{te; во
натамошниот дел, тerenot po koj se prostira trasata e izgraden od stabilni i cvrsti
epidot-hloritski {krilci и е обраснат со шума.
Po~etokot na delnicata Gostivar-Bukoj~ani e od naplatnata stanica na ve}e
avtopatski иzgradenata delnica Tetovo-Gostivar. Кlu~kata Gostivar zapo~nuva
vedna{ posle lirata od naplatnata stanica.
Почетниот дел на тrasata лежи во Polo{kata kotlina (okolu 6.2km) pri {to se
presekuva so regonalniot pat R 1206(stara oznaka 402), pristapniot pat za фабриката
за армирано стакло, мagistralniot pat A2, (stara oznaka M-4) i rekata Vardar, i ima
karakter na ramni~arska trasa. Од km 0+000 do km 4+150 се заобиколуваат гробиштата
на градот Гостивар. Оd km 1+750 do km 2+900 се пресекуваат канали за наводнување.
Дelot на трасата od km 6+200 do km 8+200 prakti~no pretstavuva premin od
ramni~arski vo planinski teren. Napu{taj}i ja Polo{kata kotlina, trasata navleguva
vo planinskiot del. Kako prva terenska pre~ka e ridot Gradi{te, koj ne mo`e da se
zaobikoli и заради тоа применет е тунел со должина L=450-500m. Pred vlezot vo
tunelot, kako prirodna prepreka se javuva golem dol koj e pominat so vijadukt
“Bawica” so dol`ina od 333m. Po izlezot od tunelot, trasata ja preminuva dolinata na
Su{i~ka reka so most L=380m, go совладува biloto me|u dolinite na Su{i~ka reka i
Me~kin potok i stignuva do fiksnata to~ka, prevojot “Mitroj Krsti”, so kota 806mnv. i
staciona`a ssa km 11+000. Ovde treba da se napomene deka od 8-ot kilometar, vo
blиzina na trasata na avtopatot, od levata strana, se pojavuva stariot pat GostivarKi~evo i go sledi istiot do 27-ot km од кадешто тој се одвојува. На одредени локации,
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avtopatot se dobli`uva do stariot pat na rastojanie koe uslovuva pojava na potporni
yidovi, ili devijacija na postojniot star pat.
Vo prodol`enie, od prevojot Mitroj Krsti (806mnv i staciona`a 11+000) do Dolna
\onovica (okolu 740mnv i staciona`a 14+200) avtopataot pretstavuva prisojna
padinska trasa, oddale~ena od samoto dno na dolinata na \onovi~ki Potok na
rastojanie minimum 250m. Пadinite se blagi i na mesta isprese~eni so {iroki dolovi
i srtovi, koi ne davaat mo`nost za nivno zaobikoluvawe. Нa ovoj del se nao|aat
pogolem broj nasipi ~ija dol`ina iznesuva od 200 do 400m i maksimalna visina 5 do
18m.
На следната Слика бр. 6 подолу е прикажана трасата на автопатот од стационжи 0+000
до 17+000км; дадена е ситуацијата и надолжниот пресек.

Слика 7 Ситуација и надолжен пресек на трасата на автопатот од стационажи 0+000
до 17+000
Delot od Dolna \onovica (740mnv i staciona`a 14+200) do prevojot Bukovik
(1185mnv i staciona`a 23+500) go karakterizira isklu~ivo planinski teren, na potezi
so mnogu strmi padini isprese~eni so {iroki i dlaboki dolovi i srtovi. Нa локацијата
кај ридот "^uka" pravecот на трасата се менува од severozapad-jugoistok vo
severoistok-jugozapad. Karakterot na morfologijata na terenot na ovoj del od trasata
predizvika i pojava na golemi objekti locirani vo dlabokite dolovi. Takvi objekti se
mostot na Sretkovska Reka (393m) vijaduktite \onovica 1 (280m), \onovica 2 (240m),
Zapade (544m) i Qubu{ka (410m). Pokraj objekti za premostuvawe, poradi na mesta
mnogu strmite padini, na ovoj del prеdvideni se i pogolem broj na potporni yidovi. Od
istite pri~ini na km 19+400 prеdviden e most samo na leviot kolovoz (poluobjekt
"Ronza") so dol`ina od 40m.
Karakteristi~no za ovoj del od avtopatot e i toa {to istiot pominuva blisku do
prirodnata pe{tera "Ubavica" locirana на km 16+700. Poto~no, osovinata na
avtopatot e oddale~ena okolu 100m horizontalno i 110m visinski.
Pri presekuvawe na srtovite se pojavuvaat dlaboki useci ~ija visina prose~no se
dvi`i okolu 15-20m. Isklu~itelno na km16+600, 19+200 i 21+600 se javuvaat useci so
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visina 34m i 28m. Povr{inata na popre~niot presek na ovie useci se dvi`i od 15002000 metri kvadratni.
Trasata od prevojot Bukoviќ, (km 23+500 i 1185mnv) kako najvisoko mesto me|u
Polo{kata i Ki~evskata kotlina, do biloto iznad seloto ^elikovci (km 29+987 i
825mnv) e karakterizirana kako padinska i son~ana so toa {to padinite se mnogu
strmi i isprese~eni so dlaboki dolovi i srtovi. Presekuvawe na avtopatot so
srtovite rezultira so dosta dlaboki iskopi. Takvi iskopi se pojavuvaat na km 25+500
(24m), km 26+675 (30m) i na km 27+770(25m). Presekuvawe na avtopatot so dlabokite
dolovi producira pojava na pove}e vijadukti. Toa se: vijaduktot Palina (L=124m),
vijaduktot Kamenolom (L=207m), vijadukt Krasta (L=208m), Grkoec (L=100m) kako i
vijaduktot ^a{ka (L=120m). Isto taka pokratkite i poplitki dolovi preminati se so
nasipi ~ija visina odi i do 14.00m (samo vo eden profil). Takvi nasipi se sretnuvaat
na km 27+200 (14m) i na km 29+200 (14m).
На Слика бр. 7 подолу е дадена ситуација и подолжен пресек низ теренот низ кој се
движи трасата од стационажа 17+000 – 29+200 км.

Слика 8 Ситуација и надолжен пресек на трасата од стационажа 17+000-29+200 км
Za proektnata brzina od 100 km/~as osnovnite grani~ni elementi na horizontalnoto i
vertikalnoto re{enie se:
-

minimalen radius na horizontalna krivina 450m.

-

minimalen parametar na preodna krivina 230m.

-

maksimalen nadol`en naklon 6%

-

minimalen radius na konkavno zaobluvawe 4,500m.

-

minimalen radius na konveksno zaobluvawe 8,500m.

Normalniot popre~en profil na trupot na patot se sostoi od:
-

2х2 soobra}ajni lenti po 3.50m. 14.00m.

-

2х1 lenti za zapirawe po poreba po 2.50m. 5.00m.
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-

2х1 rabni lenti kon srednoto zelenilo po 0.50m. 1.00m.

-

2х1 rabni lenti kon lentata za zapirawe po potreba po 0.25m. 0.50m.

-

sredno zelenilo 3.00m.

-

lenta za zapirawe po potreba kaj tunelite podolgi od 100m. 1.5 m.

Подделница Букојчани – Кичево
Вкупната должина на оваа подделница изнесува 12 километри. Novoproektiranata trasa
se protega od levata strana и paralelno со `elezni~kata pruga Gostivar- Ki~evo i
magistralniot pat A2 do km. 5+200,70, од која точка so vijadukt преку Зајашка Река со
должина од 192m se prefrla od desnata strana. Теренот низ кој се движи трасата е
далеку полесен од оној за подделницата од Гостивар до Букојчани.
Na km. 0+648,70 avtopatot go se~e lokalniot pat, a vkrstuvaњeto e re{eno so
nadpatnik so otvor 2h23,00m. Na km. 1+043,45 i km. 1+800,00predvideni se potpatниci
so L = 5,00m. Na km. 2+451,85 avtpatot go se~e lokalniot pat za s.Strogomi{te.
Vkrstuvaweto e re{eno so nadpatnik so L=7,50m.
Na km. 3+140 trasata ja se~e Strogomi{ka reka, kade e predviden most so L=14,0m. Na
km. 5+505,00 avtopatot go se~e patot za s.Gre{nica i Ba{i~ka Reka. Vkrstuvaweto e
re{eno so vijadukt so L=156,00m. Na km. 6+100 i km. 6+656 predvideni se vijadukti so
raspon od 2h27,00m=54,00m, a na km. 7+346 vijaduktot e so raspon od 100м.
Na km. 7+830,50 predviden e vijadukt so L=33,00m; Na km. 8+692 predviden e vijadukt
sso L=304,00m.
Na km. 10+158,41 avtopatot go se~e lokalniot pat za s.Ra{tani. Vkrstuvaweto na ovoj
pat e re{eno so nadpatnik so L=2h230,00m. Na km. 10+757,00 vkrstuvaweto so
lokalniot pat e re{eno so patpatnik so L=7,50m.
Vkrstuvaweto na reka Su{ica so avopatot na km. 11+220,00 re{eno e so most
L=168,00m.
Dolot pred Ki~evo t.n.[tiborani Dol premosten e so vijadukt L=134.
На следната Слика бр. 8 е даден графички приказ на трасата на подделницата на
автопатот А2 од Гостивар до Кичево – Букојчани – Кичево.
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Слика 9 Графички приказ на трасата на автопатот за подделница Букојчани - Кичево
Техничките параметри на автопатот за овој дел на трасата, а за проектирани брзини од
V=100km/~as се следните:
-

Soobra}ajni lenti: 4h3,50 = 14,00 m

-

Lenti za застанување: 2h2,50 = 5,00 m

-

Razdelen pojas: 4,00 m

-

Rabni lenti: 2h(0,50+0,25) = 1,50 m

-

Bankini: 2h1,00 = 2,00 m

-

Rigola + Berma: 0,75+2,00 = 2,75 m

2.2.2

Влезни параметри за економската анализа

Макроекономски параметри
При економските анализи на исплатливоста на концесискиот проект за концесионерот,
односно Република Македонија, како влезни податоци користени се макроекономски и
други финансиски индикатори. Земени се предвид следните макроекономски индикатори,
утврдени од страната на меѓународните финансиски институции:
Табела 1 Основни макроекономски индикатори користени при економската анализа
Фискална стратегија на Македонија
Основни макроекономски индикатори

2007-2009
2007

2008

2009

Стапка на пораст, во проценти

6

6

6.5

Тековни цени, милиони МКД

325.509

353.666

386.070

Тековни цени, милиони евра

6.604

7.176

7.833

Тековни цени, милиони долари

5.310

5.769

6.298

БДП
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Фискална стратегија на Македонија

2007-2009

Индекс на потрошувачка кошница
Плати
Номинален пораст

3.3

3.5

3.5

Реален пораст

0.3

1

1

Стапка на пораст на вработувања

4

4

4

Анализа на побарувачката
Овие анализи се направени врз основа на Просечен годишен дневен сообраќај (ПГДС)
обезбедени од тогaшната Агенција за државни патишта (сегашно Јавно претпријатие за
државни патишта). Заради проверка на овие податоци направени се дополнителни
мерења за потребите на Студијата за различни категории возила. Заради големи разлики
помеѓу податоцие добиени од Агенцијата и мерењата извршени во текот на изработката
на Студијата, користени се податоци од Планот за инвестирање во патишта (конечен
извештај) од јуни 2007 година. Влезните податоци за анализата на побарувачката се
дадени во следната табела:
Табела 2 Влезни податоци за анализата на побарувачката
Делница
Гостивар –
Кичево

автомобили

комбиња

4376

574

Средни

Течки

камиони

камиони

25

168

автобуси

Вкупно

86

5229

За прогнозите на сообраќајот утврден е генерален раст на сообраќајот од 5 проценти за
сите видови возила за време на целото траење на проектот.
Економски трошоци за проектот
Економските трошоци за проектот ги вклучуваат следните параметри:
Трошоци за градба: Овие анализи ги вклучуваат трошоците за изведба на усвоената
алтернатива на трасата, која произлегла од фазата на идејниот проект. Во оваа фаза
биле анализирани можни зафати на предвидените делници, од реконструкција, како
минимален зафат, преку проширување на постојниот пат, до изведба на автопатско
решение.
Трошоци за одржување: анализирани се и утврдени единечните трошоци за различни
интервенции за одржување на патната инфраструктура и тоа: Рутинско одржување;
Крпење; Густа реконструкција (вклучително и подготвителните работи).
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Транспортни трошоци: овие трошоци произлегуваат од потрошувачката на гориво и
цената на горивото.
Оперативни трошоци за возило: направена е пресметка за трошоците во услови на
патување користејќи ја постојната патна инфраструктура за разгледуваниот патен правец
и намалување на овие трошоци заради подобрување на квалитетот на транспортната
инфраструктура.
Трошокот на времето: скратеното време на патување е монетаризирано преку
пресметување на висината на надоместокот на еден работник што минува еден час во
патување врз основа на просечна месечна плата во земјата.
Проценетата заштеда заради намалени оперативни трошоци и намалено време на
патување е направена за целата делница од Гостивар до Ќафасан. Спрема релевантната
должина на подделницата Гостивар – Кичево, произлегува дека овие заштеди се во
рангот на 3-4 милиони евра годишно. Овие заштеди се придобивка на возачите.
Придбивката на државата е во заштедите направени заради отсуството на потребата за
одржување на патот коешто би го вршел концесионерот.
Резултати на финансиската анализа: Финансиската исплатливост на концесискиот проект
за концесионерот и Владата е во тесна зависност од сообраќајните текови и висинатана
патарините. При моделирањето кое што ги користело влезните параметри дадени погоре,
утврдени се негативни приходи за обата партнери во концесискиот проект. Предложени
се различни интервенции со цел подобрување на атрактивноста на концесијата. Се
очекува дека овие препораки ќе бидат земени предвид при изработката на Физибилити
студијата за оправданоста на концесијата што треба да се изработи согласно тековниот
закон за концесија и јавно приватно партнерство.

2.3 Главни цели на физибилити студијата
Целите на Физибилити студијата за оправданост на концесијата за добра од опш интерес
– изградба и екплоатација на автопат А2, делница од Гостивар до Кичево, произлегува од
Законот за концесија и јавно приватно партнерство. Со овој закон се обезбедува правната
заштита на договорните страни што влегуваат во ризик да бидат оштетени во текот на
постапката за доделување на концесија и во текот на спроведувањето на договорот за
концесија, како и други прашања во врска со концесиите на добра од општ интерес.
Целта на Физибилити студијата, а истовремено и на законот за концесија и јавно
приватно партнерство, е да овозможи ангажирање на концесионер за:
1. финансирање на концесија на добра од општ интерес врз основа на начелата на
еднаквост,

транспарентност,

недискриминација,

пропорционалност,

меѓусебно
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признавање, заштита на животната средина и ефикасност во постапката за
склучување на договор за концесија на добра од општ интерес,
2. квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите од склучениот договор
за концесија.
Согласно проектната документација што се анализира со Физибилити студијата за
оправданост на концесискиот проект, Државниот пат А2, делница Гостивар – Кичево, ќе
се надгради до ниво на автопат. Со тоа ќe се придонесе кон дооформување на патната
мрежа во Република Македонија, односно ќе се скрати растојанието од Гостивар до
Кичево за околу 5 километри, ќе се зголеми брзината на движење од 40-60км/час на 100120км/час, ќе се намали времето на патување и ќе се зголеми безбедноста на патот;
трасата ќе се води во пониските делови и нема да се искачува на превојот Стража. Други
цели на концесијата се:


Да поттикне трговија преку поврзување на Македонија;



Да придонесе кон економскиот развој преку отворање на пазари за производи и
намалување на трошоците за храна и производство на храна;



Да создаде вработувања и да го гради локалниот капацитет, како директен резултат
на градежните работи во текот на периодот на имплементирање на проектот и како
резултат на економскиот развој на долг рок.

2.4 Врска со други плански документи
За оваа Стратегиска основа од првенствена важност се одредбите на:
-

Националната транспортна стратегија (2007-2017)

-

Просторниот план на Република Македонија(2005-2020)

-

Програма за развој на Полошкиот плански регион (2009-2013)

-

Програма за развој на Југозападниот плански регион (2010-2015)

Национална транспортна стратегија:
Целите на Националната транспортна стратегија се следните:
-

Добрососедска политика на ЕУ во областа на транспортот за подобри врски на ЕУ со
соседните земји и региони преку дореализација на главните транснационални оски,
коишто најмногу придонесуваат кон промоцијата на меѓународната размена и
сообраќај, како и оние кои овозможуваат регионална соработка и интеграција.

-

Доизградба на Коридорот 8: Само 152km (49%) од вкупната должина на постојниот
Коридор 8 (околу 308 км), се изградени според според меѓународните стандарди за
автопатишта; за изградба остануваат oколу 70 км или 22% кон Република Албанија.
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-

Обновување на постапката за доделување на Концесија за вршење на работите на
изградба, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта
во Република Македонија.

Со оваа Стратегиска оцена на влијанијата утврдено е дека целите на Физибилити
студијата за оправданост на концесијата за добра од општ интерес – изградба и
екплоатација (одржување, наплата на патарина и користење) на автопат А2,
делница од Гостивар до Кичево се усогласени со оние на Националната
транспортна стратегија.

Просторен план на Република Македонија:
Основната стратегиска определба на Просторниот план на Републиката е остварување
на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата,
како и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска
интеграција со соседните и останатите европски земји.
Целите на Просторниот план на Републка Македонија што се однесуваат на патната
инфраструктура се следните:
-

Изградба на транспортен систем што ќе ги минимизира влијанијата врз животната
средина и ќе помогне во подигањето на квалитетот на животот во руралните средини

-

Минимизирање на времето на патување и трошоците на превозот

-

Формирање на транспортни интер-модални центри како основни тчки на контакт
помеѓу различните видови на транспор, а како предуслов за градење на еикасен,
флексибилен и економичен транспортен систем

-

Динамичка рализација на инфраструктурата со приоритети засновани на сообраќајноекономски критериуми

-

Посебна обработка на трасите што ги заобиколуваат поголемите урбани агломерации

-

Поврзување на транспортните систем со соседните земји и вклучување во европските
системи и текови

-

Обзбедување на пристапност на целата територија на државата со што ќе се создадат
услови за рамномерен регионален развој

-

Безбедност на сообраќајот, и

-

Максимално користење на традиционалните патишта за лоцирање на основните
патни коридори

Издавањето под концесија на изградбата, одржувањето и наплатата на автопатот
А2, делница од Гостивар до Кичево е во согласност со горенаведените цели.
Заради постигнување на целта поврзана со заштита на животната средина,
потребни се дополнителни анализи, односно изработка на Студија за оцена на
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влијанијата врз животната средина за наведената делница.

Програма за развој на Полошиот плански регион:
Визијата на оваа програма споделена од општините што припаѓаат на овој плански
регион е: “до 2013 Полог ќе биде современ регион со развиена инфраструктура и
создадени партнерски односи за брз одржлив развој во кој се негуваат мултикултурните
вредности и природните богатства на Шар Планина”.
Со оваа Програма за зацртуваат следните релевантни цели:
-

Да се подобри постојната и да се развие нова регионална, транспортна, аграрна и
комуникациска инфраструктура.

-

Да се унапреди регионалната животна средина и да се обезбеди одржлив регионален
развој.

Со програмата се предвидуваат следните активности заради постигнување на
долгорочните стратешки цели:
-

проширување на патната мрежа до руралните населени места во регионот,

-

зајакнување на безбедноста на патниот сообраќај

-

ограничување на штетните ефекти на патниот сообраќај врз животната средина, и

-

равивање на патната инфраструктура до туристичките места во регионот.

Физибилити студијата што е предмет на оваа Стратегиска оцена на влијанијата врз
животната средина се однесува на автопат, кој потенцијално може да предизвика
бариера за комуникација на крајпатните населби.
Постигнувањето на целта што се однесува на проширување на патната мрежа до
руралните населби во регионот е во зависност од техничкото решение на автопатот
и можноста да бидат изведени доволен број на крстосници, потпатници, натпатници
и клучки. Исто така, подобрениот пристап до туристичките места е условен од
техничкото решение на автопатот и можноста да се изведат доволен број на
поврзувања со локалната патна мрежа.
Постигнувањето на целта поврзана со ограничувањето на штетните ефекти на
патниот сообраќај врз животната средина е возможно преку утврдување на
соодветни мерки за ублажување на штетните влијанија со Студија за оцена на
влијанијата врз животната средина.

Понатаму, остварувањето на стратешките цели вклучува и:
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-

обезбедување доволни количини вода со добар квалитет, заштеда и намалување на
загубите

во

водоводните системи

и искористување на

регионалните водни

потенцијали,
-

обновување на каналите за наводнување на земјоделските површини и намалување
на загубата на мелиоративните системи,

-

заштита од поплави (обновување на каналите за одводнување и воведување нови
технологии за наводнување, и

-

гасификација

на

регионот и

формирање Регионално

јавно претпријатие

за

дистрибуција и одржување на мрежата.
Со концесискиот проект не треба да бидат загрозени горенаведените цели, односно
со изградбата и експлоатацијата на автопатот А2 од Гостивар до Кичево не смее да
се

влијае на квалитетот и

количеството на

вода

за

водоснабдување и

наводнување; исто така не смее да се придонесе кон зголемен ризик од поплави и
треба внимателно да се изведува патот со цел да се избегнат или да се овозможат
технички изводливи вкрстувања со планираната траса на гасоводот.

Програма за развој на Југозападниот плански регион
Визијата за развој на Југозападниот плански регион е следната: “Југозападниот плански
регион е место што се одликува со брз, динамичен и одржлив развој, и со особен
придонес во вкупниот општествен прогрес на Република Македонија, а базиран на
социјалниот и економскиот развој на регионот, што него го прави конкурентен во
национални и меѓународни рамки”.
Оваа Програма го утврдува одржливиот економски развој како прв приоритет и за таа цел
предвидува:
-

јакнење на општините заради поттикнување на рамномерниот регионален развој,

-

промовирање на компаративните предности на регионот за инвестирање,

-

создавање услови за јавни-приватни партнерства во областа на водостпанството,
образованието, управувањето со шумите и со цврстиот отпад

-

обука на претприемачите заради подобрувањето на положбата на малите и средните
претпријатија, и

-

развој на туризмот

Со оваа Стратегиска оцена на влијанијата врз животната средина утврдено е дека
издавањето на концесија на изградбата и експлоатацијата на автоат А2, делница од
Гостивар до Кичево е во насока на целите на Програмата за развој на
Југозападниот плански регион што се однесуваат на економскиот развој. Развојот
на туризмот во подрачјето на Охридското Езеро ќе се поттикне заради намаленото
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време на патување; од друга страна, со автопатот е можно да се прекинат врски со
туристички атрактивни предели што не се соодветно поврзани со автопатското
решение. Од клучна важност за рамномерниот регионален развој е автопатот да не
претставува бариера, што треба да се земе предвид при ревидирањето на
постојната техничка документација пред истата да биде објавена како дел од
тендерското досие за концесискиот проект.
Како Втор приоритет на Програмата за Југозападниот плаански регион е развојот на
патната,

водоводната

&

канализационата,

образовната

и

комуникациската

инфраструктура. Притоа, утврдени се следните активности заради постигнувањето на
овој приоритет:
-

реконструкција и модернизација на системите за водоснабдување, одведување и
пречистување на отпадните води

-

унапредување на човечките ресурси во однос на користење на инормациски и
комуникациски технологии, и

-

унапредување на образованието и воведување на системи за доживотно учење

Оваа Стратегиска оцена на животната средина оценува дека целите на Физибилити
студијата што е премет на анализа и целите на Програмата за равој на
Југозападниот плански регион во однос на постигнување на Вториот проритет се
неутрални.
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3.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес за Автопат,
делница Гостивар - Кичево, ја задржува, во својот најголем дел, трасата на постојниот
Државен пат А2. Оваа траса се движи низ територијата на општините Гостивар и Кичево.
Општината Гостивар
Општина Гостивар се наоѓа во западниот дел од Република Македонија, припаѓа во
Полошкиот плански регион и зафаќа површина од околу 650 км2. Во своите граници
општина Гостивар зафаќа дел од Полошката котлина (Гостиварско поле), на исток е
ограничена со планината Сува Гора, на југ ја зафаќа планината Буковиќ, а на запад се
протега преку јужните делови на Шар Планина и мал дел од Кораб до границата со
Република Албанија и Косово. Надморската висина се движи од 530 m (градот Гостивар)
до 2572 м.н.в. врвот Црн Камен на планината Кораб. (Слика 9). Општината зафаќа околу
650 километри квадратни. Густината на населеност изнесува 157,86 пит/км2. Во состав на
општината влегуваат 35 села.

Слика 10 Географска положба на општина Гостивар и карта на општината
Општина Кичево
Кичевскиот регион се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во
Кичевската Котлина, која преставува јасно обликувана природна целина, опколена од
сите страни со високи планини. Границите на општината на северната страна допираат
до превојот Стража, на западната страна наоѓаат во подножјето на планината Бистра, на
јужната страна се водат по долината на реката Треска до подножјето на Илинска
планина, а на источната страна допираат до северниот дел на Порече (слика 10).
Општината зафаќа површина од 49,14 км2; густината на населеност изнесува 613,31
жит/км2. На територијата на општината се застапени 80 населени места.
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Слика 11 Географска положба на општина Кичево и карта на општината

3.1

Геолошки и хидрогеолошки карактеристики

Morfologijata na ovoj region poka`uva slo`ena sostojba i se o~ekuvaat relativno
te{ki uslovi za izvedba.
Подделница Гостивар-Букојчани:
Istra`uvanata delnica se nao|a vo delovi od terenot so razli~ni geomorfolo{ki
formi и тоа:
-po~etokot na trasata e smesten vo rabniot jugo-zapaden del na Polo{kata kotlina
izgraden od sedimenti na pliocenot i kvarterot.
-delot od trasata od km 6+500 do km 14+150 pominuva niz geolo{ka sredina izgradena
od {krilavi karpesti masi (zeleni {krilci i filitoidi) koi vo eden del se pokrieni
so pliocenski sediment (km12+810 do 14+150), so naklon na terenot od 10 do 20% i
pojava na pokrieni delovi od {krilcite so deluvium, {to e povrzano so produktite na
raspa|awe. Debelinata na deluviumot namesta dostiga i do 4 metri.
-zonata od km 14+150 do km 16+889,45 izgradena od filitoidi i masivni mermeri.
Po dol`ina na trasata se zabele`uvaat pove}e oddelni litogenetski edinici:
-

Aluvijalen nanos (al)

Produktite na akumulativnata dejnost na povremenite ili postojanite vodoteci se
zastapeni na karakteristi~ni mesta po dol`ina na trasata na patot. Imeno, vakvi
naslagi se konstatirani na km 5+000-5+230 (aluvion na r. Vardar); na km 7+800-7+900
(aluvion na Su{i~ka reka) i na km 14+650- 14+690 (aluvion na Sretkovska reka).
Дebelinaта на алувијалните седименти iznesuva и pove}e od 10 m.
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-

Deluvijalni tvorbi (d)

Deluvijalnite tvorbi se produkt na procesite na povr{insko raspa|awe na osnovnite
karpesti masi. Ovie tvorbi se pretstaveni so pesokliva pra{ina, pra{inesta glina i
glinovita drobina so niska plasti~nost i slaba do sredna zbienost. Debelinata im se
dvi`i od 1-3,5 metri nad {krilcite, do 2m nad mermerite.
-

Terasni sedimenti(t)

Zastapeni se na po~etokot od trasata, i toa vo poniskite delovi na Polo{kata
kotlina, pretstaveni so positna pesoklivo-pra{inesta komponenta vo pogornite
delovi ~ija mo}nost se dvi`i od 1,0 - 3,0m i pesoklivo ~akalesta komponenta vo
poniskite delovi, koja namesta e glinovita. Debelinata na terasnite sedimenti se
procenuva na pove}e od 5m vo delot kade {to pominuva trasata, bidejki se raboti za
oboden del na Polo{kata kotlina.
-

Pliocenski ezerski sedimenti (Pl)

Eden del od istra`nite raboti se izvedeni vo geolo{ka sredina izgradena od
pliocenski ezerski sedimenti zastapeni na km 2+000-4+423, km 5+310-5+550, km 5+7105+845, km 6+080-6+210 i na km 12+810-14+150. Vo sklopot na pliocenskite sediment, а
vo zavisnost od sostavot, izdvoeni se nekolku litolo{ki edinici i toa: pesoklivi
glini, glinovito-pra{inesti peskovi, ~akalesto-pra{inesti peskovi i glinovitopesoklivi ~akali. Mo}nosta na pliocenskite sediemnti e golema i vo ovoj del od
terenot, se procenuva na nad 50 metri.
-

Zeleni {krilci (Sep)

Konstatirani se vo dve lokalnosti i toa na km 6+541-6+760 i na km 9+350-9+460.
Karakteristi~no za ovie karpi e toa {to imaat jasno izrazena folijacija, mala
tvrdina i {to povr{inski se raspadnati kako rezultat na {to se formirani
deluvijalnite naslagi ~ija mo}nost se dvi`i od 1.0 m do okolu 3,0m. Vo geolo{kiot
sklop na ovie {krilci vleguvaat amfibol-aktinolitski {krilci, epidotski {krilci,
a namesta i metadijabazi. Na poedini mesta podlo`ni se na procesot na povr{insko
ispirawe i liniska erozija kako rezultat na koi se formirani konstatiranite jarugi
na km 6+500‡6+700.
-

Mermeri(M)

Mermerite (paleozojska starost) se sre}avaat isto taka na golem del od trasata, i toa
glavno od km 5+550 - 5+710, od km 6+775 do km 9+350, od km 9+450 do km 10+225 i od km
16+410 do krajot na trasata. Zastapeni se masivni varieteti, koi se dosta ispukani vo
povr{inskite zoni, po boja se sivkasti, no namesta se zabele`uvaat i crvenkasti
nijansi zaradi delumnata izmenetost kon glina crvenica vo povr{inskite zoni. Vo
povr{inskite

delovi

se

slabo

karstificirani,

a

vo

dlabina

se

o~ekuva

karstifikacijata da e poizrazena na {to uka`uva postoeweto na pe{terata Ubavica
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koja hipsometriski e mnogu ponisko od niveletata na patot i e na drugiot del od
trasata no vo istiot mermeren kompleks koj e zastapen na krajot od ovaa delnica.
Najgolem del od trasata na avtopatot od delnicata G.\onovica-Bukoj~ani pominuva niz
geolo{ka sredina izgradena od masivni mermeri od paleozoiska starost.
-

Metapeso~nici (Sq)

Krajniot del od trasata t. e. od km 28+875 do 29+987,18 zavr{uva vo geolo{ka sredina
izgradena od paleozoiski metapeso~nici koi lokalno se smenuvaat so filitoidi.
Metapeso~nicite koi iako vleguvaat vo sostavot na filitoidniot kompleks, poradi
svojata rasprostranetost se izdvoeni kako posebna litolo{ka edinica. Ovie
tenkosloeviti karpi se karakteriziraat so jaka u{krilenost, slaba tvrdina i
povr{inska raspadnatost, poradi {to po celata dol`ina na trasata se pokrieni so
deluvijalni sedimenti.
- Filitoidi (F’ i F)
Kako zna~ajna litogenetska edinica po dol`inata na patot, se izdvojuvaat
{krilestite masi so devonska (paleozojska) starost. Vo sklopot na ovaa serija
izdvoeni se dva vida na karpesti masi vrz baza na nivniot sostav, u{krilenosta i
fizi~ko-mehani~kite karakteristiki. Prviot vid (F’) zastapen e na km 10+225 do km
12+810. Ovie karpi se karakteriziraat so jako izrazena {krilavost, mala tvrdina,
povr{inska raspadnatost, a vo geolo{kiot sklop na ovoj vid na filitoidni karpi
vleguvaat

metaalevroliti i

kvarc-sericit-grafiti~ni

{krilci.

Bojata

im

e

najrazli~na od `oltenikava do temno siva i crna vo zavisnost od sostavot. Vtoriot
vid (F) zastapen e od km 14+150 do km 16+410. Se karakteriziraat so poslabo izrazena
{krilavost, pogolema tvrdina, poslabo izrazena povr{inska raspadnatost, a vo
geolo{kiot sklop na ovoj vid na filitoidni karpi vleguvaat kvarcni {krilci i
hlorit sericitski {krilci, a na mesta i metapeso~nici. Bojata naj~esto im e
zelenkastosiva.
Подделница Букојчани - Кичево:
Po dol`inata na trasata se zabele`uvaat pove}e oddelni litogenski edinici so
razli~na geolo{ka starost, svojstva i zna~ewe za izvedba na objektot.
Zastapeni se slednite edinici:
-

Aluvijalni naslagi (al) i terenski sedimenti (t1, t2 i t3).

Aluvijalnite i terasnite tvorbi glavno se nekoherentni materijali i se изgradeni od
nevrzani karpesti masi (pra{inesto ~akalesti pesoklivi tvorbi). Ovie produkti na
akumulativna dejnost na povremenite ili postojnite vodotoci se zastapeni na pove}e
mesta po dol`inata na trasata na patot.
-

Proluvijalni tvorbi (Pr)
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Poluvijalnite tvorbi zastapeni se deloviте i jarugiте kako rezultat na povremenoto
dejstvo na porojnite do`dovi. Prestaveni se glavno od blokovi od razli~ni karpi koi
se rasporedeni niz glinovitiot-pra{inest matriks ~ija debelina prognozno iznesuva
do 3,0m i vleguvaat vo grupata na slabo vrzani (neskameneti) karpesti masi.
-

Deluvijalni tvorbi (d)

Ovie tvorbi se produkt na procesite na povr{insko raspa|awe na osnovnite karpesti
masi. Po dol`inata na trasata vakvi naslagi na slabo vrzani (neskameneti) karpesti
masi konstatirani se na golem del od terenot vo najgornite zoni od {krilestite i
ezerski pliocenski sedimenti. Deluvijalnite sedimenti po sostav se: zaglineta
drobina so par~iwa od osnovnata karpesta masa i tie se slabo do sredno zbieni. So
in`inersko-geolo{koto kartirawe debelinata na ovie sedimenti se procenuva od 2,03,0m nad pliocenskite sedimenti i do 5,0m vo oddelni delovi od zonite nad
{krilcite.
-

Poliocenski ezerski sedimenti (Pl)

Poliocenskite sedimenti vleguvaat vo grupata na slabo vrzani (neskameneti)
karpesti masi i se karakteriziraat so promenliv litolo{ki sostav i po horizontala
i po vertikala. Debelinata na ovie sedimenti se procenuva i nad 100m vo ovoj del od
terenot i vo niv zastapeni se ~akalesti, pesoklivi i glinoviti varijanti koi
preovladuvaat kon povr{inskite delovi. Pliocenskite ezerski sediment najmnogu se
zastapeni na trasata od patot i toa na potegot na zavr{etokot na trasata.
-

[krilesti karpesti masi (Sqse)

Ovie karpesti masi se pretstaveni preku kvarc-sericitskite {krilci so paleozojska
starost koi se glavno zastapeni na po~etokot od trasata. Tie se blisku do povr{inata
ili se kako osnova na pliocenskite sedimenti i istite se dosta u{krileni i delumno
raspadnati. Kvarc-sericitskite {krilci vleguvaat vo grupata na polukameneti
karpesti masi po i so ogled na faktot deka kaj ovie masi vo povr{inskite delovi se
dosta izmeneti i u{krileni i so pretstojnite laboratoriski ispituvawa se utvrdija
mehani~kite svojstva. Od aspekt na otporot pri kopawe va`no e da se istakne deka
vdol` ramninite na folijacijata {krilcite se izdvojuvaat vo “sm” i “dm” par~iwa od
{to vo golema mera zavisi i mo`nosta za primena na soodveten na~in na iskop.
-

Kvarciti (Q)

Kvarcitite vleguvaat vo grupata na cvrsto vrzani karpesti masi koi vo povr{inskite
delovi dosta se ispukani vo blokovi glavno vo “dm” dimenzii, poretko so “sm”
dimenzii so povolni mehani~ki karakteristiki i sivo-bela boja. Ovie karpesti masi
najmalku se zastapeni na trasata i gi ima neposredno vo blizina na mostot na
r.Gre{nica i istite mo`at da bidat upotrebuvani kako kvaliteten materijal za nasip
i podobrena postelka.
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3.2

Хидрогеолошки карактеристики

Karpite vo istra`uvaniot teren, vo pogled na nivnata hidrogeolo{ka funkcija se
klasificirani spored:
- hidrogeolo{kata funkcija na karpite
- vidovite na hidrolo{ko-hidrogeolo{ki pojavi
Подделница Гостивар – Букојчани:
Karpite koi se zastapeni na istra`uvaniot teren, klasificirani се vo pogled na
nivnata hidrogeolo{ka funkcija kako што следи:
-hidrogeolo{ki kolektori so intergranularna poroznost, kade gi klasificirame
aluvijalnite i terasnite sedimenti
-hidrogeolo{ki izolatori, kade gi klasificirame deluvijalnite i pliocenskite
sediment
-hidrogeolo{ki kolektori so puknatinska poroznost, kade se klasificirani
mermerite и
-relativni hidrogeolo{ki izolatori kade gi klasificirame {krilcite
Za tipi~ni kolektori mo`e da se smetaat aluvijalnite i del od terasnite sedimenti
zaradi nivniot granulometriski sostav, kako i strukturniot tip na poroznosta.
Mermerite se klasificirani kako kolektori so puknatinska poroznost zaradi
slabata karstifikacija i prisustvoto na otvoreni puknatini, koi ja olesnuvaaat
infiltracijata na atmosferskite vodi vo podzemjeto. Me|utoa, zaradi faktot {to vo
istite eventualnata izdanska zona od razbien tip mo`e da e formirana samo
podlaboko (bidejki ne e konstatirana pojava na izvori vo pogornite horizonti),
prazneweto na formiranata izdan vo ovaa sredina se vr{i preku izvori vo poniskite
delovi od terenot. Pritoa, zaradi faktot deka izvorot kaj pe{terata Ubavica, se
nao|a 100-tina metri ponisko od niveletata na trasata, ne bi trebalo da se o~ekuva
pojava na pozna~ajni koli~ini na podzemna voda во текот на изградбата на автопатот.
Pri izvedbata na pogolemite zaseci mo`ni se mali provla`nuvawa vdol` postojnite
puknatinski sistemi za vreme na vrne`livi periodi, no tie ne bi pretstavuvale
seriozna zakana za izvedbenite aktivnosti.
Deluvijalnite, del od terasnite i pliocenskite sedimenti zaradi prisustvoto na
sitnozrnite frakcii vo vid na pra{inesto-glinovito vrzivo, koi gi "obvivaat"
drobinskite i ~akalestite zrna, mo`e da se smetaat za tipi~ni hidrogeolo{ki
izolatori so me|uzrnska poroznost.
Od druga strana, {krilestite tvorbi, se tretiraat kako relativni izolatori so
puknatinski tip na poroznost. Vakvata klasifikacija uka`uva deka generalno vo ovie
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tvorbi ne treba da se o~ekuva postoewe na tipi~ni izdanski zoni, a deka eventualni
pojavi na vla`ewe mo`e da se o~ekuvaat samo vdol` rasednite strukturi i lokalno.
Ako se sogleda mestopolo`bata na izolatorskite sloevi vo sklop na terenot (posebno
na deluvijalnite), se gleda deka infiltracijata na atmosferskite vrne`i vo
podzemjeto e dosta ote`nata. Ova zna~i deka geolo{kite preduslovi za formirawe na
izdanski zoni se povrzani glavno za mermerite i delovite od aluvijalnite i
terasnite sedimenti, kade postojat i direktni hidrolo{ki preduslovi za formirawe
na izdanska zona od zbien tip. Spored polo`bata na aluvijalnite sedimenti, istite se
zna~ajni pred se za zonata na mostovskite premini na reka Vardar, Su{i~ka i
Sretkovska reka.
Vo terasnite sedimenti podzemen izdan e konstatiran na dlabo~ina od 5,0m so
istra`nite dupnatini izvedeni za potrebite na objektot na klu~ka Gostivar. Pri
izvedbata na avtopatot taa ne bi imala nikakvo vlijanie na uslovite za gradba
bidejki na ovoj del trasata e vo nasip.
Postojaniot voden tek na reka Vardar i Sretkoska reka, pretstavuva preduslov za
postoewe na izdanska zona od zbien tip, vo aluvijalnite sedimenti na ovie reki. Vo
aluvionot na Su{i~ka reka ne e konstatirana oformena izdanska zona, {to ne ja
isklu~uva mo`nosta taa da se formira za vreme na do`dliv period i koga vo re~noto
korito bi imalo voden tek. Pri izvedbata na istra`nite, konstatirano e nivoto na
podzemnata voda na dlabina -2.30m. Vo aluvionot na Sretkovska reka ne e
konstatirano nivoto na podzemnata voda но тоа ќе треба да се определи дополнително.

3.3

Хидролошки и хидрографски карактеристики

Хидрографската мрежа на анализираното подрачје е доста развиена со присуство на
многубројни реки со постојан воден тек, како и реки и потоци со привремен воден тек,
особено во пролетните месеци, кои припаѓаат на сливното подрачје на реката Вардар и
Треска. Сливните подрачја на реките во Македонија се дадени на следната слика подолу.
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Слика 12 Сливни подрачја во Република Македонија
Река Вардар
Долга е 388 км и нејзиниот речен слив опфаќа површина од приближно 25.000 км². Таа
извира во Вруток неколку километри југозападно од Гостивар, во северозападниот дел на
Македонија. Продолжува да тече низ градот Гостивар и котлината Полог. Трасата на
автопатот А2, делницата од Гостивар до Кичево, минува низ сливното подрачје на реката
Вардар во својот почетен дел што се води низ Полошката котлина.
Река Треска
Изворот на реката Треска е карстен вруток кој се наога во непосредна близина на селото
Извор, на јужната падина од планината Бистра. Изворот се наога на 750 м.н.в. а неговата
издашност е 1500 - 2000 l/sec. До Кичевската котлина реката Треска е позната под името
Голема Река.
Ехловечка река заедно со изворот на реката Треска и Попоечка го сочинуваат изворниот
дел на реката Треска. Таа извира на кота 1820 мнв. Ехловечка река е суводолица а нејзе
ја сочинуваат една голема суводолица Сув дол и повеќе помали суводолици.
Реки во коидорот на трасата
Автопатот А2, делница од Гостивар до Кичево, се приближува до, или ги премостува
Сушичка (на две локации), Сретковска Река, Зајашка Река, Строгомишка Река и Бачишка
Река. На следната табела се прикажани хидролошките карактеристики (максималните
протоци) на поважните реки во коридорот на трасата на разгледуваната делница на
автопатот А2 од Гостивар до Кичево.
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Табела 3 Хидролошки параметри на Сретковска и Сушичка Река
2

3

Име на река

Сливно подрачје (km )

Проток (m /sec)

Сушичка Река

31.17

Сретковска Река

38.46

57.69

Страгомишка Река

13,78

28,94

18.89

Извор: главен проект за автопат А2, делница Гостивар – Кичево, подделница Гостивар-Букојчани

Квалитет на води
Povr{inskite vodi (reki i ezera) vo Republikata se podeleni vo 4-ri klasi i
definirana e upotrebata na vodata zavisno od klasata (tabela 3). Isto taka
definirani se i karakteristi~ni parametri i nivnite granici, sprema koi se
opredeluva klasata na povr{inskata voda (tabela 4). Vo tabelata 5 пrika`an e
potrebniot kvalitet na povr{inskite vodi (propi{an so zakonskata regulativa) i
postignatiot kvalitet na vodata vo periodot (1989 - 1994 god.).
Табела 4 Класификација на водите спрема нивната намена
klasа

upotreba ili koristewe na vodata
^isti vodi koi vo prirodna sostojba ili posle nivnata dezinfekcija

I

mo`at da se upotrebuvaat i koristat za vodosnabduvawe na naselenite
mesta, za prehranbena industrija i odгледување na plemeniti vrsti na
ribi.
Vodi za kapewe, rekreacija i sportovi na voda kako i odгледување na
ostanati vrsti na ribi. So normalni metodi na nivna obrabotka

II

(koagulacija, filtracija, dezinfekcija) mo`at da se upotrebat i za
vodosnabduvawe na naselenite mesta, kako i vo industrijata, kade treba
~ista voda.
Vodi, koi vo svojata prirodna sostojba ili posle nivnoto soodvetno

III

kondicionirawe mo`at da se upotrebat vo zemjodelstvoto i za
vodosnabduvawe na industrijata kade {to ne se bara ~ista voda.

IV

Site ostanati vodi, koi mo`at da se upotrebuvaat ili koristat otkako }e
se izvr{i posebno pre~istuvawe.

Извор: Просторен План на Република Македонија, 2004
Согласно горенаведената класификација, реката Вардар во подрачјето на трасата на
автопатот А2, делница од Гостивар до Кичево, треба да биде со прва класа; реката
Треска во подрачјето на анализираната траса треба да биде со втора класа.
Квалитетот на водотеците во Република Македонија се следи од страна на Управата за
хидрометеoролошки работи. Во рамки на RIMSYS програмата се дефинирани 20 мерни
места на реките и параметрите кои се следат.
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Во 2013 година, континуирано беа следени органолептичките, минерализационите,
кислородните и показaтелите на киселост, еутрофикационите детерминанти, органски
микрополутанти и штетни и опaсни материи на следниве мерни места:
Табела 5 Мерни места за следење на квалитет на водите
Станица

Река

Света Богородица

Треска

Граница, Устие

Лепенец

Радуша, Таор, Ногаевци, Демир Капија, Гевгелија, Башино Село

Вардар

Пелинце, Катлановска Бања

Пчиња

Трновец

Крива Река

Балван

Брегалница

Брод

Елешка

Скочивир, Паликура

Црна Река

Ново Село

Струмица

ХЕ Шпиљје

Црн Дрим

Бошков Мост

Радика

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Локациите на мерните места прикажани во претходната табела се дадени во карта на
сликата подолу.
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Табела 6 Локации на мерните места за следење на квалитет на водите
На анализираното подрачје нема мерни места на кои би се следел квалитетот на
површинските водотеци. Отстапувањата од категоризацијата на реките во коридорот на
трасата може да се претпостави врз основа на историски податоци (од мрежата на
Хидрометеоролошкиот завод) и проценки на испуштени отпадни води од населбите,
индустријата и дифузните загадувачи (земјоделското производство, односно испирањето
на нитрити, нитрати и други загадувачки материи од почвата по пат на ерозија). Во
наредната фаза кога ќе се пристапи кон оцена на влијанијата врз животната средина од
проектот, може да се донесат заклучоци за квалитетот на водите врз основа на
подетални проценки.

3.4 Климатски карактеристики
Na predmetnoto podra~je vladee umereno kontinentalna klima. Prose~nata godi{na
temperatura se dvi`i od 7.1°С. na najvisokite delovi na Mavrovi Anovi do 10.6-10.8°С
vo Gostivar, odnosno Ki~evo. Maksimalnite temperaturni razliki od najniskata do
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najvisokata temperatura, me|u zimskiot period (prosek 0.2, odnosno -2.2 С na
0

najvisokite planini) i letniot period (prosek 23°С) se dvi`at i do 68°С.
Mrazniot period prose~no zapo~nuva vo po~etokot na noemvri i trae do krajot na
april so stvaren broj mrazni denovi od 86 i ledeni denovi 17. Prose~nite godi{ni
koli~ini na vrne`i vo Polog iznesuvaat 954mm, a na Mavrovi Anovi iznesuva 1.103mm.
Vrne`ite se najgolemi vo maj, a najmali vo avgust. Vkupniot broj na denovi so vrne`i
iznesuva 106 od koi 20% se vrne`i od sneg so toa {to snegovite se zadr`uvaat
neprekinato od 30 do 110 denovi.
Pravecot na vetrovite e determiniran od orografskite uslovi. Dominantni vetrovi
se severniot so 153‰ i ju`niot so 131‰. Denovi bez veter se 307‰ vo godinata.

3.5

Демографски карактеристики

Демографските карактеристики на подрачјето се во тесна врска со ангажирањето на
постојните ресурси во текот на изградбата, a потоа и во услови на експлоатација, кога ќе
се создадат можности за развој и инвестирање во бројни содржини во непосредната
околина на патот.
Општина Гостивар
Гостивар има 35.847 жители. Општината со новата организација брои 80.280 жители
(старата Општина Гостивар до 2004 година броела 49.545 жители).
Етничкиот состав на населението во градот Гостивар е следниов:
Табела 7 Етнички состав на населението во општина Гостивар
Националност

жители

%

Албанци

16.890

47,12

Македонци

11.885

33,15

Турци

4.559

12,72

Роми

1.899

5,30%

Срби

146

Бошњаци

34

Власи

15

останати

419
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Општина Кичево
Според пописот од 2002 година градот Кичево има 27.067 жители. По 2004 година кон
општина Кичево се припоени и општина Зајас, Осломеј, Вранештица и Другово. Не постои
попис на бројот на жители на општина Кичево после припојувањето на наведените
општини. Етничиот состав на населението е следниот:
Табела 8 Етнички состав на населението во општина Кичево
националност

жители

%

Македонци

15.031

55,5

Албанци

7.641

28,2

Турци

2.406

8,8

Роми

1.329

4,9

Власи

75

0,2

Срби

82

0,3

Бошњаци

7

0,02

496

1,8

други

Подрачјето на коридорот на автопатот е умерено населено во текот на целата должина.
Делницата помеѓу Гостивар и селото Колари (регионот на планината Буковиќ) е помалку
населено (селата Горна и Долна Ѓоновица, Шибница). Делницата која поминува низ
долината на Кичево е погусто населена (градот Кичево и многу поголеми села – Колари,
Мидинци, Зајас, Страгомишта, Колибари, Длапкин Дол, Трапчин Дол и други). Подрачјето
на долината на Кичево е главно земјоделско земјиште со релативно интензивно
земјоделие.
Во некои делови од гореспоменатиот регион, проблем може да биде експропријацијата
која е потребна за изградба на автопатот.

3.6 Природно и културно наследство
Природно наследство
На подрачјето на коридорот на трасата на автопатот А2, делница од Гостивар до Кичево,
не

се

застапени

подрачја

што

тековно

се

заштитени

со

закон.

Единствено

Повеќенаменско подрачје Јасен е лоцирано во поширокото опкржување, но не постои
конфликт со распропстирањето на трасата на автопатот и границите на ова заштитено
подрачје.
На подрачјето на трасата на разгледуваниот автопат се лоцирани локалитети што се
предложени за заштита согласно Просторниот план на РМ (2004).

46 / 96

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за Физибилити студија за оправданост на концесија за
добра од општ интерес – изградба и екплоатација на автопат А2 (Коридор VIII), Делница Гостивар - Кичево

На наредната карта се прикажани заштитените и подрачјата предложени за заштита во
Република Македонија, утврдени со Просторниот план (2004 год.).

Слика 13 Заштитени и подрачја предложени за заштита
На територијата на општина Гостивар се наоѓаат неколку национални заштитени и
предложени подрачја за заштита, и тоа:
-

Национален парк „Маврово“ – зафаќа околу 14.000 ha од територијата на општина
Гостивар

-

Шар Планина – предложена за заштита во категоријата „национален парк“, зафаќа
околу 5400 ha од територијата на општина Гостивар

-

Пештера “Убавица” – заштитена како споменик на природата.

Како Значајни растителни подрачја (ЗРП) се назначени следните локалитети:
-

Буковиќ-Стража

-

Маврово (северниот дел – Торбешки Мост, Луково Поле)

-

Кораб-Дешат (северниот дел)

-

Шар Планина (јужниот дел) и

-

Сува Гора (јужниот дел)

За Значајни орнитолошки подрачја (ЗОП) се назначени:
-

Шар Планина
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-

Територијата на Националниот парк „Маврово“ (северниот дел е во општина Гостивар
– Луково Поле)

Во Емералд мрежата вклучени се 2 подрачја:
-

Шар Планина,

-

Територијата на Националниот парк „Маврово“.

Пештера Убавица: се наоѓа на планината Буковиќ, во близина на селото Горна Ѓоновица.
Во поголемиот дел на пештерата, со исклучок на влезниот канал (85 м), присутен е
постојан подземен водотек. Покрај многубројните и разновидни пештерски украси со кои
изобилува пештерата, особено интересно е последното пештерско проширување (10 х 13
м), во кое се наоѓа подземен водопад висок 5-6 метри (Манаковиќ 1970, стр. 40). Во
пештерата Убавица истражувана е и рецентната пештерска фауна, при што е
регистриран ендемскиот претставник на родот Ceutnophies, наречен Ceutnophies bukoviki
(Караман 1970: 244). Трасата на автопатот се приближува до пештерата но се води околу
100 метри повисоко од влезот во оваа пештера.
На територијата на општина Кичево се значајни локалитетите Зајашка Река и пештера
Слатино, кои се предложени за заштита.
Зајашка Река е локалитет предложен за заштита согласно Просторниот план. Не постојат
публикувани податоци за причините за ставање на овој локалитет под заштита.
Со Решение на Националниот институт за заштита на спомениците на културата
пештерата „Слатино“ е прогласена за споменик на културата во порнешна Југославија. Не
е донесен акт за препрогласување на оваа пештера.
Покрај со Просторниот план, подрачјата предложени за заштита се утврдени со Емералд
мрежата. На следната слика се прикажани подрачјата предложени за заштита сгласно
Емералд мрежата.
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Слика 14 Емералд мрежа на заштитени подрачја
Анализираната делница на автопатот А2 не навлегува во ниту едно подрачје предложено
за заштита согласно Емералд мрежата.
Културно наследство
Културно наследство е општ термин кој се употребува како назив за сите видови
материјални објекти, структури, архитектура, архитектонски целини и историски места кои
се создадени во текот на човековата повеќекратна културна традиција.
Nedvi`ni spomenici na kulturata spored Управата za za{tita na kulturnoistoriskoto nasledstvo na Republika Makedonija se slednite:
-

registrirani spomenici na kulturata

-

evidentirani spomenici na kulturata

-

arheolo{ki lokaliteti-site nao|ali{ta, ili bilo koi tragovi na ~ovekovata
egzistencija, koi svedo~at za epohite i civilizaciite, za koi iskopuvawata ili
otkritijata se glaven izvor na nau~ni informacii

-

spomeni~ki graditelski celini-naselbi ili arhitektonski kompleksi, odnosno
podra~ja koi, kako izgraden prostor, imaat posebno kulturno zna~ewe, a koi se
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za{tituvaat, i vklu~uvaat vo sovremeniot razvoj, vo obem koj toa go ovozmo`uva
karakterot na za{titata, и
-

poedine~ni (arhitektonski spomenici)-arhitektonski dela od posebno kulturno
zna~ewe, so nivnata za{titena neposredna okolina, ili lokacija {to im pripa|a,
koi se za{tituvaat za da se za{titi nivnata izvornost i da se obezbedi nivna
soodvetna konzervacija, restavracija i revitalizacija.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата во текот на изработката на
Идејниот проект ги идентификувал следните објекти / локалитети што можат да бидат
загрозени од изградбата на автопатот:


Археолошки локалитет Чукаре, село Длапкин Дол, се наоѓа северно од селото, покрај
постојниот пат Кичево-Охрид, на составот на Бачишка и Зајашка Река. Претставува
населба со траги на континуирано живеење од праисторијата до средновековниот
период. Локалитетот е прогласен за споменик на културата.



Археолошки локалитет Градиште, во село Горна Бањица, се наоѓа на околу 500м.
јужно од селото, лоциран под доминантен рид западно од стариот пат за Кичево.
Претставува утврдена населба од железно време, доцната антика и средновековниот
период. Прогласен е за споменик на културата.

Локалитети кои се наоѓаат во непосредна близина на трасата на автопатот се:


Археолошки локалитет Џамија, во село Долна Ѓоновица, се наѓа во селото, во рамките
на училишниот двор и околу него, претставува средновековна некропола.



Археолошки локалитет Л`гои, село Здуње, се наоѓа на источната периферија на
селото и претставува некропола од доцноантичниот период.



Археолошки локалитет Грнчари, село Митрои Крсти, се наѓа на околу 500м. од селото,
на стариот пат Гостивар – Кичево и претставува населба од средновековниот период.



Археолошки локалитет Римски гробишта, село Колибари, се наѓа на 3 км. Од селото,
покрај река Сатеска, во непосредна близина на патот Скопје-Кичево. Претставува
населба од доцноантичкиот период.



Археолошки локалитет Сина вода, село Раштани, се наоѓа на околу 500м.
североисточно од селото и претставува населба и некропола од средновековниот
период.

За наведените локалитети во наредната фаза на планирање на концесијата да се изврши
картирање за да се утврди нивната реална загрозеност од работите на изведба на
автопатот.

3.7 Флора и фауна
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Главната шумска заедница е претставена од асоцијација [Quercetum frainetto-cerris
macedonicum] или шуми со италијански и турски даб.
Помала површина во подрачјето на планинскиот превој Стража е завземена од букова
шума (Calamintho grandiflorae-Fagetum). Важноста на оваа шума може да се види преку
нејзиниот биодиверзитет и вредноста на пределот, додека економската важност е помала
во споредба со околните дабови шуми кои покриваат големи подрачја.
Во рамките на коридорот на патот обработуван со Физибилити студијата за оправданост
на концесија за добра од општ интерес, се одделуваат следните подрачја за кои е
анализирана биолошката разновидност: Сува Гора и Буковиќ.
Сува Гора
На југоисток од Гостивар се среќаваат нешто позачувани состоини од оваа шума. Од сите
дабови шуми, најдобро се сочувани мезофилните горунови шуми (Orno-Quercetum
petraeae Em) кои за Сува Гора не се многу карактеристични, но се добро развиени на југ и
југоисток од Гостивар. За разлика од тоа, на другите страни на котлината – Шар Планина
и Буковиќ – се многу повеќе распространети.
Од шумската вегетација, најмногу се застапени буковите шуми и тоа подгорската (Festuco
heterophyllae-Fagetum Em) и горската (Calamintho grandiflorae-Fagetum Em) букова шума.
Се развиваат над 1100 м.н.в., но и тие се под силен антропоген притисок (силно
економско искористување).
Тревестата вегетација по билото на Сува Гора е претставена со затворени и отворени
субалпски пасишта на варовничка подлога. Од аспект на биодиверзитетот значајни се и
стаништата на варовнички камењари и карпи.
Буковиќ
На Бистра кај превојот Стража се наоѓа и рефугијална шумска зона. На ова место се
задржале значајни шумски заедници од кои најзначајна е заедницата на бука и габер со
мечја леска.
Масивот Буковиќ очигледно поседува високи вредности од аспект на диверзитетот на
без’рбетниците, но за тоа постојат мал број информации. Од овој простор се познати
ендемичните

видови:

Cychrus

semigranosus

montenegrinus,

Carabus

violaceus

shardaghensis, Pterostichus brucki, Tapinopterus dochii, Molops rufipes steindachneri и Aptinus
merditanus. Највпечатлива е фауната на пештерата Ѓоновица во која се среќаваат
троглобионти (Ceutophyes bukoviki) и троглофили. На карпите покрај влезот на пештерата
живее локалниот ендемичен полжав Euxinella radikae hristovskii. Меѓународно значајни
видови пеперутки се Parnassius apollo и Parnassius mnemosyne.

3.8 Почви и користење на земјиштето
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Намената на користење на земјиштето во општина Гостивар се крактеризира со
парцелираност на зејоделското земјиште при што преовладуваат мали и средни парцели.
Вкупната расположлива површина на земјоделско земјиште на територијата на општина
Гостивар изнесува 5781 ha од кои се користат 5099 ha распоредени во следните
категории: ораници, бавчи и куќни градини 3343 ha, ливади 1296 ha, пасишта 326 ha,
овоштарници 129 ha, лозја 3 ha и расадници 0,8 ha.
Ораниците и бавчите најмногу се користат за производство на жита (главно пченица 949
ha и пченка 934 ha), фуражни растенија (претежно луцерка 644 ha и детелина 147 ha) и
зеленчук (главно кромид, компир, домати, пиперки и грав), додека 45 ha се користат за
производство на цвеќе и украсни растенија (табела 9).
Во овоштарниците најмногу се одгледуваат ореви (33 ha), потоа јаболка (31 ha), круши и
сливи (по 12 ha), цреши и вишни (по 5 ha).
Табела 9 Површина на користени ораници, бавчи и куќни градини (ha)
Жита

1912.46

Индустриски

Фуражни

растенија

растенија

9.01

810.58

Зеленчук

496.48

Аромат. и

Цвеќе и

Семе

Угари и

медицински

украсни

и

други

растенија

растенија

расад

0.01

45.14

4.42

65.25

Вкупно

3343.34

Од домашните животни во Општина Гостивар најмногу се одгледуваат овци (35.198 грла),
потоа, говеда (7.096 грла), кози (2.797 грла), коњи 874 грла, свињи 495, живина 32962 и 74
зајаци. 135 индивидуални земјоделски стопанства поседуваат вкупно 3170 пчелни
семејства.
На територијата на општина Гостивар идентификувани се вкупно 5237 индивидуални
земјоделски стопанства (според земјоделскиот попис во 2007 година) во кои работат
вкупно 12744 членови на домаќинствата, од кои околу 5500 се на возраст од 35-54 години.
Според степенот на школска подготовка најголемиот дел од нив се со основно
образование (6664 лица), 3763 лица со средно образование, а само 69 лица имаат високо
земјоделско образование. Дополнително уште 1927 жители работат како сезонски
ангажирани лица на индивидуалните земјоделски стопанства.
Земјоделските стопанства главно се занимаваат со одгледување посеви и насади или
комбинирано посеви со одгледување животни. Бројот на лица кои работат на
индивидуалните земјоделски стопанства според претежна дејност дадени се во табела 7.
Во Општина Гостивар идентификувани се вкупно 7 домаќинства кои поседуваат рибници
(на второ место после Македонски Брод) на кои се ангажирани 22 лица. Рибниците
зафаќаат површина од 3,9 ha, а во нив главно се одгледува пастрмка и крап.
Табела 10 Членови на домаќинства кои работат на индивидуални земјоделски
стопанства според претежна дејност
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Одгледување

Одгледување

Одгледување

Земјоделски

Лов и

Одгледување

Улов и

посеви и

животни

на посеви

услуги

одгледување

и користење

одгледување

дивеч

шуми

риби

8

152

22

насади

комбинирано

Вкупно

со
одгледување
на животни
6776

484

3802

1500

12744

Најзначајна тенденција од аспект на промените во пределот (покрај тие дискутирани
погоре) претставува трансформацијата на земјоделското земјиште во урбано и
индустриско (мали погони, стоваришта и складови). Овие промени се карактеристични за
последните две децении.
Во Општина Кичево се наоѓаат следните стопанско - индустриски објекти: поранешниот
рудник за железо Тајмиште (сега има производство на здрава храна), рудникот за јаглен и
термоелектрана Осломеј, фабриката Тане Цалески. Главно обележје на стопанството во
регионот му дава Рударско-Енергетскиот комбинат "Осломеј" кој е со капацитет од
660.000 KWh годишна продукција и е прв објект од ваков вид изграден во Република
Македонија.
Земјоделството во Кичево главно е претставено од пасишта, незначителна површина е
засадена со жито и овштарници. Податоци за структурата н земјоделското земјиште се
дадени во табелите подолу.
Табела 11 Структура на земјоделското земјиште
општина

Земјоделско
земјиште

Обработливо земјиште
вкупно

Ораници

овоштарници

лозја

ливади

Пасишта

170

/

156

10.769

и бавчи
Кичево

12.010

1.241

915

Табела 12 Продуктивност на земјоделското земјиште
општина

Пченица

Рж

Површина (ха)

Производство

Површина (ха)

Производство

засеана

Вкупно

засеана

Вкупно

ожнеана

Кг/ха

ожнеана

Кг/ха
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(тони)
Кичево

200

200

580

(тони)
2.900

30

30

66

2.200

3.9 Квалитет на амбиентален воздух
Мерењето на параметрите, индикатори на квалитетот на амбиентниот воздух во
Р.Македонија го вршат три институции кои имаат поставено свои мониторинг мрежи на
различни локации. Институциите кои вршат мониторинг се:
-

Национална

мрежа

на

Министерството

за

животна

средина

и

просторно

планирање (МЖСПП);
-

Мрежата на Заводот за Здравствена Заштита Скопје (ЗЗЗ) и регионалните
подружници за следење на квалитетот на воздухот во поголемите градови во Р.
Македонија;



Мрежата на Управата за Хидрометеоролошки работи (УХМР) која е во рамките на
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

Мониторинг мрежата на МЖСПП со која управува Македонскиот Информативен центар за
Животна Средина (МИЦЖС) е автоматска мрежа за следење на квалитетот на
амбиентниот воздух. Останатите две мрежи работат мануелно. Заводот за Здравствена
Заштита (ЗЗЗ) има мониторинг мрежа за мерење на SO2 и црн чад на 7 мерни локации во
Скопје. Управата за Хидрометеоролошки Работи (УХМР) има поставено мрежа на 9
мерни локации во Скопје за мерење на црн чад и SO2.
МЖСПП има 4 фиксни автоматски мониторинг станици за следење на квалитетот на
амбиентниот воздух во Скопје, преку кои се следат параметрите: SO2 [μg/m3]; NO2. NOx
NO [μg/m3]; CO [μg/m3]; О3 - озон [μg/m3]; цврсти честички (PM10/opt. PM2.5) дадени во
μg/m3. Автоматските мониторинг станици вршат мерење и на метеоролошките
параметри и тоа: брзина на ветер [m/s]; правец на ветерот; температура [°C]; притисок
[hPa]; влажност [%[; глобална радијација [W/m2] .
Граничните вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот
воздух се дадени во следните табели.

Табела 13 Гранични вредности за заштита на екосистеми и вегетација
Загадувачки материи

Заштита

Просечен период

Сулфур диоксид – so2
Азотен оксиди (no + no2)

Екосистеми
Вегетација

Година зимски период
Година

Гранична
вредност
20 µg/m³
30 µg/m³

Извор: Годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина – 2008; МЖСПП
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Табела 14 Гранични вредности за заштита на човеково здравје
Гранична
вредност
која треба да
се достигне
во 2012 год.

Дозволен
број на
надминувања
во текот на
годината

1 час

350 µg/m³

24

470 µg/m³

24 часа

125 µg/m³

3

125 µg/m³

1 час

200 µg/m³

18

280 µg/m³

1 година

40 µg/m³

0

56 µg/m³

24 часа

50 µg/m³

35

67 µg/m³

1 година

40 µg/m³

0

54 µg/m³

Јаглероден моноксид

максимална
дневна 8 -часовна
средна вредност

10 mg/m³

Олово

1 година

0,5 µg/m³

0

0,9 µg/m³

C6H6

1 година

5 µg/m³

0

9 µg/m³

Загадувачки
материи

Сулфур диоксид – so2

Азотен диоксид

PM10

Просечен период

Гранична
вредност за
2008 год.

0
15 µg/m³

Извор: Годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина – 2008; МЖСПП

Генерално, загадувањето на воздухот е од сезонски карактер, што е поврзано како со
метеоролошките услови (антициклонални состојби во денови со магла и температурни
инверзии), така и со зголемена емисија на штетни материи, кога покрај индустриските
капацитети и сообраќајот активни се и индивидуалните ложишта.
Квалитетот на воздухот во поширокото подрачје на проектот е доминантно определен од
неколку движечки сили - сектори и видови на загадувачи: сообраќајот, како и
организациите / инсталациите кои поседуваат котларници и индивидуалните ложишта.
Мерења на квалитетот на воздухот во подрачјето се врши во Кичево. Станицата во
Кичево се наоѓа во станбена област во близина на центарот на градот. Оддалеченоста од
најблискиот пат е 7m, а од автопатот оддалеченоста изнесува 75m. На далечина од 1Km
југо-западно, се наоѓа постројка за металуршка индустрија ЕМО ЦРС, а 8Km северно од
станицата се наоѓа термо-електричната постојка ТЕЦ Осломеј.
Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10. Автоматската мониторинг
станица за квалитет на амбиентен воздух поставена во Кичево дава податоците кои се
следени и преку нив се следи загадувањето во градот предизвикано од активностите на
човековото живеење, затоплувањето по домовите, сообраќајот како и од индустријата
бидејќи во општината е сместена Термоелектричната централа Осломеј.
Податоци во месечните извештаи за присуство и концентрација на загадувачи за
2014година, поточно за месец ноември од мерната станица Кичево, се дадени во
следните табели:
Табела 15 Среднодневни концентрации на сулфур двооксид SO2
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SO2/µg.m

3

Кичево

Гранична едночасовна вредност за заштита на

350

човековото здравје
Часовни надминувања во месец Ноември

0

Часовно надминување во 1h вредност за 2014

0

Гранична

125

24h

вредност

на

заштита

на

човековото здравје
Број на денови на надминати 24h гр. Вредност

0

за месец ноември
Колку денови е надмината 24h гр. Вредност во

0

2014
Праг на алармирање

500

Број на надминувања на прагот на алармирање

0

за месец ноември
Извор: Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентален воздух 2014

Табела 16 Среднодневни концентрации на суспендирани РМ10 честици
РМ10/µg/m
Гранична

3

Кичево
24h

вредност

на

заштита

на

50

Колку денови е надмината 24h гр. Вредност во

30

човековото здравје

тековниот месец
Колку денови е надмината 24h гр. Вредност во

190

2013
Извор: Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентален воздух 2014

Табела 17 Максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата
на јаглерод монооксид (CO)
CO/mg/m

3

Гранична 8h вредност за заштита на човековото

Кичево
10

здравје
Колку пати е надмината 8h гр. Вредност во

0

тековниот месец
Колку пати е надмината 8h гр. Вредност во 2014

0

56 / 96

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за Физибилити студија за оправданост на концесија за
добра од општ интерес – изградба и екплоатација на автопат А2 (Коридор VIII), Делница Гостивар - Кичево

Извор: Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентален воздух 2014

Табела 18 Максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата
на озон (O3)
O3/µg/m3

Кичево

Целна вредност за заштита на човековото

120

здравје
Колку пати е надмината целната вр. Во месец

0

ноември
Колку пати е надмината целната вр. Во 2014

0

Праг на предупредување

180

Клолку

пати

е

надминат

прагот

на

0

предупредување во ноември
Праг на алармирање

240

Број на надминувања во месец ноември

0

Извор: Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентален воздух 2014

Табела 19 Средночасовни концентрации на азот двооксид (NO2)
NO2/µg/m

3

Гранична 1h вредност за заштита на човековото

Кичево
200

здравје
Колку часови е надмината 1h гр. вредност во

0

ноември
Колку часови е надмината 1h вредност во 2014

0

Праг на алармирање

400

Колку пати е надминат праготна алармирање во

0

ноември
Извор: Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентален воздух 2014

Во табелите погоре во текстот, може да се види дека суспендираните честици се
единствената загадувачка супстанца која ги надминува дозволените граници по секој
параметар.
Во преостанатиот дел на трасата на автопатот обработувана со Физибилити студијата за
оправданост на концесија за добра од општ интерес, а во отсуство на индустриски
инсталации, најголем придонес зазагадување на воздухот во долж трасата има
сообраќајот.
Имајќи го во предвид претходното, како и фактот дека просторот долж трасата е слабо
населен и има рурален карактер, може да се заклучи дека амбиентниот воздух во
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подрачјето е со ненарушен квалитет и без значајно присуство на загадувачки штетни
материи, освен за делот на трасата на излезот од Гостивар и на влезот во Кичево.

3.10

Бучава

Бучавата е дефинирана како несакан звук. Изворите за појава на бучава на
сообраќајниците главно се возилата на патот.
Како причина за појава на бучава на патиштата од возилото се неговите конструктивни
карактеристики, брзината на движењето, успорување до целосно кочење, притисокот на
пневматиците и сл.
Бучавата на пневматиците е функција од притисокот во нив, нагазната површина и од
видот на шарите и нивната длабочина. Зголемувањето на бучавата од пневматиците е до
3 – 7 dB. Во колку шарите се поизлижани, бучавата е поголема поради поголемата
допирна површина на гумите, а тоа посебносе изразува кај товарните возила.
Во сообраќајната анализа, влезени се следниве категории на возила:


Патнички автомобили;



Автобуси;



Товарни возила и



Автовозови

Бучавата преизвикана од тешките товарни возила одговара на бучава од четири патнички
возила, а мотоциклите создаваат бучава колку две патнички возила при исти услови.
Во однос на сообраќајниот тек, битно се разликува бучавата од континуиран сообраќај во
однос на сообраќајот на поединечните возила.
Континуираниот сообраќај претставува линиски извор на звукот, додека кај поединечниот
тој е подвижен точкаст извор. Нивото на звучниот притисок што го призведуваат
камионите, се зголемува за 6 dB доколку густината на сообраќајот се зголеми двојно.
Патот како причина за бучавата е условен од карактеристиките на патот и тоа: видот на
патот, нагибот, кривините и сл. Во зависност од коловозната површина, бучавата се
зголемува од 0 до 4 dB поаѓајќи од асфалт, груб асфалт и бетон. Нивото на звучната
снага на некоја машина, зависи од постигнатата снага на машината, тоа расте со
зголемување на брзината кога треба да се совлада угорница заради зголемениот број на
вртежите. Затоа зголемено ниво на бучава се очекува на автопатиштата, угорници,
раскрсници и влезовите на главниот пат. На раскрсници и успони поголеми од 7%, се
зголемува нивото на звучниот притисок за 10 dB.
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Благите кривини не делуваат на интензитетот на бучавата, додека оштрите кривини ја
зголемуваат бучавата до 3 dB. На успон 2,5% не постои зголемување на бучава, додека
на успон од 3-4%, бучавата се зголемува за 2 dB, до 7% за 4 dB.
За брзини помали од 55 km/h не доаѓа до намалување на бучавата.
Распространувањето на бучавата (звукот) опаѓа доколку на патот се јават одредени
објекти (природни или вештачки). Како природни бариери се сметаат орографските
услови и вегетацијата, а додека вешатачки бариери се разни објекти на патот и
дополнителна заштита со вегетација.
Причина за опаѓање на звукот е тоа што звучните бранови во воздухот се простираат
праволиниски, во форма на топка, доколку нема препреки. Ако звучниот бран удри во
некоја препрека, дел од енергијата се одбива , а остатокот преминува низ препреката при
што делумно се апсорбира претворајќи се во топлина.
Звукот кој се движи во форма на топка, а е со зголемена површина, интензитетот на
звукот, а со тоа и звучниот притисок, опаѓа во зависност во оддалеченост од изворот на
звукот.
Направени се одредени пресметки и анализи за потребите за изготвување на Елаборат
за заштита на животната средина за предметниот проект. Истите се однесуваат за дневни
услови ПДГС 6818 возила на ден, измерени во 2010 година.
Табела 20 Средно ниво на бучава, вредност Lm(25) за пресметка на бучава по
осовина на пат
ПГДС

М

Р

Lm(25)

Возила/ден

Возила/час

%

dB(A)

6818

409.08

16.17

67.08

Легенда:
М – меродавно дневно оптоварување;
Р – меродавен процент на тешки товарни возила (над 2,8 t)
Во наредната табела се дадени дозволени гранични вредности на бучава во различни
области заради споредба со изведените вредности од Елаборатот за заштита на
животната средина изработен за потребите на главниот проект за разгледуваната
делница:
Табела 21 Гранични вредности на нивоа на бучава за различни подрачја спрема
намената
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Од табелата дадена погоре може да се утврди дека проценетите нивоа на бучава се
повисоки од дозволените за реони изложени на интензивен патен сообраќај а се пониски
од реони со интензивна индустриска активност.
Во натамошната фаза на планирање на концесискиот проект ќе биде неопходно да се
извршат мерења за да се утврдат нивоата на бучава за различни локации.
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4.

СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ФИЗИБИЛИТИ
СТУДИЈАТА,
ОДНОСНО
ДОДЕЛУВАЊЕ
НА
КОНЦЕСИЈАТА И ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦАТА

Состојбата без имплементација на физибилити студијата подразбира иднина на
подрачјето без имплементација на планираните активности, односно продолжување на
актуелната состојба онаква каква што е сега во моментот.
Влијанијата од состојбата без имплементација на физибилити студијата може да се
поделат во три групи:
1. Економски влијанија
2. Влијанија поврзани со животната средина
3. Социјални влијанија
1. Економски влијанија
-

Успорување на економскиот развој на регионот;

-

Послаба атрактивност за инвестиции;

-

Намалени буџетски приходи;

-

Помали економски и финансиски придобивки од вработувања,

-

Недостаток на индикатори за мониторинг на развојот;

2. Влијанија поврзани со животната средина
-

Отсуство на влијанија врз животната средина од планираната делница на
автопатот

3. Социјални влијанија
-

Непроменето време на патување во регионот,

-

Постојано зголемување на трошоците за одржување на патот

-

Постојано зголемување на трошоците за одржување на возилата

-

Непроменета состојба на безбедност на патот

-

Стагнација во животниот стандард кај жителите во регионот

-

Губење на придобивки од идни потенцијални инвестиции директно или
индиректно поврзани со планираната активност.

Планираната концесија може да биде промотор на забрзаниот економски раст и
следствено пораст на нивото на инвестиции како процент на БДП. Реформата на Владата
е многу концентрирана на оддржливи подобрувања во климата за инвестирање.
Привлекување на нови влегувања на пазарот, странски директни инвестиции и ново
формирани мали и средни претпријатија, постепено зголемување на односот помеѓу
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инвестициите и БДП (се до 25% од БДП), и продолжување на експанзијата на кредитите и
намалувањето на каматните стапки за заемите, ќе бидат основни фактори за забрзување
на растот, извозот и создавање на нови работни места.
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5.

ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на животната
средина одредени на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни за
физибилити студијата.
Генералните цели за заштита на животната средина земени во предвид при подготовката
на Физибилити студијата за оправданост на концесијата за добра од општ интерес –
изградба, одржување и наплата на патарини на автопат А2, делница од Гостивар до
Кичево, односно кои се очекува да се постигнат со мерките за избегнување, ублажување
и/или компензација на потенцијалните влијанија предложени во овој извештај се:


Зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната
средина,



Заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување или
намалување на штетни емисии во воздухот,



Достапност до доволно количества квалитетна вода, заштита, зачувување и постојано
подобрување на расположливите водни ресурси, спречување или намалување на
штетни испуштања, одведувањето и третман на комуналните отпадни води од страна
на самите субјекти,



Избегнување и намалување на создадениот отпад, негово повторно искористување,
отстранување на прифатлив начин,



Рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот,



Рационално користење и заштита на земјоделското земјиште,



Рационално и одржливо користење на природните ресурси,



Користење на обновливи извори на енергија,



Зачувување и заштита на растителниот и животинскиот биодиверзитет,



Избегнување, спречување или намалување на бучавата.
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6.

АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ

При изработката на проектната документација за автопатот од Гостиват до Кичево
разгледувани се алтернативи на трасата. Разгледувани се три коридори и тоа:
Источен коридор: по овој коридор трасата поминува источно од Гостивар и по должината
на Лаковичка и Падалишка Река, се искачува на превојот Буковиќ, од каде како веројанта
со тунел и без тунел преминува на Кичевската страна од Буковиќ. Поминувајчи помеѓу
селат Долно и Горно Страгомишта, потоа помеѓу селата Колибари и Грешница и западно
од селото Трапчин Дол се насочува кон западната страна на Кичево. Оценето е дека
варијантата без тунел е технички поповолна.
Централен коридор: Во почетокот трасата се поклопува со обиколницата предвидена со
урбанистичкиот план на Гостивар од северната страна. Од пресекот со реката Вардар
заобиколувајќи го Гостивар, односно Горна Бањица од западната страна, продолжува до
Ѓоновица и се движи по стариот пат Гостивар-Кичево. Од Ѓоновица патот се одвојува во
две подваријанти, од кои едната води преку превојот Буково, а другата преку превојот
Стража. Варијантата преку превојот Буково се поклопува со источната варијанта речиси
до Кичево. Варијантата од Ѓоновица преку превојот Стража оди по долината на
Сретковска Река, го преминува превојот Стража со тунел и излегува во долината на
Тајмишка Река, потоа по нејзината лева брегова линија оди до село Строгомирово, од
каде како единствена варијанта продолжува до Кичево. Овој коридор е оценет како
поволен за водење на трасата, особено за подваријантата што минува преку превојот
Буково.
Западен коридор: Овој коридор во почетокот на трасата во должина од 4 километри се
поклопува со централниот коридор; потоа коридорот се поклопува со постојниот
магистрален патен правец, следејќи го од неговата источна страна, поминувајќи западно
од селото Церово, потоа источно од Сретково и со тунел под превојот Стража преминува
во долината на Тајмишка Река продолжувајќи према Кичево. Овој коридор е испресечен
со бројни реки и суводолици и од технички и изведбен аспект е оценет како неповолен.
Проектантите утврдиле дека централниот коридор е најповолен за водење на
трасата од аспект на техничка изводливост на изградбата. Во рамките на
централниот коридор е утврдена најповолната траса, односно подваријантата која
води преку превојот Буково. Врз основа на оваа избрана алтернатива е изработен
Главен проект (според постојната законска регулатива тоа е еквивалент ха основен
проект). Трасата анализирана со Главниот проект е опишана во точка 2.2.1, Локација
на трасата и технички параметри на патот.
Аспектите на животната средина не се земени предвид при изборот на трасата.
Направена е стратегиска оцена за потребите на концесискиот проект, но не е предвидена
мултикритериумска анализа на економските, техничките и еколошките влијанија заради
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избор на најповолна траса. Тоа претставува одредено ограничување и може да
предизвика намалена атрактивност на концесијата заради фактот што најверојатно
финансирањето би се превзело од страна на некоја меѓународна финансиска
институција. Заради тоа, покрај изработката на оваа стратешка оцена во иднина треба да
се изработи Студија за оцена на влијанијата врз животната средина и да се спроведе
постапката за оцена на влијнаието врз животната средина, согласно националното
законодавство и меѓународните стандарди. Физибилити студија за оправданост на
концесија за добра од општ интерес – изградба, одржување и наплата на патарини на
автопат А2 (Коридор VIII), Делница Гостивар – Кичево, разлгледува и варијанти на
варијабилите со кои се моделира економската исплатливост на концесијата. Овие
варијабили се однесуваат на побарувањето (протоците на сообраќај, односно просечниот
годишен дневен сообраќај), висината на патарините и учество на финансирањето од
страна на јавниот партнер – концедентот. Овие варијабили се исклучително чувствителни
и во случај на пораст на зачестеноста на сообраќајот исплатливоста може да биде
повисока и без да бидат значително покачени патарините, но доколку сообраќајните
движења би стагнирале, уделот на јавното финансирање и висината на тарифите би
морало да бидат зголемени. Со Физибилити студијата потребно е да се направи матрица
на ризици за да се утврди кои ризици може да ги превземе целосно концесионерот,
односно концендентот, за да се зголеми атрактивноста на концесијата.
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7.

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

So izgradbata na pati{tata naj~esto se pojavuvaat slednite vidovi na promena na
prirodnata sredina na koridorot:


promena na morfolo{kite svojstva



procesi na povr{insko raspa|awe, odronuvawe, erozivnite procesi i dr.



mo`na promena na re`imot na podzemnite vodi i povr{inskoto istekuvawe na
vodite



mo`nost za pogolemi zagaduvawa na површинските и подземните води poradi
havarii pri transport na {tetni materii, но исто така и за перmanentni mikro
zagaduvawa



posredni

promeni

na

екосистемот

poradi

promenite

vo

biodiverzitetot,

mikroklimatskite poremetuvawa i drugo
При анализа на загадувањето на животната средина обично се поаѓа од основните
медиуми на биосферата, а тоа се воздухот, водата, почвата и загадувањето од штетна
бучава. Значителен загадувач на урбаниот и руралниот простор е сообраќајот, кое, во
зависност од развојот на моторизираноста на земјите може да достигне и до 60% од
вкупното загадување. Овие таканаречени мобилни извори на загадување во развиените
земји имаат големо влијание врз загадувањето на животната средина и во поедини
сегменти ги надминуваат стационарните извори на загадување.
Потребно е да се нагласи дека проектната документација за изградба на автопатот
од Гостивар до Кичево е со постар датум и притоа не се земени во предвид
експлоатационите полиња на каменоломите за кои е доделена концесија во
изминатиот период. Неопходно е да се изврши проверка на влијанието на трасата на
автопатот и експлоатацијата на минерални суровини којашто е доста интензивна за
разгледуваната делница.
Горенаведените влијанија се подетално обработени во натамошниот текст. Истите се
потенцијални, а нивна детална идентификација ќе се изврши со изработката на посебни
елаборати за заштита на животната средина за предметната траса.

7.1 Влијание врз население и човеково здравје
Со имплементацијата на Планот се очекува позитивно влијание врз населението и
човековото здравје генерално. Тие влијанија би биле долгорочни и опфаќаат:


Можности за нови работни места во текот на конструктивната и оперативната фаза,



Можности за привлекување на странски инвестиции,
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Подобрување на општата клима за развој на туризмот во општината,



Општо подобрување на социо-економските услови.

Здравјето на луѓето може потенцијално да биде загрозено одзагадувањето на воздухот,
водата, почвата и загадувањето од штетна бучава. Со планираната изградба на автопат,
со што би се зголемила брзината на движење и проточноста на патот, се очекува
глобално намалување на загадувањето во однос на сегашното.
Имајќи предвид дека оваа Стратегиска оцена на влијанијата се превзема во раната фаза
на планскиот процес, со примена на соодветни мерки може да се влијае да се спречат
влијанијата и да се заштити здравјето на луѓето.

7.2 Влијанија врз социо - економска состојба
Со реализацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од општ
интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, позитивно ќе влијае
врз социо-економската состојба на населението, затоа што неговата изградба и
екплоатација подразбира зголемено ангажирање на расположивата работна сила преку
постојани вработувања, истовремено на краток до среден рок ангажирајќи работници за
потребите на изградбата.
Еден од најзначајните приоритети на развојот, приоритет кој во голем мерка влијае на
резултатите и од останатите приоритети, е развојот на траснпортната инфраструктура. Со
реализацијата на овој приоритет, од една страна се зајакнува конкурентноста на регионот
и се зголемува неговата привлечност за инвестиции, а од друга страна се подобрува
комуникацијата на жителите и зголемува квалитетот на движењето – живеењето.
Се очекува подобрување на комуникацијата и зголемување на економската размена, како
и значително влијание врз стопанството во регионот.

7.3 Влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух
При имплементацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, се очекуваат
значајни емисии во воздухот. Краткотрајни и просторно ограничени влијанија ќе се јават во
текот на изградбата на објектите, заради реализацијата на земјените работи (прашина) и
заради присуството на градежна механизација.
Количеството на издувни гасови при согорување на горивото во моторите со внатрешно
согорување и содржината на СО во гасовите зависи од видот на возилото, снагата,
брзината на движење, наклонот на патот итн.
Aerozagaduvawata na mikroatmosferata, odnosno na zonata na vlijanieto na
grade`nite raboti, se vo funkcija na emisijata na toksi~nite gasovi koi }e se javat od

67 / 96

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за Физибилити студија за оправданост на концесија за
добра од општ интерес – изградба и екплоатација на автопат А2 (Коридор VIII), Делница Гостивар - Кичево

rabotata na grade`nata mehanizacija i vozila i toa od:
- sistem za izduvni gasovi
- ku}i{tata na motorite preku oddi{kata
- karburator, rezervoar
Se smeta deka vo izduvnite gasovi na vozilata ima duri 180 organski komponenti kako
{tetni materii, ~ija koncentracija e najgolema na mesta so zgolemen broj na vozila i
rabota na motorite vo mesto ili zapirawe, koga emisijata na toksi~ni materii vo
odnos na brzinite na dvi`ewe od 70 km/~as, e pogolema za 2,5 pati. Spored
istra`uvawata vo ovoj domen, se ceni deka na 1000 litri sogoren benzin vo motornite
vozila, vo atmosferata se emitira 98 kg jaglen monoksid, 6-8 kg azotni oksidi, 4-5 kg
sulfurni soedinenija.
Vlijanieto na toksi~nite gasovi mo`e da ostavi posledici na lu|eto koi se direktno i
dolgovremeno izlo`eni na istite i toa preku nivnoto direktno dejstvo (vdi{uvawe) i
indirektno. ^adot na primer dejstvuva prete`no na di{nite organi, na ko`ata i
sli~no, a jaglenorodnite oksidi deluvaat kako silni otrovi i antioksidanti.
Табела 22 Максимално дозволени вредности за емисии од мобилните извори
komponenti

emis.koli~estvo MDK
gr/~as

emis.koncentracii MDK
mg/m3

azotni oksidi

5000.0

500.0-800.0

jaglenovodorodi
formaldehid

500.0
100.0

20.0

cvrsti ~esti~ki

130.0

jaglen monoksid

650.0

jaglen dioksid ( % )

2.5

Извор: Биро за метрологија, Министерство за економија

7.4 Влијание врз квалитет на површински и подземни води
При имплементацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, потенцијално
ќе бидат извршени влијанија врз квалитетот на водите. Заштитата на подземните води е
еден од приоритетите кога се врши оценување на влијанијата врз животната средина од
автопатиштата. Различни видови на влијанија се јавуваат во текот на изградбата и
експлоатацијата.
Фаза на изградба
Површинските води се загрозени од градежните работи, особено при изградбата на
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мостовите, а во текот на експлоатацијата, слично како и подземните, можат да бидат
реципиент на отпадни материи од коловозната конструкција при дренирање на
атмосферските води.
За време на изградбата можни се влијанијата од начинот на кој се користат опасни
супстанци. Постапувањето со горива, како што е нафтата, масла за подмачкување и бои
(за заштита на метални конструкции и слично) како и постапувањето со отпадните
материи што настануваат како резултат на одржувањето на механизацијата (делови,
отпадни води од перење, искористени масла за подмачкување итн.) е уште еден ризик за
загадувањето на површинските и подземните води.
Kako edna od glavnite negativni pojavi koja rezultira od infiltracija na nafteni
derivati vo podzemnite vodi se procesite na redukcija koi go uni{tuvaat kislorodot
vo vodite, a istite se predizvikani od dekompozicijata na naftenite derivati.
Кога изградбата се предвидува на локации каде што има појава на високи подземни води
(близина на реки и речни текови) треба да се внимава да се користат материјали што не
емитираат загадувачки материи во околината. Ова особено важи за делниците на трасата
кадешто истата се приближува до речните корита.
Влијанија од телото на патот
Патот и сообраќајот се извори на загадување. Испирните води од коловозните површини
(особено првите налеви на дождовни води кои се концентрирани со загадувачки материи)
содржат траги на бензин, нафта, тешки метали, кои можат да ја загрозат акватичната
екологија и пејсажот. Покрај испирните води, користењето на сол и други агенси за
иницирање на топење на мраз и снежен покривач можат да ги загрозат подземните води.
Изворите на загадување на подземните води што се индуцирани од сообраќајот
потекнуваат од согорувањето на горивото на моторот (партикули и гасови), абразија
односно трошење на гумите, од кочењето и протекувањето од возилото (масло и друго).
Едно од најопасните влијанија врз животната средина е изливањето на загадувачки
материи при инциденти/несреќи.
Како чувствително подрачја од аспект на можност за мигрирање на загадувачки материи
во подземјето се варовничките карпи со карстни релјефни форми во подрачјето од
остивар до Кичево (поконретно – подрачјето на селата Ѓоновица и Колари) или планината
Буковиќ. Карстните извори се карактеризираат со големи количини на вода кои
потекнуваат од еден извор во дадено време. Поради тоа, тие се важен извор на вода за
пиење. Еден од најважните карстни извори во подрачјето од интерес е тој над селото
Горна Ѓоновица. Изворот може или да се оштети, да се уништи, или да се предизвика
индиректно оштетување или пореметување на карстниот систем над изворот.
Варовничките карпи се многу порозни и со тоа подложни на загадување на подземните
води. Постои голем ризик од истурања на масла и лубриканти поради интензивниот
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cообраќај кој може да ги загади површинските и подземните води во ова подрачје.
Средствата за одмрзнување имаат значителен негативен ефект исто така и врз
подземните води (висините над 1000 метри надморска висина и студената клима ќе
бараат користење на големи количини на средства за одмрзнување, како и песок).
Vo pogled na hidrogeolo{kite aspekti za izvedba na patot, mo`e da se istakne deka
pokraj geolo{kite uslovi na istra`niot teren i prisutnosta na hidrolo{kite
elementi (reka Vardar, Su{i~ka i Sretkovska reka), morfologijata na terenot e drug
va`en faktor koj ima vlijanie vrz stepenot na infiltracija na voda од врнежите што с
себе може да транспортира загадувачки материи. Poradi glavno strmite padovi na
terenot, vrne`ite za kratko vreme istekuvaat vo erozivnata baza. Spored toa, mo`e
da se zaklu~i deka vo faza na izvedba i eksploatacija na patot mo`e da se o~ekuva
пенетрирање на загадувачки материи долж rasedite.
Заради pojava na vla`ni zoni konstatirani na staciona`a 15+200 (desno od osovina na
trasa) i na staciona`a 15+400 (levo i desno od osovina na trasata), исто така се смета
дека {krilestiot kompleks кој е pokrien so diluvium, mo`e da биде чувствителен од
аспект на инфилтрација на загадувачки материи во подземјето.

7.5 Влијание врз почва
При имплементацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, може да
предизвика значителни негативни влијанија врз почвата.
Во основа, земјиштето главно е загрозено од работите поврзани со ископите и насипите
за поставување на телото на патот. Несоодветната заштита на ископите (усеците) и
насипите можно е да предизвика ерозија на земјиштето, а во одредени случаи може да се
одрази на стабилноста на начин што се јавуваат клизишта од различен обем и со
различни ефекти. За реализација на високи усеци и високи насипи постојат услови за
нарушување на природната дренажа и се создаваат можности за појава на свлечишта и
ерозија.
Кон геотехничките аспекти се придружуваат и влијанијата поврзани со нарушувањето на
квалитетот на земјиштето како резултат на загубите на земјоделско земјиште и емисиите
на полутанти од сообраќајот.
Покрај вистинската загуба на земјиште, заради пренамена на земјиштето во градежно,
може да се загуби и продуктивноста на земјоделското земјиште или да се загрози
квалитетот на производот од определен појас на земјоделско земјиште кој е подложен на
загадувачки процеси од сообраќајот.
Заради земјани работи, ќе се јави потреба од одлагање на вишокот ископан земјен
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материјал. Се планира изведба на вкупно 16 одлагалишта за оваа делница. Овие
одлагалишта ќе бидат предмет на соодветно уредување, за да се спречи нарушување на
пејсажот и формирање на неуредени локации, на кои набргу би се појавило нелегално
депонирање на шут од други градилишта, па дури и комунален или друг вид на отпад.
Даден е карактеристичен пресек низ одлагалиштата на делницата Гостивар – Кичево:

Слика 15 Карактеристичен пресек низ одлагалиштата
Во наредната фаза на планирање ќе биде потребно изработка на Елаборати за заштита
на животната средина за одлагалиштата што се планираат на оваа делница.
Со отпочнувањето на градежните работи на автопатот ќе се реализираат следните
земјени работи:
- Отстранување на површинскиот слој на земја (хумус)
- Порамнување на површината
- Набивање до потребна збиеност
Сите наведени работи резултираат со нарушување на квалитетот на почвата за зоната на
патот и во околината каде се изведуваат градежните работи, односно за површината
опфатена со времени објекти за потребите на градилиштето како и од изведбата на
пристапните патишта.
За изведба на телото на патот и соодветните насипи ќе биде потребно да се изврши дотур
на квалитетен чакал и песок. Овие минерални суровини претежно се добиваат од
каменоломи и по пат на експлоатација на речен чакал. Од овие акстивности се нарушува
квалитетот на почвата и се дестабилизираат геомеханичките карактеристики на теренот.
Самата изградба на автопатот ќе резултира со трајна загуба на почва, што во себе го
вклучува коловозот и планумот. За ова влијание не е можно да се утврди компензациона
мерка.
Можни се конфликти со експлоатационите полиња на постојни (и планирани) каменоломи
со водењето на трасата, прстапните патишта, односно лоцирањето на одлагалиштата за
вишок ископан земјен материјал. Исто така, при изведбата на тунелите можно е да се
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наруши геомеханичката стабилност, што може да предизвика несакани појави и
инциденти при експлоатацијата на минералните суровини, исто така.

7.6 Влијанија поврзани со управување со отпад
Се очекува градежните работи да произведат извесна количина на шут и друг градежен
отпад кој ќе се транспортира и депонира на локација за интертен отпад што ќе биде
посочена од страна на општинските служби.
Заради обемните земјани работи ќе се јави потреба од одлагање на вишокот ископан
земјен материјал. Овие одлагалишта ќе бидат предмет на соодветно уредување, за да се
спречи нарушување на пејсажот, како и формирање на неуредени локации, на кои набргу
би се појавило нелегално депонирање на шут од други градилишта, па дури и комунален
или друг вид на отпад.
За потребите на проектната документација изработени се и содветни проекти за
хортикултура. Потребно е, при израбтката на Елаборатите за заштита на животната
средина од одлагалиштата, да се провери дали предвидените растителни видови што се
предлага да се користат за рекултивација на деградираните површини, би биле содветни
за рекултувација и на одлагалиштата.
При чување на транспортна и градежна механизација долж трасата, би се јавиле отпадни
масла и масти, како и извесни количини комерцијален отпад од престој на вработени.
Влијанијата врз животната средина од генерираниот отпад и постапувањето со него
детално ќе бидат идентификувани и објаснети при натамошните фази на планирање /
проектирање.

7.7 Влијание од бучава
При имплементацијата на Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од
општ интерес, може да предизвика значително генерирање на бучава. Изворите на
зголемена бучава се градежните машини и сообраќајните средства.
Во текот на изградбата, од работата на тешката механизација ќе бидат загрозени
делниците каде што трасата на автопатот се приближува до населените места.
Емисиите на загадувачки материи и штетна бучава како резултат на изградбата на
автопатот се интензивни за определени периоди и веројатно е дека краткотрајно ќе бидат
надминати стандардите за максимално дозволени нивоа на бучава.
Сепак, се смета дека интензитетот на ова влијание не е таков што бара примена на
технички мерки, заради краткотрајноста на ова дејство. Мерките ќе се бараат во
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спроведување на добра практика на градба, при што ќе бидат лимитирани периодите на
работа на тешките градежни машини. Исто така ќе треба да биде истакнато работното
време на видни места со цел да се предупредат граѓаните за оваа (краткотрајна)
вонредна ситуација.
Во текот на експлоатацијата, со проценка на нивоата на бучава (во текот на изработката
на проектната документација, односно Студијата за заштита на животната средина),
утврдено е дека бучавата ќе претставува сериозен проблем за делниците кадешто
трасата се приближува до релативно густо населени подрачја: селата Долна и Горна
Ѓоновица, Зајас, Страгомишта, Колибари, Трапчин Дол, и градот Кичево.

7.8 Влијание врз флора и фауна, предел
За време на изградбата како резултат на градежните работи ќе се уништи вегетацијата за
определена површина во појасот на планираниот автопат. Исто така ќе настане времена
миграција на животинскиот свет заради загубата на нивниот хабитат и заради
нарушувањата како резултат на присуството на луѓе и опрема. Заради овие причини
просторот што ќе биде зафатен од градба треба да се сведе на минимум во фазата на
планирање на градилиштето. Набивањето на тлото заради манипулацијата на градежните
машини ќе се одрази на променети услови за раст и развој на растенијата. Можно е по
завршувањето на градежните работи заради променетите услови да се видоизменат
природните живеалишта и да се населат инвазивни видови како коровите. Покрај
влијанијата од градежните машини, на флората и фауната може негативно да се одразат
работите околу промена на нивото на подземните води, како и промената во
хидролошкиот режим како резултат на градежните работи.
Уште едно влијание што треба да се спомене вршејќи притисок врз фауната е
вознемирување на животните и особено птиците што потенцијално се гнездат во појасот
на автопатот заради работата на градежните машини и емисиите на прашина како и
бучава.
При евалуацијата на интензитетот на овие влијанија од голема важност е дали е возможно
да се реставрираат овие биотопи односно дали подрачјата што времено се зафатени од
градба ќе можат повторно да бидат населени од автохтоните видови.
Во повеќето случаи истата вредност на живеалиштата нема да може да биде постигната
заради континуираните влијанија врз околината на автопатот како резултат на неговата
експлотација.
Шумите во подрачјето на планината Буковиќ и конзервациска и економска вредност.
Економската вредност на шумите (кои главно се користат за огрев) значително не ја
намалува нивната вредност како живеалишта за дивите животни.

73 / 96

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за Физибилити студија за оправданост на концесија за
добра од општ интерес – изградба и екплоатација на автопат А2 (Коридор VIII), Делница Гостивар - Кичево

Криволовството е поголема закана за големите животни кои инаку се заштитетни со
Законот за ловство и Законот за заштита на природата. Отворањето на подрачјето преку
модерен асфалтиран пат, индиректно ќе ја зголеми опасноста преку овозможување на
полесен пристап до одалечените подрачја за криволовците.
Сепак, многу поголема закана за дивиот свет е фрагментацијата на шумите во подрачјето
од интерес на помали површини од идниот заграден автопат. На овој начин, ќе запре
ширењето на најзагрозеното животно во Македонија, Балканскиот рис од Националниот
парк Маврово (како и во Европа, ако популацијата се смета како ендемски подвид - Lynx
lynx martinoi Miric). Ќе се намали бројот на животни за лов за големи месојадци итн.
Влијанието на фрагментацијата на живеалиштето има пошироко значење поради
фактот што Буковиќ претставува био-коридор помеѓу планината Бистра и
планинскиот ланец Сува Гора – Челоица. Со ова може да се загрози функцијата на
природната еколошка мрежа во ова подрачје на Македонија.
Во пештерата Ѓоновица живеат големи популации на неколку видови лилјаци. Со оглед
на фактот што таа може да се оштети, веројатно е дека овие популации се
загрозени.
Како што беше споменато претходно, во подрачјето на планинскиот премин Стража
кон Буковиќ се развива важна прибежишна шумска заедница. Можат да се оштетат
букова шума со Мечја леска (Corylus colurna) и други видови на дрва од стар предглацијален тип. Ова треба да се избегне по секоја цена.

7.9 Влијание врз културно и историско наследство
Кога станува збор за заштита на споменички целини обврска е на изготвувачот на
Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес за
делницата на автопатот да побара податоци за постоењето на вредни културноисториски локалитети, а потоа и да побара мислење за изготвениот проект. Во
досегашната пракса при иработката на физибилити студија, вклучително изработка на
проекти за инфраструктура (како што е предметниот проект) соработката помеѓу
надлежните служби се состои од доставување на список или информација за постоење,
односно непостоење на регистрирани недвижни споменици на културата на предметното
подрачје.
Идентификуваните локалитети во окружувањето на трасата може да бидат во конфликт
со планираните активности околу изградбата. Во текот на изведувањето на земјаните
работи ќе се очекува од изведувачот дека ќе ги превземе сите мерки со кои ќе се спречи
оштетување на артефакти кои би можеле да се откријат и дека при евентуално нивно
откривање ќе ги прекине работите и за тоа ќе ја информира Управата за заштита на
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културното наследство, како и јавните установи за заштита на културното наследство, со
цел нивно вклучување и добивање натамошни насоки за работа.
Во поширокото опкружување застапени се објекти и споменички целини со кои не постои
конфликт. Доколку при изведбата се откријат артефакти кои можат да укажат на постоење
на археолошко наследство, ќе се применуваат мерки согласно закон, кои се опишани во
поглавјето што ги третира мерките за заштита.

7.10 Влијание од несреќи и хаварии
Ризиците се однесуваат на излевање на штетни и опасни материи при нивен транспорт,
и/или при несреќи.
Имплементацијата на проектот може да има влијание од несреќи и хаварии кои може да
бидат изразени преку:


Ризик од излевање на штетни и опасни материи при нивен транспорт



Ризик од излевање на штетни и опасни материи при несреќи или хаварии

Ризикот од несреќи, односно хаварии е особено истакнат во делот каде трасата се
доближува или преоѓа земјоделско земјиште и канали за наводнување. Зголемен ризик
постои на делницата каде патот минува терен изграден од водопропустни карпи, и постои
потенцијал за водоснабдување.
Обемот и интензитетот на влијанијата од несреќи и хаварии, како во фазата на изградба
така и во оперативната фаза детално ќе бидат прикажани во соодветната документација
за оцена на влијанието од активноста што ќе се изведува во рамките на опфатот на
Физибилити студијата.

7.11 Прекугранично влијание
Со имплементација на Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од
општ интерес не постои опасност од појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на
изградба, ниту во оперативната фаза.
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8.

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И
НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат елиминирани или
ефективно намалени, доколку при изведбата на Физибилити студија за оправданост на
концесија за добра од општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар Кичево, бидат применети соодветни мерки за заштита кои се предмет на анализа во ова
поглавје.
Генерално, со добра проектантска пракса и организирање на градилиштето може да се
минимизираат голем дел од влијанијата што се идентификувани за фазата на изградбата.
Исто така, преку методи на управување со животната средина во голема мерка ќе бидат
ублажени влијанијата што се идентификувани за оперативната фаза.
Мерките препорачани со овој Извештај ќе треба да се разгледаат во наредните фази на
планирањето / проектирањето. Конечните мерки, утврдени со точна локација, вид и обем
на активности, ќе бидат дефинирани во елаборатите за заштита на животната средина и
разработени со изведбената проектна документација. На тој начин мерките за заштита на
животната средина ќе се вградат во проектот и ќе бидат земени предвид при изведбата.

8.1 Мерки за намалување на влијанието врз население и
човеково здравје
Со осовременување на постојниот патен правец Гостивар - Кичево и доведување на ниво
на Автопат, се очекува подигање на квалитетот на сообраќајот, а со самото тоа
намалување на ризикот од сообраќајни несреќи. Намалување на ризикот се однесува и за
можноста за излевање на штетни и опасни материи при нивен транспорт, и/или при
несреќи.
Имплементацијата на физибилити студијата се очекува да има минимално влијание врз
населението и човековото здравје, од аспект на загадување на животната околина,
доколку се применуваат соодветни мерки за заштита и минимизирање на очекуваните
загадувања на воздухот, водата и почвата.
Во натамошната фаза на планирање / проектирање ќе бидат дадени детално мерките за
заштита на здравјето на луѓето.

8.2 Мерки за намалување на влијанието врз социо-економска
состојба
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Имплементацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од општ
интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, позитивно ќе влијае
на социо-економскиот развој; затоа не се препорачуваат мерки за заштита. Негативните
влијанија поврзани со експропријацијата на земјиштето ќе се решаваат со компензациски
мерки во согласност со закон.

8.3 Мерки за намалување на влијанието врз квалитет на
амбиентен воздух
Мерките за намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух и климата од
имплементација на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од општ
интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, предизвикани од
емисија на гасови од превозните средства во текот на градбата и во оперативната фаза,
ќе опфатат примена на:
-

Максимална рационализација и планирање на изградбата во текот на која ќе се
избегнува едновремено користење на голем број на возила и градежни машини;

-

Современа организација на градежните работи со цел намалување на емисиите на
прашина и штетни испарувања;

Поради фактот дека трасата главно ги избегнува населените места и други сензитивни
подрачја не се очекува значително намалување на квалитетот на амбиенталниот воздух и
не се предвидуваат посебни мерки.

8.4 Мерки за намалување на влијанието врз квалитетот на
површински и подземни води
Заштитата на подземните води е еден од приоритетите кога се врши оценување на
влијанијата врз животната средина од автопатиштата. Различни видови на влијанија се
јавуваат во текот на изградбата и експлоатацијата.
Во текот на изградбата може да биде загрозен квалитетот на подземните води,
заради манипулацијата со градежните машини и другите градежни активности
(земјени работи и слично). Најзагрозени водотеци би биле Ѓоновички Поток и
Лакавица, Зајаска Река пред градот Кичево.
Водата од коловозот (која потекнува од врнежи на дожд или снег) не треба да се влева
во потоците или речните клисури (Буковиќ). Поради чувствителноста на ова подрачје,
треба да се изгради посебен колекторски систем по должина на трасата опремен со
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масло фаќачи на местата каде што е потребно. Подоцна, за време на работата на
автопатот, треба да се обезбеди редовно одржување на овие уреди.
Градежните работи не смеат да се вршат во близина на Ѓоновичката пештера и на
карстниот извор под неа.
Подземните води може да бидат загрозени од евентуално испуштање на масти и масла
од градежните машини во текот на изградбата. Заради фактот што овие влијанија беа
карактеризирани како краткотрајни, не се препорачуваат мерки за заштита, освен што
организацијата на градилиштетот треба да обезбеди дека овие потенцијални влијанија ќе
бидат сведени на минимум.
Најдобра заштита на површинските и подземните води од загадување (во текот на
експлоатацијата на патот) е инсталирање на соодветен дренажен систем со цел
спречување на пенетрацијата на загадените испирни води од коловозната површина во
подземјето. Собраните води пред нивното испуштање треба да бидат третирани на начин
што ќе се врши отстранување на маслата со соодветен маслофаќач на доволен број
испусти долж трасата, доколку се утврди потребата за тоа.
Со натамошните фази на планирање / проектирање, ќе бидат утврдени детални мерки за
заштита на водите од изградбата и функционирањето на автопатот.

8.5 Мерки за намалување на влијанието врз почва
Обемот на влијанието врз земјоделското земјиште не се очекува да биде висок со оглед
на фактот што главната земјоделска активност долж поголемиот дел од коридорот за
автопат е сточарство. Обработливата земја (полиња и ниви) се распоредени долж
речните долини во скоро тесни појаси. Тие опфаќаат помали површини поради
планинскиот карактер на релјефот. Единствениот исклучок е долината на Кичево во
регионот Колари – Страгомишта – Колибари – Трапчин Дол.
Обезвреднувањето на земјоделското земјиште во зоната на патот може да се ублажи со
изведба на појас од дрвенести и грмушести растенија, како и изведба на систем за
зафаќање на испирните води и пречистување на првите налеви на атмосферски води со
маслофаќачи на карактеристични локации долж трасата на патот. Оваа активност, како и
мерките за зазеленување и стабилизирање на усеците и насипите, може во значајна
мерка да ги намали влијанијата врз околната почва.

8.6 Мерки за намалување
управување со отпад

на

влијанието

поврзанo

со
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Del od otpadot {to }e se pojavi pri izgradba na delnicata ima karakter na {ut. При
изведба на трасата при изведба на поголеми засеци и насипи, ќе се јават поголеми
количества на вишок земјен материјал, додека при изградба на мостовите ќе се користат
и други помошни материјали (скелиња, оплати, бетон и арматура и др.) и со тоа ќе се
генерира градежен шут.
Отпадот што ќе се генерира во текот на изградбата на трасата на Автопатот, ќе се
депонира на локација за градежен шут што ќе биде посочена од страна на општинските
служби.
Складирањето на градежните материјали ќе се врши на строго контролирани локации
поврзани со изведување на работите / организација на градилиштето. Дозвола за
депонирање на градежен шут на уредена локација, треба да побара градежната фирма
што ќе ги изведува работите на изградбата од надлежните служби од општината.
Ќе се предвидуваат соодветни мерки за рекултивација на одлагалиштата за вишок на
ископан земјен материјал. Нема да се врши мешање на градежен шут и вишок ископан
земјен материјал. Ќе се изработат Елаборати за заштита на животната средина за
одлагалиштата во натамошна фаза на проектирањето.
Proektiranite pozajmi{ta i lokacii na одлагалиштата naj~esto postanuvaat mesta za
smet. Поради тоа, при odreduvawe na lokalitetite za ovie nameni неопходно е
usoglasuvawe na relacija proektant-izveduva~, локалните власти и други надлежни
органи.

8.7 Мерки за намалување на влијанието од бучава
Емисиите на загадувачки материи и штетна бучава како резултат на изградбата на
автопатот се интензивни за определени периоди и веројатно е дека краткотрајно ќе видат
надминати стандардите за максимално дозволени нивоа на бучава.
Сепак, се смета дека интензитетот на ова влијание не е таков што бара примена на
технички мерки, заради краткотрајноста на ова дејство. Мерките ќе се бараат во
спроведување на добра практика на градба, при што ќе бидат лимитирани периодите на
работа на тешките градежни машини. Исто така ќе треба да биде истакнато работното
време на видни места со цел да се предупредат граѓаните за оваа (краткотрајна)
вонредна ситуација.
Исто како за фазата на изградба, и во текот на експлоатацијата сообраќајната
бучава ќе претставува серозен проблем подрачјата кадешто трасата на автопатот
се приближува до населени места, особено селата Горна и Долна Ѓоновица.
Негативните ефекти од штетната бучава што ќе се генерира како резултат на сообраќајот
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во фазата на експлоатацијата, доколку ги преминува граничните вредности,треба да
бидат ублажени со примена на соодветни технички мерки (озеленување, звучни бариери и
др.). Генерално, со примена на технички мерки, постапки и опрема кои не генерираат
прекумерна бучава, ќе се овозможи бучавата да биде во согласност со дозволените
прагови на бучава утврдени со законските прописи.
Во натамошната фаза на планирање / проектирање, ќе се утврдат најоптималните
техники / технологии за намалување на негативните ефекти од бучавата на самиот извор.

8.8 Мерки за намалување на влијанието врз флора и фауна и
предел
Според Законот за заштита на природата (Сл. весник на РМ, бр.67/04, бр. 14/06 и
бр.84/07) и Законот за животната средина (Сл. в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр.24/07,
бр.159/08 и бр.83/09) потребна е примена на мерки за заштита на природата при
планирањето и уредувањето на просторот кои треба строго да се почитуваат.
Меѓу мерките кои ќе се превземат со цел заштита на флората и фауната спаѓаат и:
-

Избегнување на периодите на репродукција на видовите при реализацијата на
градежните активности;

-

Концентрација и ограничување на површината на изградбата;

-

Рекултивација на деградираните подрачја зафатени со помошни објекти и времена
инфраструктура во текот на изградбата;

-

Рационално водење на инфраструктурата;

-

Компензациони мерки за реставрација на локалните живеалишта итн.

-

Ќе треба да се надомести уништувањето на шумите.

Со цел да се намали фрагментацијата на шумските живеалишта потребно е да се
изградат објекти како на пример: пропусти, плочести пропусти, надвозници,
подвозници и тунели. Не е можно да се предложи локацијата и бројот на посакуваните
објекти во оваа фаза на проектот. Патниот правец помеѓу Сува Гора и планината
Бистра ќе се заштити со изведба на тунел.
Минувањето на трасата блиску до пештерата Ѓоновица треба да се избегне.
Штетата која ќе се предизвика кај живиот свет, а која не може да се пренесе во
економска вредност треба исто така да се надомести.
Доколку се применат предвидените мерки за оптимална организација на просторот
зафатен со градба, управување со отпадните води, отпадот, бучава и сл., ќе се намалат
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негативните влијанија врз флората и фауната.
Доколку, за времетраењето на спроведување Физибилити студија за оправданост на
концесија за добра од општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар Кичево, во текот на редовниот мониторинг се идентификуваат влијанија врз флората и
фауната од значење за биолошката разновидност на РМ, кои не биле земени во предвид
при подготовката на овој Извештај, дополнително ќе се реализираат и соодветни мерки,
заради спречување на загуби на овие видови и нивните живеалиштата.
Со имплементацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево, можно е да се
извршат значајни негативни влијанија на природниот предел на подрачјето.
Воглавно, за заштита на карактеристичниот природен предел на подрачјето применливи
се мерките за заштита на флората и фауната, коишто се однесуваат на концентрација и
ограничување на површината на изградбата, рекултивација на деградираните подрачја
зафатени со помошни објекти и времена инфраструктура во текот на изградбата,
компензационите мерки за реставрација на локалните живеалишта итн.
Мерките за намалување на влијанијата врз пределот ќе бидат предмет на анализи во
натамошната фаза на планирање / проектирање.

8.9 Мерки за намалување на влијанието врз културно и
историско наследство
Општиот режим на заштита на недвижните споменици на културата како општествен
однос кон заштитеното наследство е пропишан со Законот за заштита на спомениците на
културата. Општото начело под кое се остварува заштитата е зачувување на спомениците
во изворна и неоштетена состојба. Покрај општиот режим на заштита, законот
предвидува можност за пропишување и на посебни техничко-заштитни мерки за секој
регистриран споменик поодделно. Кога се во прашање поединечните споменици, мерките
за заштита се се пропишуваат во управна постапка и во рамките на архитектонските
проекти.
Кога станува збор за заштита на споменички целини обврска е на изготвувачот на
просторниот и/или урбанистичкиот план да побара податоци за постоењето на вредни
културно-историски локалитети, а потоа и да побара мислење за изготвениот план. Во
досегашната пракса при иработката на проектна документација, соработката помеѓу
надлежните служби се состои од доставување на список или информација за постоење,
односно непостоење на регистрирани недвижни споменици на културата на предметното
подрачје.
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Во текот на ваква комуникација реализирана во текот на 2000 година, утврдено е дека
изведбата на автопатот може да загрози неколку споменици на културата. Неопходно
е во натамошната фаза да се пристапи кон дефинирање на детални мерки заради
спречување на несакани појави.
Доколку во текот на изведување на градежните работи се дојде до археолошко
наоѓалиште, изведувачот на работите е должен да постапи согласно член 65, од Законот
за заштита на културно наследство.(Сл. Весник на РМ бр: 20/04, 115/07), и да го пријави
откритието во смисла на член 129, став 2 од Законот за заштита на културно
наследство.(Сл. Весник на РМ бр: 20/04, 115/07), да ги запре работите и да го обезбеди
наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување како и од неовластен пристап и
да ги зачува откриените наоди на место и состојба во која се најдени.

8.10

Мерки за намалување на влијанија од несреќи и хаварии

Ризиците се однесуваат на излевање на штетни и опасни материи при нивен транспорт,
и/или при несреќи.
Со самиот факт дека со Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево ќе обезбеди
подобра сигурност на патот, се очекува намалување на влијанијата од излевање на
штетни и опасни материи при нивен транспорт, заради подобрените технички
карактеристики на патот. Потребно е почитувањето на барањата вградени во законската
и техничката регулатива во врска со безбедноста на патишта. So primena na site
preventivni merki, кој се составен дел на проектната документација, rizikot ќe биде
svedeн na minimum.

8.11 Мерки за намалување на прекугранични влијанија
Имплементацијата на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од општ
интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар - Кичево нема да предизвика
прекугранични влијанија, затоа не се препорачуваат мерки за намалување на влијанијата.
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9.

ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Целта на Планот за мониторинг на животната средина е следење на ефектите од
спроведувањето на физибилити студијата и од изградбата на проектот за автопат
Гостивар – Кичево. Планот за мониторинг ги следи ефектите врз животната средина и врз
здравјето на луѓето.
Планот треба да овозможи согледување на непредвидените негативни ефекти и
превземање на соодветни дејствија за поправање на состојбата. Во случај на согледани
негативни ефекти од спроведувањето на физибилити студијата, органот кој го подготвува
физибилити студијата како и друго правно или физичко лице и здруженија на граѓани од
областа на животната средина се должни за тоа да го известат органот на државна
управа надлежен за работите од областа на животната средина.
Основните цели и бенефитот од мониторингот на ефектите врз животната средина
се:
-

следење на имплементацијата на активностите предвидени со физибилити
студијата (концесисиот проект);

-

следење на имплементацијата на мерките за контрола на влијанијата;

-

да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во животната
средина;

-

следење на состојбата во животната средина со цел навремено согледување
на непредвидените влијанија од имплементацијата на Планот и управување со
истите;

-

да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат
придобивките во однос на заштитата на животната средина;

-

утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на
влијанијата врз животната средина.

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Физибилити студија за
оправданост на концесија за добра од општ интерес за изградба на државниот пат А2
делница Гостивар - Кичево,
нивниот

развој

со што

ќе

потребно
се

е следење

на

поставените

потврдат целите

на

Проектот.

За

индикатори

и

следење

на

индикаторите потребно е да се земат во предвид и податоците за тековната состојба
на животната средина.
Следењето на состојбата на животната средина ја потврдува оправданоста и примената
на предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што претставува
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голема придобивка во однос на заштитата на животната средина. Концесионерот ќе биде
задолжен да го спроведе Планот за мониторинг на животната средина.
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Табела: План за мониторинг на животната средина

Извори на
Предмет

Цели

Индикатори

Мониторинг

верификација /
надлежен орган

Население

Подобрување на
квалитетот на живeењето
и зголемување на
животниот стандард

- Зголемен број на

- Редовен попис на населението;

− Завод за статистика;

- Статистички и финансиски извештаи;

− Општини Гостивар и

- Финансиски извештаи

Кичево

Мониторинг над биолошката

- МЖСПП

бројност и взаемни

разновидност

- Министерство за

врски помеѓу флората

Мониторинг врз намалување /

земјоделство, шумарство

и фауната и нивните

зголемување на површините

и водостопанство

живеалишта

обраснати со вегетација во зоната на

Концесионер

вработени;
- Зголемени
инвестиции,
- Зголемен број на
туристи во подрачјето

Биолошка и

Заштита на биолошка и

пределска

пределска разновидност

разновидност

- Евидентирана

- Површини обрасната

пасиштата.

со вегетација на
локацијата.
Воздух

Заштина на квалитетот на

-Имплементација на

Мониторинг на стакленички гасови

- МЖСПП

воздухот

мерки за заштита од

Мониторинг над спроведување на

- Општини Гостивар и

Студија за оцена на

мерките дефинирани во Студијата за

Кичево

влијанијата врз

оцена на влијанијата врз животната

животната средина

Концесионер

средина.
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Извори на
Предмет

Цели

Индикатори

Мониторинг

верификација /
надлежен орган

Површински и

Заштита на квалитетот на

- Имплементација на

подземни води

површинските и

мерки за заштита од

подземните води

Студија за оцена на

Мониторинг на квалитетот на

- МЖСПП

подземните води на подрачјето

- Општини Гостивар и
Кичево

влијанијата врз
- Концесионер

животната средина
Отпад

Минимизирање на

- Изработка и

отпадот, третман и

имплементација на

соодветно депонирање

Програма за
управување со отпад

- Степен на имплементација на
Програмата за управување со отпад
- Доставување на извештаи за
управување со отпад

- МЖСПП
- Општини Гостивар и
Кичево
- Концесионер

- Уредување и
рекултивација на
одлагалишта
- Количества на
собран и
транспортиран
градежен шут до
предвидените
локации
Бучава

Намалување на бучава

Имплементација на
мерки за намалување
на бучава

- Мониторинг на спроведување на

-

мерки
- Мониторинг на амбиентална бучава

Општини Гостивар
и Кичево

-

Концесионер

- Вознемиреност на
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Извори на
Предмет

Цели

Индикатори

Мониторинг

верификација /
надлежен орган

фауната во

- Мониторинг на работна бучава

опкружувањето
Геоморфологија

Заштита на пештерата

Имплементација на

- Мониторинг на спроведување на

„Убавица“

мерки за намалување

мерки за изгебнување или

на влијанието врз

намлаување на влијанието врз

пештерата

пештерата

- Надлежни органи
- Концесионер

дефнинирани со
Студијата за заштита
на животната средина
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10. НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ
Со Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 24/2007 и 159/2008
година) и релевантните подзаконски акти, дефинирана е постапката за Стратегиска оцена
на животната средина. Во тој однос, Законот е во целост усогласен со соодветната
Директива на ЕУ (2001/52/ЕС) и Протоколот за стратегиска оцена на животната средина
кој произлегува од Конвенцијата за оцена на влијанијата врз животната средина во
прекуграничен контекст-Еспоо Конвенција.
Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната средина,
социо-економскиот развој и здравјето на луѓето, како и да се превземат соодветни
корективни мерки, согласно член 65, став 3 од законот за животна средина (“Службен
Весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007 и 159/2008 година) се налага потребата од
спроведување на Стратегиска оцена на животната средина на Физибилити студија за
оправданост на концесија за добра од општ интерес за изградба на државниот пат А2
делница Гостивар - Кичево.
За да може Стратегиската оцена на влијанијата врз животната средина од планови и
програми содветно да се имплементира, потребна е меѓуресорска соработка. Во
процесот треба да бидат вклучени засегнатите страни, вклучувајќи ги Општините
Гостивар и Кичево, надлежните министерства, невладиниот и приватниот сектор.
Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи информации за целите
на животната средина утврдени со релевантни стратегии, планови и програми, а кои
имаат допирни точки со анализираната Физибилити студија за оправданост на концесија
за добра од општ интерес.
Овој Извештај исто така ги опишува целите на Физибилити студија за оправданост на
концесија за добра од општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар Кичево, неговата содржина, опфат и предмет. Се утврдува состојбата на животната
средина на подрачјето и во неговото пошироко окружување, со цел идентификација на
можните повредливи медиуми за кои особено треба да се води сметка при реализацијата
на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од општ интерес за
“Автопат“. Се разгледуваат и алтернативи во однос на трасите, намената на користење
на земјиштето и стандардите за животна средина што би можеле да се применуваат.
Целите на Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес
за дадената траса:


Остварување на заложбите за подигање на квалитетот на патната мрежа во
Р.Македонија



Реализацијата на овој патен правец ќе се одрази позитивно на остварувањето на
рамномерен социјален и економски развој на подрачјето
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Создавање на услови транзитниот туризам да стане значаен извор на приходи



Развивање на одржлив развој врз база на трговско-деловните капацитети што ќе
се реализираат



Sozdavawe na uslovi za re{enie na liniski infrastrukturen vod od najvisok
standard;



Mo`nosta od pozitivni efekti od aspekt na povisoka organizacija i
infrastrukturna opremenost i uredenost na prostorot;

Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ интерес за дадената
траса во целост ќе се усогласи со насоките и смерниците дефинирани со


Националната транспортна стратегија (2007-2017)



Просторниот план на Република Македонија(2005-2020)



Програма за развој на Полошкиот плански регион (2009-2013)



Програма за развој на Југозападниот плански регион (2010-2015)

Со изработката на Физибилити студијата за оправданост на концесија за добра од општ
интерес се иницира натамошното планирање / проектирање со цел да се овозможи
изградба на Автопат. Причината за изготвување на овој физибилити студија е издавање
под концесија

на изградбата, одржувањето и наплатата на патарина на автопатот

Гостивар – Кичево.
Локацијата на просторот опфатен со Физибилити студијата за оправданост на концесија
за добра од општ интерес за дадената траса го опфаќа Државниот пат А2 пат Гостивар Кичево. Автопатот кој се разгледува започнува од градот Гостивар, потоа влегува во
долината на Сушичка Река и се движи кон југ. Трасата поминува долината на Ѓоновички
Поток и потоа се качува по падините на Планината Буковиќ сè до платото и се спушта кон
селата Зајас и Трапчин Дол. Трасата потoа го заобиколува градот Кичево на неговата
западна страна
Состојбата на животната средина на подрачјето се карактеризира со следното:
-

Планираната траса ќе зафати минимална површина на земјоделско земјиште во
околината на Кичево; во околината на Гостивар трасата минува низ шумско земјиште.

-

Квалитетот на воздухот е во рамките на дозволените вредности, освен во близината
на градот Кичево, кадешто има надминување на дозвоените вредности за
суспендирани честици;

-

Климата е погодна, правците на ветровите не ги загрозуваат околните населени места
од дисперзирање на загадувачки материи во воздухот;

-

На локацијата има заштитени и подрачја предложени да добијат статус на заштита;

-

Пределот делумно поседува вредности што треба да се сочуваат;
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-

Застапени се неколку споменици на културата во непосредната околина на трасата;

Познавајќи го предметот на Физибилити студија за оправданост на концесија за добра од
општ интерес за изградба на државниот пат А2 делница Гостивар – Кичево и состојбата
на животната средина, се идентификуваат потенцијалните влијанија од имплементацијата
на планот врз:
-

здравјето на луѓето,

-

флората, фауната,

-

почвата,

-

водата,

-

воздухот и климата,

-

бучавата,

-

културното

наследство

(каде

се

вклучени

историското,

архитектонското

и

археолошккото наследство)
-

пределот,

-

и др.

При идентификувањето на влијанијата се користи квалитативна проценка на нивниот
ефект, односно истите се оценуваат како: секундарни, кумулативни, синергистички,
краткорочни, среднорочни и долгорочни, трајни и привремени, позитивни и негативни
ефекти.
Разгледуваните плански алтернативи се однесуваат на дефинирање на трасата, но и на
различните варијабили што се користени при економската анализа.
Анализирани се алтернативи за поедини делници на Физибилити студијата за
оправданост на концесија за добра од општ интерес и донесено е решение за
пововолните алтернативи на трасата и тоа: источна, западна и централна. Усвоен е
централен коридор заради релативно поедноставната и поевтина изведба.
Анализираните влијанија се систематизирани на следниот начин:
-

Од имплементацијата на планот позитивно ќе се влијае на социо-економскиот развој
на подрачјето;

-

Влијанијата врз водите, почвата, пределот, бучавата, воздухот и климата и
управувањето со отпадот можат да се минимизираат преку примена на соодветни
мерки согласно елаборатите за заштита на животната средина што ќе се изготват во
понатамошна фаза на планирање;

-

Подземните води се потенцијално загрозени во текот на изградбата заради
присуството

на

градежна

механизација

во

услови

на

релативно

висока

водопропусност на почвата. Ова влијание е краткорочно и може да се избегне со
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добра градежна пракса, односно оптимално организирање на работата на градежните
машини; Треба да се избегнува пештерата “Ѓоновица” (“Убавица”). Во текот на
оперативната фаза отпадните води ќе бидат контролирани, и со предвидени технички
решенија (на пример маслофаќачи). Потребно е овие маслофаќачи да бидат
соодветно одржувани.
-

Заради земјаните работи ќе се јави потреба од одлагање на вишокот ископан земјен
материјал. Овие одлагалишта ќе бидат предмет на соодветно уредување, за да се
спречи нарушување на пејсажот.

-

Влијанијата врз флората и фауната не се значајни; Меѓу мерките кои ќе се превземат
со цел заштита на флората и фауната спаѓаат и:


Избегнување на периодите на репродукција на видовите при реализацијата на
градежните активности;



Концентрација и ограничување на површината на изградбата;



Рекултивација на деградираните подрачја зафатени со помошни објекти и
времена инфраструктура во текот на изградбата;

-



Рационално водење на инфраструктурата;



Компензациони мерки за реставрација на локалните живеалишта итн.

Влијанијата од незгоди, хаварии и технолошки катастрофи можат да се намалат со
примена на добра градежна пракса;

-

Утврдено е влијание врз културното наследство, и заради тоа при спроведувањето на
градежните работи ќе се постапува согласно законските одредби што ја регулираат
оваа материја;

Заради карактерот на стратегиската оцена, за да се утврди степенот на постигнувањето
на целите на животната средина, воспоставени се индикатори, како составен дел од
планот за мониторинг на животната средина што ќе треба да се спроведува во
оперативната фаза на урбаниот опфат. Покрај индикаторите, утврдена е и честотата на
мерењата и надлежните органи за спроведување на мерењето.
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11. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА
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