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Патарини за автопат
Земја: Република Северна Македонија
Број на проект: 50769
Деловен сектор: Транспорт
Вид на објава: ДРЖАВЕН
Еколошка категорија: Б
Планиран датум за разгледување на Борд : 25 април 2019
Статус: Преглед на концептот
Објава на Резимето на проектот на англиски јазик: 15 февруари 2019

Опис на проектот
Обезбедување на кредит со суверена (државна) гаранција на Јавното претпријатие за
државни патишта, за финансирање на подобрувањето и модернизацијата на
постоечкиот систем на патарини на Коридор 8, како и инсталирање на нови станици за
електронска наплата на патарини на новите делови од автопатот кои се градат во
Република Северна Македонија.
Проектот е продолжување на активностите на Банката од претходниот проект за
изградба и надградба на осум станици за наплата на патарини долж Коридор 10,
вклучувајќи инсталирање на електонска наплата на патарината (ЕНП) на осум наплатни
станици за патарини долж Коридор 10, вклучувајќи инсталација на опрема за
електронска наплата на патарина (ЕНП), која е во тек на имплементација.
Финансирањето на ЕБОР ќе се искористи за следново:
(i) Надградба и модернизација на пет наплатни станици за патарина во Северна
Македонија, како и изградба на три нови наплатни станици на патарина кои ќе
управуваат со ЕНП системот;
(ii) Инсталирање на опрема за поврзување на надградбата и новите станици за
наплата на патарина со оперативниот центар за патарини во Скопје;
(iii) Изградба на дополнителна лента за зголемување на капацитетот на наплатните
станици кај Миладиновци, на Коридор 8;
(iv) Инсталација на соларни панели на сите постоечки 15 и нови станици за наплата на
патарина.
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Цели на проектот
Поддршка на работењето на унифицирани и целосно ускладен систем за наплата на
патарина на мрежата на автопатот на Северна Македонија, кој ќе ја подобри
моменталната ситуација, која се состои од два различни система за наплата на
патарината, со различни кориснички интерфејса.
Промовирање на зелената економија, преку генерирање на обновлива енергија од
фотоволтаични соларни панели, кои треба да бидат инсталирани на 15-те постоечки и
на новите станици за наплата на патарината, каде се проценува дека ќе се обезбедат
45% од електричната енергија која се троши од самите наплатни станици, со што ќе се
намалат трошоците за електрична енергија на ЈПДП.

Влијание врз транзицијата
Средно добро.
Проектот ќе ја поддржи флексибилноста на секторот автопатишта, преку зголемување
на приливот на средства, обезбедувајќи одржливо финансирање и зајакнување на
оперативната ефикасност на мрежата на автопатишта во земјата.
Согласно пристапот за Транзиција кон зелена економија (ТЗЕ), Проектот ќе промовира
зелена економија, преку генерирање на обновливи извори на енергија од
фотоволтаичните соларни панели, поставени на станиците за наплата на патарина
долж мрежата на автопатишта во земјата.

Информации за клиентот
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА (ЈПДП)
Клиент и позајмувач е ЈПДП. Гаранцијата ја дава Република Северна Македонија

Финансирање на ЕБОР
ЕУР 13.000.000,00
Кредит со суверена (државна) гаранција до ЕУР 13 милиони.

Вкупна вредност на проектот
ЕУР 14.400.000,00
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Еколошко и социјално резиме
Категоризирано под категорија Б, од 2014 ЕСР. Клучното еколошко и социјално
влијание кое се зема во вид, вклучува изградба-поврзана со воздухот, прашината,
бучавата и загадувањето на водата; превземање на земјиште кое ќе се искористи за
изградба на дополнителна лента кај наплатната станица кај Миладиновци; работи
поврзани со ангажирање на работници; безбедност на вработените и корисниците на
патот и потенцијално отпуштање заради модернизацијата на станиците за наплата на
патарината. Проценката на еколошките и социјалните аспекти ќе биде извршена од
независен консултант и ќе опфати ревизија на подготвените документите, со цел да се
задоволат националните барања, и капацитетот на Клиентот за менаџирење на
ризиците поврзани со проектот, согласно Барањата за работење преку ЕБОР (БР).

Техничка соработка
Проектот ќе биде поддржан со Техничка помош (ТП) доделена за поддршка на
имплементацијата и работите на супервизија на наплатните станици за патарина.

Контакт информации за компанијата
Мишко Арсов, Советник за подготовка на проектна документација и мониторинг
arsovm@roads.org.mk
т. +389 (0) 2 3118-044
т. +389 (0) 2 3220-535
www.roads.org.mk
Даме Груев 14, 1000 Скопје

Деловни можности
За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. За проекти на
Банката со државата, проверете на Набавки на ЕБОР: Телефон: +44 20 7338 6794,
електронска адреса: procurement@ebrd.com

Општи прашања
За прашања околу проект на ЕБОР, кои не се поврзани со набавка:
телефон: +44 20 7338 7168
електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com
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Политика на јавно информирање (ПЈИ)
ПЈИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите, како се консултира со
соработниците за да промовира подобро познавање и разбирање на стратегиите,
политиките и проектите. Ве молиме отворете го линкот од веб страницата, за
Политиката на јавно информирање (на линкот даден подолу) за да дознаете како
можете да побарате Извештај за јавниот сектор од Бордот.
Текст на ПЈИ

Механизам на приговори за проектот (МПП)
Механизам на приговори за проектот (МПП) е механизам на одговорност на ЕБОР. Тој
дава можност за независна ревизија на приговорите добиени од поедници и
организации, поврзани со проектите финансирани од ЕБОР, кои се претпоставува дека
предизвикале, или има веројатност да ќе предизвикаат, еколошка и/или општествена
штета.
Ве молиме посетете ја страницата на Механизам на приговори за проектот за да
добиете повеќе информации за доставување на приговор. Службеникот за МПП
(pcm@ebrd.com) може да Ви одговори на било кое прашање поврзано со доставување
на жалба или околу критериумите за регистрација и квалификување, согласно со МПП
Правила на процедурата.
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