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ЛИСТА НА АКРОНИМИ

CO

Јаглерод моноксид

ЕБОР

Европска банка за обнова и развој

ОВЖС

(Студија за) Оцена на влијанието врз животната средина

АПЖССА

Акционен план за животна средина и социјални аспекти

ОВЖССА

Оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти

ПЖССС

Политика за животна средина и социјални аспекти

МОС

Меѓународна организација за стандардизација

МУЗП

Меѓународна унија за зачувување на природата

РЕЗР

Рамка за експрпријација на земјиште и раселување

РОЖУ

Рамка за обнова на животните услови

МЖСПП

Министерство за животна средина и просторно планирање

NOx

Азотни оксиди

НТР

Не-техничко резиме

С.В.

Службен весник

ЈПДП

Јавно претпријатие за државни патишта

ЦЧ

Цврсти честички

КР

Критериумот за реализација

АПР

Акционен план за раселување

СОЖС

Стратегиска оцена на животната средина

ПВЗС

План за вклучување на засегнати страни

SOx

Сулфурни оксиди

ТЕМ-Т

Транс-европска мрежа за транспорт
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1

ВОВЕД

Како дел од целокупниот план за подобрување на националната патна мрежа, наведен во
Националната транспортна стратегија на Република Македонија (2007-2017)1, јавното претпријатие
за државни патишта (ЈПДП) планира да надгради дел од државниот пат A1 Градско - Прилеп, кој е
дел од Пан-европскиот Коридор 10 (E-75). Постојат три компоненти на оваа програма:
1.

Продолжување и надградба на постојниот пат од мостот над реката Ленишка до влезот во
Прилеп, на ниво на експресен пат;

2.

Рехабилитација на постојните две ленти и продолжување на постојниот пат од Каменоломот
„Маврово“ до спојот со патот до селото Беловодица, со додавање на една дополнителна
лента;

3.

Изградба на нов експресен пат од мостот на р.Раец до Градско (спојот со А1): „Проектот“
кој е опишан и елабориран во овој документ се однесува на изградбата и
користењето на делницата од „Мостот на р.Раец кон клучката Дреново", кој е дел од
оваа компонента. Локацијата на Проектот во рамки на Коридорот 10 е прикажана на
Слика 1.

Коридор 10

Коридор 8

Слика 1 Локација на проектот во рамки на Коридорот 10

Планирана
делница
експресниот пат.

на

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), во согласност со нејзината Стратегија за Македонија,
ја промовира регионалната транспортна интеграција и го поддржува развојот на стратегиски
поврзувања со соседните земји. Ова вклучува надградба на коридорите 8 и 10. ЕБОР ја
разгледува можноста за обезбедување на кредит за делницата на експресниот пат од Мостот на
р.Раец до клучката Дреново („Проект“ и „Раец - Дреново“), која ќе биде дел од државниот пат А1
Градско - Прилеп, гранката на Коридорот 10 (E-75). Другите делници од експресниот пат помеѓу р.
Раец до Градско (т.е. од клучката Дреново до Градско) ќе бидат финансирани од други извори.
ЕБОР утврди дека Проектот спаѓа во рамки на категорија А проекти согласно својата Политика за
животна средина и социјална аспекти (ПЖССС 2008), и работи заедно со ЈПДП за да осигури дека
еколошките и социјалните ризици на проектот ќе бидат оценети и управувани во согласност со
оваа политика.
Ова Не-техничко Резиме (НТР) го опишува Проектот и ги сумира наодите од спроведените
истражувања во однос на животната средина и социјалните аспекти, како и идентификуваните
ризици. Подготвен е План за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС) кој ги опишува
планираните активности за консултации со засегнатите страни и процесот на нивно вклучување.
Исто така подготвена е и Рамка за експропријација на земјиште и раселување (РЕЗР), со цел да се
1

http://www.seetoint.org/wp-content/uploads/downloads/2014/01/FYRM_Transport-Strategy-2007-2017.pdf
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постават обврските на ЈПДП кон националните и барањата на ЕБОР за откуп на земјиште.
Подготвен е Акционен план за животна средина и социјални аспекти (АПЖССА) во однос на
предложениот Проект; целта на АПЖССА е да ги организира идните подготвителни активности на
Проектот да бидат во согласност со Политиката за животна средина и социјални аспекти на ЕБОР
(ПЖССА 2008). Комплетните документи за подготовка на Проектот, вклучувајќи ги Оцената на
влијанието врз животната средина (ОВЖС), НТР, АПЖССА, ПВЗС и РЕЗР се објавени на интернет
страната на ЈПДП ( http://www.roads.org.mk/en/index.php).
Во 2008 година, спроведена е Секторска оцена на животната средина 2 на Програмата за
магистрални и регионални патишта. Во 2012 година, спроведена е Стратегиска оцена на
животната средина 3 за предлог развојниот план за А1 експресниот пат и истата е одобрена од
страна на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). И двете Оцени
беа јавно објавени и јавно достапни. Оцената на влијанието врз животната средина (ОВЖС)4
беше спроведена согласно барањата на Република Македонија, на предлогот за проширување на
патот од Мостот на р.Раец - Клучка Дреново - Градско. Оваа ОВЖС го опфаќа „Проектот“ кој
моментално е предмет на разгледување од страна на ЕБОР (Мост р.Раец - Клучка Дреново).
Студијата за ОВЖС беше одобрена од страна на МЖСПП во март 2014.
Трасата на патот А1, делница Мост на р.Раец - Клучка Дреново - Градско е прикажана на слика 2
подолу. Делницата во должина од 10,2 км од Мостот на р.Раец до Клучката Дреново чиешто
финансирање се разгледува од страна на ЕБОР, е означена со розова боја. Постоечкиот државен
пат (Прилеп – Росоман, претходна ознака Р-106) кој се протега паралелно на оваа делница, ќе
биде задржан за употреба, а експресниот пат од Мостот на р.Раец до Клучката Дреново ќе се
протега по сличен коридор.

Достапно по барање од ЈПДП
Достапно по барање од ЈПДП
4 Забелешка – во Македонија, документот е познат под терминот ОВЖС, додека пак терминот ОВЖССА се
повеќе се користи на меѓународно ниво, како и во ПЖССС na EБОР. Сепак, ОВЖС за Проектот вклучува
одреден опис на социјалниот контек ст, како и дискусија за намалување на социјалните влијанија.
Дополнително, ова НТР (заедно со ПВЗС и РОЗР) ги засегнува општествените влијанија.
2
3
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Слика 1 Траса на делницата од планираниот експресен пат Мост на реката Раец - Клучка Дреново
- Градско, потенцијално финансирана од ЕБОР и делницата која треба да се финансира од други
извори
Делница на експресниот пат од Мостот
на р.Раец до Клучка Дренов о
Граници на катастарски општини
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Делница на експресниот пат од
Клучката Дренов о до Градско
Граници на општините

С тр а н а |6

2
2.1

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОТ
ОПРАВДАНОСТ НА ПРОЕКТОТ

Република Македонија се стреми за членство во ЕУ и е посветена во развојот на националната
патна мрежа во согласност со плановите донесени од страна на ЕУ, како што се плановите на
Транс-европската мрежа за транспорт (ТЕМ-Т) до 2020 година. Развојните планови за транспорт
на ЕУ предвидуваат развој и унапредување на мултимодални коридори кои ќе го прифатат
предвидениот развој во сообраќајот (како што е очекуваното зголемување на товарен сообраќајот
за повеќе од 2/3 до 2020 година) и да ја намалат густината на сообраќајните протоци.
Главните сообраќајни оски во Македонија се прикажани на слика 1 погоре. Патната мрежа е
поврзана со Пан-европските коридори (Коридор 8/исток-запад и Коридор 10/север-југ), како и со
Транс-европските мрежи. Патната делница којашто овој Проект ќе ја надгради е дел од гранката
10д од Коридорот 10 кој се протега од Салцбург - Љубљана - Загреб - Белград - Ниш - Скопје Велес - Солун. Таа, исто така, е дел од западната (секундарна) развојна оска којашто е
дефинирана во Просторниот план на Република Македонија. Развојот на ова оска ќе ги поврзе
источните и западните делови на земјата и ќе ја подобри прекуграничната комуникација меѓу
Бугарија и Грција, преку коридорот Кочани - Штип - Велес – Градско-Прилеп.
Дел од оправданоста на Проектот се однесува и на протокот на сообраќај. Проектираниот проток
на сообраќајот за 2034 година ќе ја надмине границата за автопати и експресни патишта од
национално значење за 12%, што значи дека неопходно е подобрување на овој пат. Покрај тоа,
анализата на протокот на сообраќај и поврзаните трошоци за периодот од 2015 до 2034 год. со и
без планираниот експресен пат, покажа дека трошоците значително се намалуваат доколку се
изгради ескпресниот пат.
На кратко, се претпоставува дека експресниот пат ќе овозможи:


намалување на вкупните оперативни трошоци направени од страна на возачите, од 178
милиони евра во текот на периодот;



намалување на трошоците заради скратено време на патување од 29 милиони евра во текот
на периодот;



намалување на трошоците поради несреќи од 2 милиони евра во текот на периодот;



намалување на трошоците за одржување од 88.000 евра во текот на периодот;

Покрај тоа, значително ќе се подобри безбедноста на патот.
2.2

ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА ПРОЕКТОТ

Просторниот План на Република Македонија (2004) предвидува изградба на околу 9.700 км нови
патишта до 2020 година. Висок приоритет е даден на подобрување на западната (секундарна)
транспортна оска која се протега од граничниот премин со Бугарија преку Дреново, Кочани, Штип,
Велес, Прилеп и Битола до граничниот премин со Грција.
Националната транспортна стратегија (2007-2017) предвидува завршување на Пан-европските
коридори кои поминуваат низ земјата, а еден од краткорочните приоритети е подобрување на
патната поврзаност и завршување на Коридорот 10 (вклучувајќи ги и нејзините гранки – 10д).
Следејќи ја рамката поставена во Транспортната стратегија, ЈПДП стави висок приоритет на овој
Проект во неговата тековна петгодишна програма.
На делницата од Велес до граничниот премин со Грција, Меџитлија во должина од 145,6 км е
даден посебен приоритет. Потребата да се поврзат Велес и Прилеп беше идентификувана во 2003
година во Студијата за Регионална Балканска Инфраструктура - Транспорт, изготвена за
потребите на Европската Комисија. Иако првичниот план беше да се поврзат Велес и Прилеп
преку изградба на нов автопат со две ленти, анализата за оправданост покажа дека трасата од
Велес до Градско треба да го следи Коридорот 10 со нов експресен пат потребен само меѓу
Градско и мостот на р.Раец (види слика 3). Преостанатата делница до Прилеп, исто така треба да
биде рехабилитирана и проширена за да прерасне во експресен пат секаде кадешто тоа е можно.
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Слика 3 Постоечка патна мрежа меѓу Велес-Градско и Прилеп.
2.3

ИЗБОР НА ТРАСА И РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВИ

Во текот на фазата на изготвување на Студијата за оправданост и концепциско планирање, беа
разгледани две алтернативни траси низ Дреновска Клисура. Алтернативата 1 се протега во
близина на постоечкиот пат Прилеп - Градско (А1), додека Алтернативата 2 се протега на појужна
линија. Двете алтернативи целосно се протегаат во рамките на Емералд подрачје „Раец“. Ова е
неизбежно, со оглед на фактот што целиот постоечки патен коридор (патот Прилеп-Росоман (А1))
што треба да се надгради се протега во рамки на Емералд подрачјето (види Слика 13).
Двете алтернативи, исто така, навлегуваат во заштитеното подрачје „Дреновска Клисура“,
класифицирано како Споменик на природата и е заштитено со Законот за заштита на природата.
Алтернативата 1 навлегува во заштитеното подрачје со должина од 3 км, додека пак
Алтернативата 2 навлегува само 1,5 км. Трасите на Алтернативите 1 и 2 се прикажани на сликата
подолу, заедно со постојниот пат и границите на заштитеното подрачје „Дреновска Клисура“.
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Слика 2 Алтернативни траси и граници на заштитеното подрачје Споменик на природа „Дреновска
Клисура“
Алтернатива 1

Постоен пат

Алтернатива 2

Заштитено подрачје
„Дреновска“ Клисура

Беше спроведена и мулти-критериумска анализа на алтернативите. Двете алтернативи
навлегуваат во повисоките делови на речната клисура, што доведува до слични технички
потешкотии при изведбата. Сепак, Алтернативата 2 е подолга, има поголем надолжен наклон и се
карактеризира со поостри кривини. Споредбата на техничките потешкотии поврзани со секоја
алтернативна траса е дадена во табелата подолу.
Табела 1 Споредба на техничките потешкотии за Алтернативите 1 и 2
Алтернатива 1

Алтернатива 2

10.197 км

11.132 км

надолжен наклон (%)

4.2 %

5.0 %

просечна острина на кривини (о/100 м)

0.051

0.075

25/1000, 42/1000

47/1000, 50/1000

Data for the traffic road section:
должина на делницата (км)

вкупна елевација-искачување, пад (m/km)
Изв ор: Студија за оправ даност 5

Во анализата пресметани се разликите во оперативните и трошоците за одржување за двете
алтернативи. Поради нејзината должина, острите кривини и пострмниот надолжен наклон,
Алтернативата 2 се оцени како помалку безбедна од Алтернативата 1. Исто така, Алтернативата 2
минува поблиску до населените места Раец и Дреново од Алтернативата 1.
Беа разгледани и релативните влијанија врз животната средина, и тоа:
5

Целосен назив на Студијата за оправ даност : Реконструкција на делницата од постојниот пат на нив о на експресен пат од
Прилеп (бензинска станица Лукоил) – Мост на р.Ленишка; Реконструкција на постојниот пат Белов одица – Каменолом
„Мав ров о“ и додав ање на трета лента; Мост на р.Раец – Клучка „Дренов о“; и Клучка „Дренов о“ – сев ерно од Росоман до
спојот со ав топатот A1.
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Број на премини преку водотеци;



Нсвлегување во заштитеното подрачје;



Промени на пределот (на пр. висина на усеци / насипи);



Обемот на загубеното земјоделско земјиште.

Мулти-критериумската анализа е базирана на систем на бодување (1-3), како што следува:
1.

Поголем степен на техничка потешкотија; високи оперативни трошоци, голем број на
премини преку водотеци, значителни промени на пределот, загуба на вредно земјоделско
земјиште

2.

Умерен степен на техничка потешкотија, оперативни трошоци, број на премини преку
водотеци, промени на пределот и загуба на вредно земјоделско земјиште

3.

Мал степен на техничка потешкотија, оперативни трошоци,
водотеци, загуба на вредно земјоделско земјиште.

број

на преминипреку

Резултатите од мулти-критериумската анализа се сумирани во табелата подолу:
Табела 2 Оцена на Алтернативите 1 и 2
Алтернативна
Траса

Техничка
тешкотија
(1-3)

Оперативни
трошоци
(1-3)

Број на
премини врз
водотеците
(1-3)

Долж ина на
навлегување
во заштитени
подрачја

Промени на
пределот
(1-3)

Загуба на
земјоделско
земјиште
(1-3)

Вкупно
бодови

Алтернатива 1

2

2

2

1

2

1

10

Алтернатива 2

1

1

1

2

1

2

8

Одбрана е Алтернативата 1 поради повисока вкупна техничка оценка.
Покрај анализата на алтернативите, прибирани се дополнителни информации за состојбата на
биолошката разновидност и направени се истражувања на живеалиштата и видовите во
подрачјето. Идентификувани се одредени потенцијални критични живеалишта кои не беа
експлицитно земени во предвид при изборот на трасата. Поради тоа, ЈПДД ќе спроведе Оценка на
критичните живеалишта (ОКЖ) според дадената предлог содржина, види Поглавје 7.3.
Како дел од ОКЖ, ЈПДП ќе спроведе дискусија заради ажурирање на оцената на алтернативните
траси од аспект на биодиверзитет. Оценката на алтернативите особено треба да истражи зошто
не е возможно да се избегнат следните подрачја:


Заштитено подрачје Дреновска клисура (вклучувајќи живеалишта на ендемичен полжав
(Carinigera drenovoensis); и вегетација на
хазмофитски заедници со фокус на
(Adiantumcapillus-veneris, Moliniacaerulea, Stachys Iva,etc; и места на гнездење и хранење
на Египетскиот мршојадец;



Приоритетно живеалиште од Анекс I: суви тревести псевдо-степи;

Доколку не се возможни подобри еколошки алтернативи, причините ќе бидат јасно образложени во
ОКЖ. ОКЖ ќе биде јавно достапен, штом истиот биде завршен.
Што се однесува на Емералд подрачјето Раец, патот го следи постоечкиот патен коридор кој пак се
води долж долината на реката Раец, низ центарот на Емералд подрачјето (види слика 13 подолу).
Целата траса на патот, вклучувајќи ја делницата од мостот на реката Раец до делницата Дреново,
е трасирана за да ги запази почетните/крајните точки на пошироката патна мрежа, земајќи ја во
предвид морфологијата на теренот. Избраната траса е поставена да биде колку што може
паралелна на постоечкиот пат А1, што минува низ Емералд подрачјето. Поради тоа, оваа траса по
дефиниција ќе помине низ Емералд подрачјето, без можности за алтернатива што ги поврзува
нејзините почетни и крајни точки. Ова исто така ќе биде документирано како дел од ОК Ж базирано
на моментално достапните информации.

3

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Проектот ќе вклучи неколку фази на имплементација: проектирање, изградба и оперативна фаза.
Во времето на објавувањето на ова НТР (мај 2014), Проектот се наоѓа во завршната фаза на
Проект за изградба на пат Раец - Дреново
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проектирање. Следната фаза ќе вклучи експропријација на земјиштето и подготовка на тендерска
документација за склучување договори. Се очекува дека изградбата ќе започне во април 2015
година со предвиден период на изградба од 2 години, што значи дека истиот се очекува да биде
пуштен во употреба до средината на 2017 година.
Спроведената постапка за ОВЖС ги опфаќа сите фази на Проектот. Со оглед на тоа што овој нов
пат е стратегиска компонента од патната мрежа во Македонија, фазата на евентуално затворање
на патот не се разгледуваше, ниту пак беше предмет на оцена. Било какво затворање на патот во
иднина ќе подразбира детален план за затворање кој ќе ги дефинира обврските за отстранување и
депонирање на инфраструктурните компоненти, рекултивација на почвата и ре-вегетацијата, како
и рехабилитација на пределот.
ПОД-ДЕЛНИЦА ОД РАЕЦ ДО ДРЕНОВО

3.1

Делницата на експресниот пат која е предмет на овој Проект се протега од Мостот на р.Раец до
клучката Дреново во должина од 10,2 км. Проектираната брзина е 100 км/ч (и 80 км/ч низ
делницата со краток тунел). Генерално патот ќе се состои од две сообраќајни ленти (по една во
секоја насока), секоја од нив со по ширина од 3,5 m и лента за застанување со 2,5 m ширина. Во
тој случај вкупната ширина на коловозот би била 12,4 m. Постојат три делници на патот што се
разликуваат од овој профил:



На две кратки делници (една долга 2,42 km и втора 1,3 km), патот ќе се состои од четири
ленти (во две во секоја насока), секоја од нив широка по 3,5 m со централно резервиран
простор широк 1,8 m. Вкупната широчина на овие делници ќе биде 17 m;
Исто така ќе има кратка делница (1 km) со вкупна широчина од 25,4 m. Ова проширување
ќе има четири ленти (по две во секоја насока, секоја со по 3,5 m широчина), со лента за
застанување од 2,5 m и централно резервиран простор со широчина од 8,8 m.

Трасирањето на оваа делница од патот е условено од морфологијата на теренот, барањето
новиот експресен пат да биде одделен од постојниот пат Прилеп - Росоман (А1), од проектираната
брзина, ширината на експресниот пат и нивелетата на патот (надолжниот наклон).
Поради географските и морфолошките карактеристики на областа долж трасата, експресниот пат
е поделен во две под-делници:



Делница низ Фаришка Клисура, во должина од 5,2 км. На крајот од оваа под-делница,
планираниот експресен пат се вкрстува со постојниот пат А1 (Р-106): проектирана е соодветна
клучка за да се овозможи непречено функционирање на двата патни правци.
Делница низ Дреновска Клисура, во должина од 5,0 км. На околу 0,4 километри од крајот на
оваа делница, почнува спој со постојниот пат Р-1103 (Р-107) до Кавадарци, кој ќе се протега до
клучката Дреново.

Сликата подолу ги илустрира трасата на патот и под-делниците од трасата со премините над
Фаришката и Дреновската Клисура.
Debriste
Faris Gorge
Faris
Drenovo Gorge

Raec

Слика 3 Траса - Мост на р.Раец - Клучка „Дреново“: поминување на под-делниците низ Фаришката
и Дреновската Клисура
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Основниот проект има значителни ограничувања во однос на хоризонталното и вертикалното
трасирање, поради тесната долина на реката Раец. Поради ова, трасата на патот во најголем дел
се протега на левиот брег од реката (т.е. на северната страна). Исто така, поради сложената
морфологија, бројот на усеци и насипи ќе биде значителен. На шест локации ќе бидат потребни
потпорни ѕидови за да се стабилизираат повисоките усеци. Потпорите се предвидени на следните
стационажи: 1+553 км. 1+628-2+066, км. 6+057, км. 6+593, км. 9+121 и км. 9+938.
Предвиден е краток тунел што е потребно да се реализира на стационажа 0+631. Северната лента
ќе биде долга 159 m,а јужната 139 m. Тунелот ќе се изведе од армиранобетонска конструкција,
направена од засек-и-покривање и потребна е нивелетата да се искачи на поголема висина.
Вкупната внатрешна широчина на секој од коловозите ќе биде 7,6 m, составен од две ленти со по
3,5 m широчина и два раба, секој од по 0,3 m.
При изградба на делницата низ Фаришката Клисура, ќе бидат ископани над 369 Mm3 материјал, а
над 253 Mm3 материјал ќе биде употребен за пополнување на насипите. Вишокот земја (над 116
Мm3) ќе биде депониран во околината, на одобрени локации. За отстранување на вишокот земја,
ќе се формира едно одлагалиште на околу 2,5 километри од западниот крај на патот.
При изградба на делницата низ Дреновската Клисура, ќе бидат ископани над 408 Мm3 земјен
материјал, а над 201 Мm3 ќе биде употребен за пополнување во насипите. Вишокот земја (над 292
Мm3) ќе биде депониран на претходно одобрена локација од деградирано земјиште во државна
сопственост. Вкупното количество на вишокот земја се проценува на над 408 Мm3. Се планира
создавање на две одлагалишта за отстранување на вишокот почва (на стационажите 5+750 и
9+000 км) на земјиште кое не е подложно на поплави или ерозија на почвата. Првите две
одлагалишта ќе бидат формирани на непродуктивно земјиште, додека за третата ќе биде
неопходно отстранување на грмушки и дрвја. Отстранетата вегетација може да биде или понудена
на локалното население (т.е. жителите на селото Дебриште), или да биде повторно засадена под
надзор на биолог кој би се ангажирал за време на изградбата на експресниот пат.
Предложените локации на депониите за отстранување на вишокот почва се прикажани подолу.
Одлагалиште на км.
2+500

Дреновска
Клисура

Фаришка Клисура
Одлагалиште на км.
9+000

Одлагалиште на км.
5+750

Слика 4 Локации на одлагалипта за отстранување на вишокот почва за под-делниците кај
клисурите Фариш и Дреново
Избраните локации за депонирање на вишокот ископана почва се оценети и одобрени од страна
на Министерството за животна средина и проторно планирање во рамките посебен Елаборат за
заштита на животната средина. Во однос на ова прашање, нема да бидат потребни други дозволи
освен градежната дозвола за изградба на експресниот пат како целина.
Постоечките позајмишта на земја ќе се користат за да се добие агрегат за изградбата на патот,
иако е можно да се појави потреба од нови позајмишта. Во тој случај, новите локации ќе бидат
избрани од страна на Изведувачот. За новите позајмишта ќе биде потребно да се обезбедат
Дозволи во согласност со Законот за минерални суровини, со кој се утврдува потребата за
спроведување на кратка процедура за оцена на животната средина како за фазата на геолошки
истражувања, така и за фазата на експлоатација на материјалот.
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За да се обезбеди континуитетот на постојните локални патишта, планирани се четири
подвозници. Тие ќе бидат лоцирани на стационажите 0+490 км, 2+605 км (клучката со постојниот
пат Прилеп - Градско Р-6), 9+121 км и последниот 10+128 км (којшто е всушност клучката Дреново,
овозможувајќи врска со населените места Дебриште и Кавадарци).
Покрај тоа, новиот пат ќе поминува на повисока кота над пет постојни патишта без да се пресече
со нив. Овие постојни патишта се користат од страна на земјоделците за пристап до нивните
обработливи ниви, а ќе се избегнат со продолжување на мостовите кои треба да бидат изградени
над водотеците. Вакви појави има на стационажите 5+560 км, 3+860 км, 7+540 км, 7+870 км и
8+420 км. Ваквата инфраструктура ќе овозможи континуитет на постојните локални патишта.
Пет мостови ќе се градат на реката Раец и другите локални водотеци. Тие се предвидени на
стационажите 0+400-0+490 км, 0+744-1+482 км, 2+184-2+605 км, 5+575-6+057 км и 7+014-7+223 км.
Следната слика ја покажува локацијата на овие различни елементи: тунел, мостови, подпатници,
одводни канали и потпорни ѕидови. Секој елемент е означен со свој референтен код во табелата
подолу.
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Drenovo Gorge
5+208-10+197
Faris Gorge
0+000-5+208

Слика 5 Диспозиција на елементите на експресниот пат
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Табела 3 Легенда на референтни кодови за елементите на експресниот пат
Бр.
1
2
3
4
5
6
6a
6b
6v
7
8
8a
8b
9
10

Елемент на патот
Потпорен ѕид
Мост
Подпатник
Тунел
Мост
Мост
Конструкција 1
Конструкција 2
Конструкција 3
Мост
Конструкција 4
Конструкција 5
Конструкција 6
Мост
Мост

Бр.
11
12
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Елемент на патот
Мост
Мост
Мост
Мост
Потпорен ѕид
Галерија
Потпорен ѕид
Потпорен ѕид
Потпорен ѕид
Потпорен ѕид
Мост
Подвозник
Пропуст
Пропуст
Пропуст

Бр.
25
26
27
28
29
30
30a
30b
31
31a
32
33
34
35
36

Елемент на патот
Надвозник
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Мост
Мост
Мост
Мост
Мост
Потпорен ѕид
Мост
Потпорен ѕид
Пропуст
Мост

Бр.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48a
48b

Елемент на патот
Мост
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Пропуст
Подпатник
Потпорен ѕид
Подпатник
Пропуст
Потпорен ѕид
Подпатник

За да се овозможи премин на водотеците, ќе бидат поставени петнаесет канали и пропусти долж
планираниот експресен пат. Тие ќе бидат лоцирани во следните стационажи: 2+776 км, 3+029 км,
3+506 км, 4+205 км, 4+557 км, 5+129 км, 5+308 км, 7+543 км, 7+871 км, 7+974 км, 8+132 км, 8+238
км, 8+353 км, 8+499 км, и 9+910 км. Големината и проектираниот проток на секој од нив беа
дефинирани преку проценка и моделирање на протокот и сливните карактеристики на секој
водотек. Главниот слив и водотеците во областа на Проектот се прикажани на сликата подолу.

Реки и пов ремени в одотеци
Граници на постојани слив ови на
в одотеците
Граници на пов ремени слив ови на
в одотеците
Траса на планираниот
експресен пат

Слика

6

Водотеци

и

граници
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водните

сливови

во

областа
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За реката Раец и нејзините притоки во сливното подрачје на предложената делница на патот беа направени хидрографски и хидролошки анализи.
Моделирање на поплавите е извршено за 50, 100 и 1000 годишни поплавни води. За да се намали ризикот од поплави, трасата на експресниот пат е
поставена над линијата од 1000 годишни поплавни води.
Долж површината на патот ќе биде поставен надолжен систем за собирање на дождовните води и нивно одводнување. На местата каде што отпадните
води ќе бидат испуштани во почва, ќе бидат поставени маслофаќачи. На сликата подолу се прикажани локациите на овие маслофаќачи.
Oil interceptors

Слика 7 Локации на маслофаќачите

Проект за изградба на пат Раец – Дреново
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3.2

ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСНИОТ ПАТ

Распоредот на изградба треба да ги содржи следните активности:
(i)

Работи за подготовка на локацијата: расчистување на вегетацијата; отстранување и
складирање на хумус; изградба на привремени пристапни патишта за да се олесни
ископувањето при обликувањето на големите усеци; поставување на градежен камп и
магацински простор, како и места за возила и одржување на опрема; складирање на
градежни материјали и определување на патишта за движење на тешки возила;

(ii)

Изградба на главните елементи на патот: мостови и пропусти, подпатници и клучката
Дреново, соодветно управување со сообраќајот и спречување на ерозивни процеси;
подигнување на огради;

(iii)

Изградба на автопатот: обликување на усеците (вклучувајќи активности за минирање),
изградба на насипите, обликување на косините, поставување на долниот и горниот
строј на патот;

(iv)

Ремедијација на локацијата: отстранување на објектите за спречување на ерозијата и
уредување на пределот (вклучувајќи хидро-мулчирање и засејување на засеците /
насипите; поставување на покривка од брзорастечки култури на косините на
одлагалиштата).

При изградбата ќе се користат следниве материјали: чакал, гео-композит, бетон, арматура и
поцинкувана мрежа, растителни семиња и хумус. Предвиено е да се отстрани 51.617 m3 хумус, а
дополнителни 21.144 m 3 хумус ќе бидат потребни за ре-вегетација на косините. Отстранетиот
хумус ќе биде зачуван, за да може повторно да се користи за ре-вегетација. Горниот строј ќе биде
изведен од чакал добиен од местата на усеците, а дополнителни 53.389 m 3 чакал ќе бидат
доставени и употребени за долниот строј на патот.
Поради ограничувањата на локацијата, доколку се потребни градежни кампови, истите ќе бидат
поставени на почетокот или крајот на патот, но не во коридорот на реката. Ќе има барем еден
раководител на градба, инженер и надзор на самата локација, како и околу 40-60 работници кои ќе
работат на изградбата на експресниот пат. Со вработениот персонал ќе се постапува во
согласност со македонскиот закон за работни односи и прописите за здравје и безбедност при
работа. Најверојатно поголемиот дел од работниците ќе доаѓа од локалните населени места.
Изградбата предвидено е да трае околу две години. Во моментов, изградбата се планира да
започне во април 2015 година.

4

4.1

РЕЗИМЕ НА ПОЛИТИКАТА И ЗАКОНСКАТА РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ
НАЦИОНАЛНА ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Правната рамка за животна средина е дефинирана со Законот за животна средина („Службен
Весник“ на РМ бр. 53 /05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,123/12, 93/13, 187/13 and 42/14). Во овој закон
се транспонирани различни барања на ЕУ, вклучувајќи ги и оние од Директивата 2003/35/EC6;
Директивата на Советот 96/61/EC7; Директивата 2001/42/EС8; и Директивата на Советот
82/501/EEC9. Одредбите за оценување на ефектите од одредени јавни и приватни проекти врз
животната средина (т.е. Директивата за ОВЖС, 85/337/EEC) се транспонирани во Поглавјето 11.
Во врска со општествените аспекти, постојат национални закони кои ги регулираат прашањата на
здравствена заштита, здравје и безбедност на работното место, работни односи, работни услови,
вработување, плати, социјална заштита, експропријација на земјиште, заштита на децата и
еднакви можности. Република Македонија има ратификувано повеќе конвенции од Меѓународната
организација на трудот (МОТ).
6

Директивата 2003/35/EC на Ев ропскиот Парламент и Сов етот обезбедува учество на јав носта в о однос на изготвување на
одредени планов и и програми кои се пов рзани со жив отната средина и дополнув ања в о согласност со Директив ите на
Сов етот 85/337/EEC и 96/61/EC за учеств о на јав носта и пристап до прав дата
7 Директив а на Сов етот 96/61/EC за интегрирано спречув ање и контрола на загадув ањето
8
Директива 2001/42/EС на Ев ропскиот Парламент и на Сов етот за оценув ање на ефектите од некои планов и и програми
в рз жив отната средина
9
Директив а на Сов етот 82/501/EEC за опасностите од големи инциденти од одредени индустриски актив ности
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Следните закони се од особен интерес за спроведување на Проектот: Закон за јавни патишта
(„Службен Весник“ на РМ бр. 84/08, 52/09; 114/09, 23/11,168/12), Закон за безбедност на патишта
(„Службен Весник“ на РМ бр. 54/07; 86/08; 98/08, 64/09), Закон за безбедност и здравје при работа
(„Службен Весник“ на РМ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13) и Законот за пожарникарство („Службен
Весник“ на РМ бр. 67/04, 81/07).
Неколку меѓународни договори и конвенции од областа на животната средина и социјалната
заштита се исто така релевантни и се наведени подолу:


Архуската Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и
пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина;



Еспо Конвенцијата: ОВЖС во прекуграничен контекст: УНЕЦЕ;



Конвенцијата за биолошка разновидност (КБР);



Бернска Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа;



Бонска конвенција: заштита на миграторните видови на диви животни;



Конвенција за заштита на мочуришта од меѓународно значење;



Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови на дива флора и фауна (CITES);



Европска конвенција за предел.

4.2

ПРЕГЛЕД НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОВЖС И ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ

Целокупната постапка на ОВЖС е регулирана со Законот за животна средина и неколку
подзаконски акти кои ги дефинираат потребата и определувањето на обемот, содржината на
ОВЖС, постапката за нејзино оценување и објавување, како и усвојувањето/одбивањето.
Законот за животна средина (член 77) експлицитно бара спроведување на оцена на можните
влијанија од јавни и приватни проекти кои би можеле значително да влијаат на животната средина.
Оваа постапка мора да се спроведе и одобри пред да се додели градежната дозвола.
Според Анекс 1, точка 7 (автопатишта) од "Уредбата за определување на проектите и за
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена
на влијание врз животната средина" („Службен Весник“ на РМ бр. 74/05), ОВЖС е задолжителна за
патиштата како што е делницата Мост на р.Раец - клучка Дреново.
Вкупната должина на постапката за ОВЖС според македонскиот закон е минимум 105 дена, и ги
вклучува следниве чекори:


Објавување на ОВЖС во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на нацрт ОВЖС до
МЖСПП;



Одржување на јавна расправа и консултација во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на
ОВЖС;



Подготвување на извештај за соодветноста на Студијата во рок од 60 дена од денот на
поднесувањето на ОВЖС;



Издавање на Решение за усвојување/одбивање
комплетирањето на извештајот за соодветност.

на

ОВЖС во рок

од

40 дена по

Во согласност со Законот за градење („Службен Весник“ на РМ бр. 130/2003, 70/13 и 42/14),
Проектот спаѓа во Категорија I градежен проект, а надлежен орган за издавање на одобрение за
градење за оваа категорија на проекти е Министерството за транспорт и врски (МТВ).
Покрај тоа, во согласност со Политиката за животна средина и социјална аспекти на ЕБОР (2008),
Проектот спаѓа во Категорија А за што ЕБОР бара подготовка на Оцена на влијанијата врз
животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА).
4.3

ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Национални барања
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Правната основа за заштита на природата во Република Македонија е содржана во Уставот,
Законот за заштита на природата („Службен Весник“ на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 93/2013,
187/2013, and 42/2014), Законот за животна средина, како и во меѓународните договори потпишани
или ратификувани од страна на земјата и други закони кои го регулираат користењето на одредени
природни ресурси.
Законот за заштита на природата ги утврдува начелата за заштита, ограничувања во однос на
користењето на природата и природните ресурси, оцена на влијанието, планирањето, мерките за
компензација, заштита на биолошката разновидност, заштита на видовите од меѓународно
значење, зачувување на флората и фауната, генетската разновидност, живеалиштата и
екосистемите, еколошките мрежи, минимум емисии во животната средина10, ограничувања за
градежните активности во крајбрежните живеалишта и литоралните области, ограничување на
риболовот во одредени услови, заштитени подрачја, планови за управување со заштитени
подрачја, ренџерски служби, пределска разновидност, организација на заштитата на природата
вклучувајќи управување со заштитените подрачја, финансирање на инспекцијата и надзорот, казни
и преодни и завршни одредби. Во Законот се транспонирани следниве директиви: Директива на
Советот 92/43/EEC11, Директива на Советот 79/409/EEC12, Регулатива на Советот (ЕС) бр. 338/9713
итн. Целосното транспонирање на Директивата за живеалишта (92/43/EEC) и Директивата за
птици (79/409/EEC) е во тек. Обврските кои произлегуваат од член 6 од Директивата за
живеалишта за проценка на проекти кои значително влијаат на подрачјата Натура 2000 се уште не
се имплементирани во националното законодавство.
Законот обезбедува добра рамка за развивање на мрежа на заштитени подрачја во согласност со
IUCN категоризацијата. Во членот 53 предвидено е формирање на кохерентна еколошка мрежа.
Обврската да се постави национална еколошка мрежа (како дел од Пан-Европската Еколошка
Мрежа-ПЕЕМ) произлегува од фактот дека Република Македонија е потписник на Пан-Европската
Стратегија за биолошка и пределска разновидност (ПЕСБПР, 1996).
За да го промовира системот на заштитени подрачја, Република Македонија го започна развојот на
мрежата Емералд, која се состои од подрачја од посебен интерес за зачувување (ППИЗ) во
согласност со Бернската конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во
Европа, поточно нејзините резолуции бр.4 (1996) и 6 (1998). Од вкупниот број на 187 загрозени
живеалишта за кои се пропишани посебни мерки за зачувување во Резолуцијата бр. 4 (1996), 32 се
пронајдени во Македонија. Од вкупниот број на 927 видови за кои се пропишани посебни мерки за
зачувување на нивните живеалишта со Резолуцијата бр. 6 (1998), 167 се присутни во Македонија.
Во периодот од 2002-2008 година, 35 живеалишта од Македонија беа идентификувани, опишани и
доставени до Секретаријатот на Бернската Конвенција.
Со цел да се постигне усогласеност помеѓу Емералд мрежата и Натура 2000, подрачјата Емералд
се категоризираат во три различни групи:


Тип А (подрачја значајни за заштита на дивите птици, кои се во согласност со Посебните
заштитени подрачја (ПЗП) од Натура 2000);



Тип Б (подрачја значајни за другите диви видови и/или живеалишта, кои се во согласност со
Посебните подрачја за зачувување (ППЗ) од Натура 2000);



Тип В: Значајни подрачја за диви птици, други видови и / или живеалишта.

Развојот на Емералд мрежата се смета за важна подготвителна активност за воспоставување на
мрежата Натура 2000 и на тој начин да се постигне усогласеност со Директивата за живеалишта
(92/43/EEС) и Директивата за заштита на дивите птици (79/409/EEС).
Законот за заштита на природата воспоставува систем на заштитени подрачја. Тој вклучува
категорија “Природен споменик” (или Споменик на природата). Дреновската клисура потпаѓа под
категоријата под оваа категорија. Членот 76 од Законот за заштита на природата ја дефинира
категоријата Споменик на природата како “дел на природата со една или повеќе природни
карактеристики и специфични, загрозени или ретки обележја, својства или форми и има посебна
научна, културна, воспитно-образовна, духовна, естетска и/или туристичка вредност и функција”.
Според овој член, во спомениците на природата и во нивната непосредна близина не се

10

Се однесув а на Законот за в оди кој треба да ја утв рди методологијата за минимум ослободување в о животната средина.
Директив а на Сов етот 92/43/ЕЕС за заштита на жив еалиштата и див ите в идов и на фауна и флора
12
Директив а 79/409/EEC на Сов етот за заштита на див ите птици
13
Регулатив а на Сов етот (ЕЗ) бр. 338/97 за заштита на в идов и на див а фауна и флора преку регулирање на тргов ијата со
нив
11
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дозволени активности кои ги загрозуваат нивните обележја и вредностите, заради кои се
прогласени за споменици на природата.
Барања на ЕБОР
Заштитата и зачувувањето на биолошката разновидност во контекст на проектите во кои вложува
ЕБОР е широко препознаен во нејзината Политика за животната средина и социјални аспекти.
ЕБОР поддржува пристап на претпазливост кон зачувувањето и одржливото користење на
биолошката разновидност преку спроведување на важечките меѓународни закони и конвенции и
релевантните ЕУ Директиви. Упатствата за примена на овој пристап, а чиишто барања овој проект
треба да ги исполни, се дефинирани во Критериумот за реализација бр. 6 на ЕБОР : Зачувување на
биолошката разновидност и одржливо управување со природните ресурси за живеење.
4.4

ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕ

Поседувањето земја и имотните права се регулирани со Законот за катастар на недвижности
(„Службен Весник“ на РМ бр. 40/08, 158/10, 51/11); Законот за премер и катастар на земјиште
(„Службен Весник“ на РМ бр. 34/72, 13/78); и Законот за сопственост и други стварни права
(„Службен Весник“ на РМ бр. 18/01).
Со Законот за експропријација („Службен Весник“ на РМ бр. 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 46/05, 10/08,
106/08, 76/10 и 95/12) се уредува стекнувањето на имот и недвижности (недвижен имот) кои се
потребни за спроведување на проекти од јавен интерес. Јавниот интерес е дефиниран на
различни нивоа во просторните и урбанистичките плански документи. Спроведувањето на
планираниот експресен пат се смета како проект од јавен интерес.
Во согласност со законот, се поднесуваат предлози за експропријација до подрачните одделенија
за управна постапка (Управа за имотно-правни работи). Во рок од осум дена од поднесувањето на
предлогот за експропријација, подрачните одделенија за управна постапка ќе ги повикаат
сопствениците, носителите на правата на сопственост над недвижен имот и инвеститорот за
преговори, со цел да се утврди природата и износот на надоместокот, итн. Цената понудена за
земјиштето се пресметува врз основа на методологија објавена во Службен весник на Република
Македонија која ги зема во предвид пазарната вредност на засегнатата сопственост, како и врз
основа на квалитетот на почвата, близината до објекти за наводнување, достапноста на вода, итн.
Сопствениците можат да добијат надоместок за дрвја, посеви, плодови и шуми, итн базиран на
пазарните цени на овие добра. Цената на надоместокот се определува со помош на
квалификувани проценители на имот.
Законот дава можност за жалба против решението за експропријација. Консултациите
продолжуваат се додека не се постигне договор. Доколку засегнатите страни не можат да се
договорат, се поднесуваат жалби до релевантните Судови во врска со износот на надоместокот и
датумот на експропријацијата. Носителот на проектот ќе се здобие со правото на владение над
експроприраната недвижност во рок од 15 дена по датумот на донесувањето на решението за
експропријација.
Барања на ЕБОР
Откупот на земјиште за овој Проект треба да се спроведе во согласност со Критериумот за
реализација (КР) бр. 5 од Политиката на ЕБОР за животната средина и социјални аспекти (2008),
што се однесува на Принудно раселување и економска компензација. Според КР5, покрај оние
лица коишто се носители на законското право, исто така и оние лица кои немаат законски права а
се директно засегнати од проектот, имаат право на надоместок. КP5 исто така, бара процесот на
отворени и транспарентни преговори да се одржи дури и пред да почнат постапките за
експропријација, со цел да се осигури дека конечната договорена цена одговара на условот на
ЕБОР за „вредност на замена“ која му овозможува на лицето погодено од проектот да купи
земјиште со слична површина и квалитет.
КP5 ги содржи следните четири клучни цели за откуп на земјиште и принудно раселување, кои се
применливи за овој Проект:
 Треба да се анализираат сите изводливи алтернативни проектни решенија, со цел да се
избегнат или барем да се минимизира физичка и/или економска компензација, при
истовремено балансирање на еколошките, социјалните и финансиските трошоци и
придобивки;


Несаканите социјални и економски влијанија предизвикани од откупот на земјиштето или
ограничувањата на употребата и пристапот до земјиштето од страна на погодените лица со
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Проектот, треба да се ублажат со: (i) обезбедување надомест за загуба на имот во износ од
трошоците за замена; и (ii) да се осигура дека активностите за раселување се проследени со
соодветно информирање на јавноста, консултации и соодветно информирано учество на
засегнатите лица;


Да се подобри или, во најмала рака, да се вратат условите и стандардите за живот на
раселените лица на нивото пред почетокот на Проектот, преку мерки кои може да се засноваат
на проценка на плати и/или на претпријатија, со цел да се помогне одржливо подобрување на
нивниот социо-економски статус;



Да се подобрат животните услови на раселените лица преку обезбедување на соодветно
домување со осигурано право на престојување во местото на преселување.

5

ОВЖС ЗА ПРОЕКТОТ, ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ И ПРОЦЕС НА
ОТКУП НА ЗЕМЈИШТЕ

Прашањата за животната средина се интегрирани во целиот процес на подготовка на проектот
преку спроведување на Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС), и Оцена на влијанието
врз животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА). Спроведено е СОЖС и ОВЖССА
спроведени и истите се одобрени. Беа одржани сите потребни јавни расправи за СОЖС и
ОВЖССА, а јавното објавување на СОЖС и ОВЖССА се спроведе во согласност со Законот.
5.1

СПРОВЕДУВАЊЕ НА
СРЕДИНА (СОЖС)

ПОСТАПКАТА

ЗА

СТРАТЕГИСКА

ОЦЕНА

НА

ЖИВОТНАТА

СОЖС беше спроведена во фаза на подготовка на првичниот Проект и се однесува на подготовка
на урбанистичкиот план за инфраструктура што вклучува три делници на патот од Прилеп до
Градско (Мост на р.Ленишка во Прилеп; Каменолом „Маврово“ до спојот со патот кон Беловодица и
Мост на р.Раец до Градско). Постапката на СОЖС се состоеше од: утврдување на потребата и
обемот на извештајот, поставување на цели за животната средина и подготовка на нацрт Извештај
за СОЖС. Нацрт извештајот за СОЖС беше објавен и отворен за јавни консултации во септември
2012 година. Јавната расправа се одржа на 10 октомври 2012 година со цел да се презентира и
дискутира нацрт извештајот на СОЖС. За делницата од Клучката Дреново до спојот со автопатот
А1 северно од Градско, беа добиени коментари поврзани со пренамена на лозјата во коридорот за
потребите на изградбата на експресниот пат. За делницата од Мостот на р.Раец до Клучката
Дреново не беа добиени коментари. На 26 ноември 2012 година, конечниот извештај за СОЖС
беше доставен до МЖСПП. МЖСПП издаде позитивно мислење на 6 декември 2012 година.
5.2

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА (ОВЖС)

Постапката на ОВЖС започна со поднесување на Известување за намерата за подготовка на
Проектот од страна на ЈПДП до МЖСПП на 20 март 2013 година, што беше објавено на интернет
страната на МЖСПП. Известувањето содржеше листа за проверка за определување на обемот за
ОВЖС кој пак беше изработен како резултат на прелиминарната оцена на влијанијата врз
животната средина со анализа на алтернативи. Известувањето беше проциркулирано интерно до
различните сектори на МЖСПП, вклучително и Секторот за заштита на природата. Притоа, не беа
покренати значителни прашања за поминувањето на
алтернативните траси низ заштитеното
подрачје „Дреновска Клисура“ и „Емералд подрачјето Раец“. Процесот на утврдување на
потребата и определување на обемот на Студијата за ОВЖС е завршен од страна на МЖСПП, со
донесување на Решение (на 20 мај 2013 г.) да се спроведе целосна постапка за ОВЖС со утврден
обем.
Процесот на изработка на ОВЖС ги опфати двата процеси на изработка на инфрстуктурени
основен проект. За време на фазата на инфраструктурен проект беше спроведена мултикритериумска анализа што придонесе за интегрирање на прашањата за животната средина во
изборот на трасата за патот, од двете предложени алтернативи. По изборот на трасата, ОВЖС се
фокусираше на оцена на влијанијата врз основа на елементите на експресниот пат, дефинирани
во основниот проект.
На 15 јули 2013 година, конечниот нацрт на Студијата за ОВЖС беше доставен до надлежното
одделение при МЖСПП. МЖСПП ја објави ОВЖС на својата интернет страна и во рок од 5
работни дена ја достави до општините Кавадарци, Росоман и Градско, со цел објавување на
нивните интернет страни. Студијата беше достапна за јавноста за разгледување и коментари. На
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12 септември 2013 год. се одржа јавна расправа за Студијата за ОВЖС, при што не се добија
поголеми коментари, и не беа побарани големи промени. МЖСПП го издаде Извештајот за
соодветноста на ОВЖС на 3 март 2014 година, додека Решение за согласност за спроведување на
Проектот беше издадено на 21 март 2014 година. Оваа конечна одлука да се даде согласност за
Проектот беше направена од страна на МЖСПП и јавно објавена. Одлуката беше објавена во два
дневни весници достапни на целата територија на Република Македонија, како и на интернет
страната и огласната табла на МЖСПП.
Одобрувањето на ОВЖС студијата од страна на МЖСПП се смета како одобрување на развојот на
секциите на Проектот во Дреновската клисура и Раец Емералд подрачјето. Доколку се потребни
дополнителни одобрувања или дозволи согласно Законот за заштита на природата, истите ќе
бидат барани од страна на ЈПДП.
5.3

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

Со цел да се идентификуваат клучните засегнати страни во Проектот, како и да се утврдат
релевантните постапки, подготвен беше План за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС).
Вклучувањето на засегнатите страни ќе се спроведува како тековен процес преку јавно објавување
на соодветни информации за да се овозможат суштински консултации со засегнатите страни и
потенцијално засегнатите страни кои можат да ги достават своите коментари или жалби во
согласност со постапките утврдени во ПВЗС. Во жалбите, засегнатите страни може да користат
правна помош во согласност со македонското законодавство.
Во текот на подготовката на ОВЖС, беа внимателно идентификувани засегнатите и
заинтересираните страни (особено ранливите засегнати страни чијшто живот и благосостојба
можат да бидат засегнати од Проектот) и беа земени во предвид нивните грижи, очекувања и
претпочитан избор. Овие засегнати страни се: 980 жители од селата Фариш, Раец, Дреново,
Добриште и Голем Радобил; три правни лица кои поседуваат имот во рамките на коридорот на
експресниот пат; граѓански здруженија; локални претприемачи и бизнис заедницата. Изготвувачот
на Проектот (ЈПДП), изведувачот, надзорот, како и надлежните органи за следење на
спроведувањето на мерките за намалување и компензација утврдени во ОВЖС, исто така
претставуваат заинтересирани страни во Проектот.
Процесот на вклучување на засегнатите страни почна во најраната фаза на планирањето на
Проектот, со спроведување на официјална кореспонденција со релевантните институции. Во 2012
година, МЕПСО, операторот на системот за пренос на електрична енергија во Република
Македонија, беше контактиран за да се утврди можноста за поврзување на патот кон електричната
мрежа и пресекување со постојните далекуводи. Исто така, во 2012 година беше консултирано
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во однос на очекуваната
пренамена на одредено земјоделско земјиште во градежно земјиште. Во јули 2012 година, беше
доставено барање до Министерството за култура, да предложи соодветни технички мерки за да се
зачува споменикот од Првата светска војна кој се наоѓа во близина на планираната траса. Исто
така, беа воспоставени и контакти со Јавното претпријатие за водостопанство "Тиквеш Кавадарци" за да се консултираат за премините на експресниот пат преку наводнуваните
земјоделски површини.
Покрај тоа, за време на неформалните посети на подрајчето од страна на персоналот на ЈПДП и
нивните проектанти од консултантската куќа "Простор", се одржуваше и блиска комуникација со
локалните заедници со цел да се идентификуваат можностите за подобрување на социјалните
аспекти од спроведувањето на Проектот, при што беа собирани и податоци за трасата.
ПВЗС предвидува распоред за идно вклучување на засегнатите страни како што следува:


Јавно објавување на ова Не-техничко резиме, ОВЖС, ПВЗС и РЕЗС во мај 2014 година во
траење од 120 дена;



Процес на експропријација на земјиштето (вклучувајќи почетни консултации и преговори) да се
одржи во текот на мај-јуни 2014 година;

ЈПДП ќе го спроведува механизам за разгледување на жалби во согласност со ПВЗС. ЈПДП е
обврзано да одговори на сите коментари и жалби, било во усмена или во писмена форма. Во
ПВЗС како контакт лице за механизмот за разгледување на жалби е дадено:
Г-ѓа Билјана Тодорова, Сектор за правни работи
Тел: + 389 (0) 2 3118-044, лок. 119,
Факс: + 389 (0) 2 3220-535
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E-mail: biljanal@roads.org.mk
Адреса: Јавно претпријатие за државни патишта
Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија, ,web: www.roads.org.mk
За генералната јавност и работниците развиен е формулар за доставување на жалби во писмена
форма. Исто така, ќе се воспостави и механизам за жалби на работниците, наменет за
вработените во градежните компании.
ЈПДП ќе одговори на секоја жалба, ќе го следи спроведувањето на механизмот за разгледување
на жалби и ќе изготвува соодветни извештаи кои ќе бидат јавно достапни на неговата интернет
страна.
5.4

ПОСТАПКА
ЗА
РАСЕЛУВАЊЕТО

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

НА

ЗЕМЈИШТЕ

И

ПЛАНИРАЊЕ

НА

Подготвена е Рамка за експропријација на земјиште и раселување (РЕЗС). Таа ги поставува
обврските на ЈПДП во врска со откупот на земјиштето и обнова на животните услови со што ќе се
обезбеди усогласеност со соодветното македонско законодавство и барањата на ЕБОР утврдени
во Политиката за животна средина и општествени аспекти (2008), особено КP5: Откуп на земјиште,
принудно раселување и економска компензација.
РЕЗС вклучува опис на Проектот, анализа на законот за експропријација и политиката за откуп на
земјиштето, принципите и правецот за надомест на штета, матрица за правата и информации за
процесот на консултации и механизмот за жалби. Таа ги дефинира влијанијата на трасата врз
сопственичките права на имотите во пет катастарски општини (КО) низ кои поминува експресниот
пат: КО Дебриште; КО Дреново; КО Фариш; КО Голем Радобил и КО Раец, сите лоцирани во
границите на општина Кавадарци. Повеќе од половина од земјиштето потребно за изградба на
патот (52,0 %) припаѓа на државата, додека 30,9 % е во сопственост на приватни лица. 2,9 % е во
сопственост на компании, а сопственоста на 14,2 % од парцелите не е позната.
Има потреба за експропријација на околу 495.000 m2 земјиште. 66,5 % од планираната траса на
патот ќе поминува низ земјоделско земјиште со ниска класа/слаба продуктивност. Некои површини
се засадени со лозови насади, а некои се напуштени лозја. Дел од патот поминува низ пасишта.
Три компании имаат парцели преку кои поминува патот. Процентот на земјиште кое треба да се
експроприра од секоја компанија е 83,2 %, 18,0 % и 4,9%, соодветно.
Беа инвентаризирани сите засегнати недвижности лоцирани по должината на планираната траса
кои имаат право на надомест. Врз основа на анализата на собраните секундарни податоци, без
разлика дали се изразени во апсолутни бројки или проценти, вкупниот број на парцели на
земјиште кое треба да се придобие за планираниот пат е 203.
Во моментов (мај и јуни 2014 година) се врши социо-економски попис и собирање на дополнителни
податоци за употребата на земјиштето во областа на Проектот, како и за веројатните влијанија врз
земјиштето и животните услови. Откако ќе се обезбедат потребните информации, предвидено да
се подготови Рамка за обнова на животните услови (РОЖУ), а не Акционен план за раселување
(АПР). Потребата за подготовка на РОЖУ, а не АПР поради тоа што не е потребно никакво
раселување на постоечки населени места. РОЖУ ќе биде заснована на рамката и обврските
утврдени во РОЗС. Планирано е да се одржат состаноци со засегнатите сопственици на
земјиштето / станарите заради разјаснување на правните прашања поврзани со компензација и
други теми за Проектот, во текот на мај / јуни 2014 година.

6

6.1

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ОПШЕСТВЕНИ ИУСЛОВИТЕ НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
ОСНОВНА СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Опкружување
Предложениот патен коридор се протега паралелно со реката Раец, преку Фаришката и
Дреновската клисура, кои се опкружени со ридести терени од двете страни. Топографијата на
Проектната област е комплексна, како резултат на присуството на различни видови карпи и
ерозивното влијание на реката. Трасата минува низ терен изграден од комбинација на стрмни и
благи падини, пресечени со суводолици и водотеци.
Во Проектната област преовладува изменета медитеранска клима, создадена од комбинација на
средоземноморските и континенталните влијанија. Највисоките температури се забележани во јули
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и август, а најниските се измерени во јануари. Количината на врнежи од дожд во Проектната
област е релативно ниска. Ветровите се претежно од северен/северозападен правец.
Трасата на патот го сече сливот на реката Раец, која е притока на Црна Река. Во Проектната
област, реката тече во северо-источна насока. Трасата на експресниот пат претежно паралелно ја
следи реката Раец, и ја преминува во неколку точки. Реката Раец е долга 33 км и има релативно
големо сливно подрачје од 304 km2. Нејзиниот воден екосистем е променет од антропогени
влијанија, главно од земјоделското производство. Изобилството на водни растенија кои се
присутни во водотеците во текот на целата година укажува на еутрофикација на водите (висока
содржина на хранливи материи во водата која доведува до неодржлив раст на водните растенија и
осиромашување на кислородот). Во летниот период преовладува Локумицата (Potamogeton
fluitans), а Водната леќа (Lemna minor) ја опфаќа површината на водата во побавните делови од
реката.
Флора и фауна
По должината на трасата присутни се природни и антропогено создадени живеалишта.
Класификацијата на живеалиштата е направена со користење на стандардните критериуми според
EUNIS14. Природните живеалишта во Проектната област вклучуваат:
Ксеро-термофилни шуми на дабот благун и белиот габер, што се присутни како
фрагментирани природни и деградирани живеалишта. Природни живеалишта се среќаваат на три
стационажи (0+000 - 0+500 km, 0+800 - 1+400 km, and 5+000 - 6+000 km), додека деградирани
живеалишта се идентификувани во стационажите (0+000 - 2+200 km, и3+000 - 8+000 km).
Вкупната површина на ова живеалиште што треба да биде расчистено за потребите на проектот е
99.000 m2.
Добро развиени крајбрежни појаси со врби и тополи, кои се среќаваат по должина на реката
Раец и повремените водени текови. Тие се среќаваат на стационажите каде трасата се
приближува или ја минува реката Раец и повремените водени текови. Поспецифично, крабрежни
појаси се среќаваат во стационажите 0+400 - 1+482 km, 2+184 - 2+776 km, 3+029 - 3+506 km,
4+205 - 4+557 km, 5+129 -6+057 km, 7+014 - 7+223 km, 7+543 - 7+871 km, 8+132 - 8+499 и 9+910 km.
Предвидени се мостови на точките каде трасата ја минува реката Раец, додека пак канали и
пропусти ќе бидат изградени на местата каде патот се пресретнува со повремените водени текови.
Вкупната поврина на ова живеалиште што треба да биде расчистено е 49.556 m2.
Суви тревести
на источната и
зачувување и се
9+600-9+800 km.

псевдо-степи. Овие живеалишта се среќаваат најмногу по должината на патот
северната страна на Проектот. Овие се од големо значење на Европа за
наоѓаат во Анекс и од Директивата за живеалишта. Дел од нив се среќаваат на
Околу 7000m2 е потребно да бидат расчистени за потребите на Проектот.

Карпест терен: варовитите гребени и карпи формираат посебен тип на живеалиште каде
вегетацијата е оскудна поради суровата клима и слабо развиените почви. Во вакви екстремни
услови се појавуваат посебни видови на растенија (chasmophyte) и животни. Најзначајно
живеалиште од овој тип е самата Дреновска клисура, која припаѓа на еден од десетте рефугиални
области во Република Македонија. Ова живеалиште содржи реликтни заедници на папрати
(вклучувајќи (Adiantumcapillus-veneris, Moliniacaerulea, Stachys Iva) и друга ендемична флора и
фауна (вклучувајќи го ендемичниот полжав Carinigera drenovoensis). Поради тоа, ова живеалиште
е најчуствителното по должината на целата траса. Карпестите терени се среќаваат на
стационажите 5+300 - 5+600 km во рамките на заштитеното подрачје споменик на природата
Дреновска клисура. Површина од околу 15.000 m2 (или 3% од вкупната површина) ќе биде
нарушена како резултат од спроведувањето на Проектот.
Присутни се и антропогени живеалишта
овоштарници, лозја и рурални населби.

вклучувајќи

обработливи

земјишта,

житници,

Во Дреновската клисура може да се сретнат пештери кои поддржуваат услови за живот на посебни
животни (членконоги и лилјаци). Овој тип на живеалишта се среќава на мала површина на км
5+500.
Гореспоменатите типови на живеалишта се мапирани и прикажани на с ледните слики. Клучката
Дреново е прикажана со сина боја.
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Модиф.живеалишта
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Модиф.живеалишта
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–

Критични живеалишта –
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Модиф.живеалишта – суви
тревести псевдо-степи

Слика 10 Типови живеалишта по должина на трасата (Источна секција)

Модиф.живеалишта
деградирани шуми

–

Природни живеалишта
Критични живеалишта –
карпести места
Модиф.живеалишта – суви
тревести псевдо-степи

Слика 11 Типови живеалишта по должина на трасата (Западна секција)
Carinigera drenovoensis. Овој ендемичен полжав исто така се наоѓа во подрачјето, иако се смета
дека неговата појава е ограничена на горните делови од Дреновската клисура. Види карта подолу
за областа на соодветен хабитат.
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Слика 8 Живеалиште на Carinigera Drenovoensis (ендемичен полжав)
Египетски мршојадец. Два пара што гнездат исто така се документирани во горните делови на
Дреновската клисура, иако локацијата на гнездата и близината д о трасата не се моментално
потврдени. Нивното веројатното место на хранење е прикажано на сликата подолу.
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Слика 9 Место за хранење на египетскиот мршојадец
Заштитени подрачја
Како што е напоменато, трасата минува низ споменикот на природа “Дреновска клисура” и “Раец”
Eмералд подрачјето. Споменикот на природа “Дреновска клисура” одговара на III категорија
според IUCN. Во 2001 година е прогласен за заштитено подрачје поради присуството на
реликтната заедница на папрати Adiantumcapillus-veneris, Moliniacaerulea, Stachys Iva и др.,
ендемичниот полжав (Carinigera drenovoensis), и водените коњчиња Ophiogomphus cecilia и
Caliaeschna microstigma. Исто така, геоморфолошките карактеристики на клисурата и гребените
имаат локално значење. Приоритетот на управувањето со категорија III не се однесува на
заштитата на целиот екосистем, туку само на посебните природни карактеристики. Лок ацијата на
Дреновската клисура во однос на патот е прикажана на следната слика.
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Drenovo Gorge

Слика 10 Локација на споменикот на природа “Дреновска клисура” и трасата на експресниот пат
Делницата на патот лежи во рамките на Емералд подрачјето Раец. Тоа е едно од 35-те
живеалишта назначени како дел од Емералд мрежата во Република Македонија, како што е
прикажано на сликата подолу.
Подрачјето зафаќа 198 km2 од сливното подрачје на реката Раец. Долината на реката Раец е
идентификувана во периодот 2007 – 2011 и се поклопува со значајното подрачје за растенија –
Раец – резерват Тиквеш и значајното подрачје за птици – долина на реката Раец. Се до денес,
сеуште не е спроведено од страна на МЖСПП зонирање и/или мапирање на живеалиштата или
видовите во рамките на емералд подрачјето. Заштитеното подрачје споменик на п риродата
“Дреновска клисура” е дел од Емералд подрачјето “Раец”.
Областа во границите на Емералд подрачјето “Раец” опфаќа населени места, обработливо
земјиште и инфраструктурни коридори. Предложената траса на патот го следи коридорот на
постоечкиот пат кој пак во целост ја следи реката Раец.
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Слика 11 Граници на Емералд подрачјето “Раец” и трасата на експресниот пат
Оценки
Со цел да се исполнат барањата на член 53 став 4 од Законот за заштита на природата во од нос
на заштитените подрачја, како дел од ОВЖС, а согласно член 6 од Директивата за живеалишта
беше спроведена соодветна оценка. Таа утврди дека Проектот ќе предизвика одредена
фрагментација на живеалиштата и ќе има негативно влијание на одржувањето на соод ветни
услови за птиците, што пак подразбра примена на мерки за намалување поврзани со распоредот и
начинот на изградбата на патот.
Поради овие чувствителни области и со цел да се идентификуваат фокусирани и опсежни мерки
за намалување и потенцијална компензација, ЈПДП утврди потреба за спроведување на Оценка на
критични живеалишта (ОКЖ), види дел 7.3 за повеќе детали.
Оценката исто така ќе даде препораки за избегнување, намалување и компензација. Таа ќе укаже
на План за управување со биодиверзитетот (ПУБ), и доколку е потребно, План за управување со
компензација на биодиверзитетот (ПУКБ). Оценката ќе биде спроведена од страна на ЈПДП и ќе
вклучи еминентни експерти за присутните живеалишта и видови.
6.2

ОПШТЕСТВЕН КОНТЕКСТ

Трасата на планираниот експресен пат се наоѓа во рамките на општина Кавадарци. Трасата
поминува блиску до селата Фариш (приближно 2,2 км од планираниот експресен пат), Раец
(приближно 1,5 км од планираниот експресен пат), Дреново (приближно 1,8 км од планираниот
експресен пат) и Дебриште (2,0 км од планираниот експресен пат). Селото Голем Радобил се
наоѓа на повеќе од 5 км од патот. Оваа област е ретко населена и бројот на население во селата е
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мал. Клучни податоци15 и опис на социо-економските карактеристики за секое населено место се
дадени подолу.
Во селото Фариш живеат само 7 или 8 домаќинства. Населението е постаро и има само две деца.
Повеќето имаат само основно образование, а многу малку посетувале средно училиште. Главната
економска активност е земјоделството (лозја и сточарство). Само 5 % од земјоделското земјиште
околу селото се наводнува. Куќите се приклучени на систем за електрична енергија и
водоснабдување, но не постои канализациона мрежа. Јавниот превоз е слаб, а локалната патна
мрежа е во многу лоша состојба. Како резултат на ниските приходи од земјоделството и
недостатокот на јавни услуги (образование и здравство), постои зголемен тренд на напуштање на
куќите бидејќи младите луѓе мигрираат во градовите.
Во селото Раец има околу 50 постојани жители, иако според официјалната статистика пријавени
се 40 семејства кои живеат во селото. Само едно дете оди во основно училиште. Повеќето од
луѓето имаат завршено само основно образование и многу малку посетувале средно училиште.
Една четвртина од активното население работи во индустријата (винаријата „Тиквеш“ и фабриката
„Фени“). Останатите, приходите за живот ги заработуваат од земјоделството (лозја и сточарство), а
21 лице се пензионери. Јавниот превоз е слаб, а локалната патна мрежа е во многу лоша состојба.
Куќите се приклучени на системите за електрична енергија и водоснабдување, но не постои
канализациона мрежа.
Дреново е едно од најголемите села во општина Кавадарци. Според официјалните статистички
податоци, постојат 218 домаќинства во Дреново, од кои 30 се едночлени. Седум семејства живеат
од социјална помош. Од вкупниот број на жители, 344 се мажи и 304 се жени. Главните приходи за
живот на населението доаѓаат од земјоделството. Околу 30 семејства се ангажирани исклучиво во
земјоделството, додека приходите на другите семејства се дополнети и со плати, отпремнина,
пензии и социјална помош. Дреново е добро поврзан со соседните области со локален
асфалтиран пат, кој се разгранува од државниот пат Прилеп-Градско (Р-6). Во селото има едно
основно училиште со околу 90 ученици, од кои 8 се од надвор. Селото е приклучено на систем за
електрична енергија и водоснабдување, но нема канализациона мрежа.
Во селото Дебриште постојано живеат 18 домаќинства. Повеќето жители заработуваат за живот од
не-земјоделски активности, а само 3 домаќинства имаат приходи исклучиво од земјоделството.
Помладите членови од населението имаат тенденција да мигрираат во соседните градов и или во
странство. Во моментов, постојат 9 жители на возраст од 25-40 години, 3 деца на училишна
возраст и 3 деца на предучилишна возраст. За учениците од 1-5 одделение постои едно училиште
во селото, иако истото не функционирало во изминатите 7 години, бидејќи немало деца на
училишна возраст. До селото може да се стигне по асфалтиран пат. Куќите се поврзани на систем
со електрична енергија и водоснабдување, но не постои канализациона мрежа.
Културно наследство
За Проектот и неговите можни влијанија врз културното наследство беше добиено мислење од
страна на Министерството за култура во јули 2012 година. Во мислењето беше истакнато дека 3
археолошки локалитети кои се наоѓаат на линијата на патот се всушност надвор од границата на
Проектот, во делницата помеѓу Дреново и Градско (спојот со автопатот А1), но не и во областа на
Проектот. Предложениот патен правец беше наведен како прифатливив од страна на
Министерството, под услов да бидат земени конкретни чекори при истражните работи на
подрачјето пред изградбата, надзор за време на ископувањата, инспекции од страна на
надлежниот орган, и спроведување на посебни мерки за заштита доколку е потребно. Овие мерки
треба да се применуваат за пристапните патишта, паркиралиштата, позајмиштата, како и при
спроведување на Процедурата за случајни археолошки откритија.
Покрај тоа, патот поминува и блиску до културно-историскиoт споменик „Бугарски споменик од
Првата светска војна" подигнат во спомен на инцидент кога загинале 19 војници. Локацијата на
споменикот е прикажана на сликата подолу, се наоѓа надвор од оградата на патот, и се смета дека
нема да биде директно загрозена од ископувањата. Сепак, врз споменикот може да има влијанија
од прашина, вибрации и случајна штета. ЈПДП го извести Министерството за култура со кое ги
разгледува методите за спречување на оштетување на споменикот за време на изградбата. Овие
методи ќе бидат вклучени во Планот за управување со културното наследство, кој ќе биде вграден
во договорните барања со Изведувачот.

15

Податоците за населението се изв адени од Пописот од 2002 година. Други информации се добиени од општините и
преку интерв јуа.
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Локално значење е дадено и на геоморфолошките карактеристики на Дреновската клисура и
нејзините гребени. Овие гребени ќе бидат видливи од патот и ќе формираат драматична позадина
минувајќи низ клисурата. На изведувачот ќе му биде забрането да прави ископувања и
депонирање на почва во заштитеното подрачја Дреновска клисура.

Слика 12 Локација на Споменикот на бугарските војници

ОСНОВНА СОСТОЈБА СО КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ И БУЧАВАТА

6.3

Направени се мерења за добивање на податоци за основната сосотјба со квалитетот на воздухот
и бучавата долж предложената делница, и тоа на следните три локации:

•

Т1 - Y = 7570005.7327; X = 4589062.4029; км 3+100, (намената на земјиштето е претежно за
лозови насади).

•

Т2 - Y = 7571873.0695; X = 4588581.6509; км 5+130; (близу до земјоделски објекти и близу
заштитеното подрачје Дреновска клисура).

•

Т3 - Y = 7575320.0609; X = 4589302.5495, км 9+120: (земјиштето е деградирано земјиште со
неколку постоечки градби, во близина на локацијата на предложената Клучка Дреново).

Овие мерни места се обележани во следната слика.
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Слика 13 Мерни точки за воспоставување на основите на квалитетот на воздухот и степенот на
бучава
Извор: Извештај за мерења на бучава и квалитет на амбиенте воздух, ГЕИНГ, 2014 година

Степенот на бучава беше мерен со користење на CR: 171B, Класа I инструмент, калибриран со
CR: 515 Класа I калибратор, и проверен повторно по мерењето. Мерењата беа спроведени во
согласност со стандардизиран метод МКС ISO 1996-2:2010 Акустика - Опис, мерење и проценка
на нивоата на бучава во животната средина - Дел 2: Одредување на нивоа на бучава во
животната средина (кој е идентичен со ISO 1996-2:2007), како и важечките национални закони на
Република Македонија, односно Законот за заштита од бучава („Службен Весник“ на РМ бр.
107/2008).
Концентрацијата на честички (PM10) беше мерена со користење на уред за мерење Cassela,
направен според стандардот МКС ISO 12341:2007. Концентрациите на NOx, SO2 и CO беа
одредени со помош на инструментот Gray Wolf направен според стандардите МКС ISO 12.0392.001, ISO 10849:1996, ISO 7935:1992.
Резултатите од мерењата се сумирани подолу, заедно со важечките законски гранични вредности
за квалитет на воздух на подрачјето.

Бучава (dB)

PM10 (µm/m 3)

NOx (mg/m 3)

SO2 (mg/m 3)

CO (mg/m 3)

Важечка
гранична
вредност

70

50

0.2

0.35

10

T1

40

<1

0.09

<0.001

0.8

T2

59

2.5

0.01

<0.001

0.9

T3

55

4.6

0.12

<0.001

1.5

Овие мерења укажуваат на тоа дека воздухот во подрачјето на патниот коридор е релативно
незагаден. Областа е тивка и не е густо населена, а не постои ниту индустриска активност.
Главниот извор на бучава и емисија на гасови е патниот сообраќај и емисии од согорувањето на
огревно дрво за греење на домаќинствата во текот на зимата.
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7

СОЦИЈАЛНИ И ПРИДОБИВКИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ВЛИЈАНИЈА И МЕРКИ
ЗА НАМАЛУВАЊЕ

7.1

ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЈАТА

Во текот на постапката на спроведување на ОВЖС беа оценети општествените и влијанијата врз
животната средина. Темите на оцена вклучија: амбиентен воздух, вода, бучава и вибрации,
биолошка разновидност со живеалишта и предели; локални заедници, вработување и
егзистенција, пристап и отпремнина, културно наследство, општествен живот, здравје, безбедност
и сигурност (вклучувајќи ги безбедноста на патиштата и одговор при инциденти), како и прашањата
за труд и работна сила. За секое влијание беше утврден степен на значење, во согласност со
следните критериуми:
Опис

Значење

Краткорочно и минимално влијание кое предизвикува минимална штета на мала
локализирана област и/или нема директно влијание врз здравјето на луѓето

Ниско

Кратко до среднорочно влијание кое предизвикува штета од среден степен врз
животната средина на утврдена локализирана или поширока област и/или има
можно влијание врз здравјето на луѓето

Средно

Средно до долгорочно влијание кое доведува до голема штета врз животната
средина на поширока област и/или предизвикува сериозни повреди врз здравјето
на луѓето

Високо

Подолу следува преглед на социјалните и придобивките за животната средина, како и на
негативните ефекти и мерките за намалување на влијанијата.
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7.2

РЕЗИМЕ НА ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА, ПРИДОБИВКИ И НАМАЛУВАЊЕ
Тема

Резиме на влијанија/придобивки

Резиме на главни мерки за намалување/управување

Значење на
влијанието

Животна средина
Квалитет на воздух

Фаза на изградба
 Емисии на прашина од градежни
области,
пристапни
патишта,
складирани резерви и за време
на активности на утовар/истовар;
емисии
од
постројки
за
подготовка на готов бетон и
асфалт, емисии од согорување
од градежни машини; емисии
пораки пикови за време на
сообраќаен шпиц.
Оперативна фаза
 Емисии
на
суспендирани
честички,
NOx,
испарливи
органски соединенија, јаглерод
моноксид
и
други
опасни
загадувачки
материи
во
воздухот, вклучувајќи бензен од
патниот сообраќај.

Бучава и вибрации

Фаза на изградба
 Зголемено ниво на бучава од
градежните
постројки
и
активности.
Оперативна фаза
 Бучава
како
резултат
на
зголемен сообраќај за време на
корситење на патот

Проект за изградба на пат Раец - Дреново

 План за управување со прашина: прскање на вода на
градежни области, пристапни патишта, складирање на
материјали
и
за
време
на
активности
на
утовар/истовар; покривање на возила кои разнесуваат
правливи материјали; перење на тркала/миење на
возила; управување со истекувања итн. Употреба на
возила/ машинерија во согласност со стандардите за
емисии;
одржување
на
возила/машинерија.
Подготовка на План за управување со сообраќајот за
време на градба за да се избегнат сообраќајни
шпицови и метеж на трасата. Примена на соодветни
техники за минирање за да се минимизира
создавањето на прашина.

 Ниско

 Садење на грмушести и дрвенести видови за да се
апсорбира емитираната загадувачка прашина по
должина на патниот правец.

 План за контрола на бучава: колку што е можно,
информирање на локалното население за распоредот
на градба; Периодите на изложеност на бучава на
вработените нема да го надмине дозволениот
законски лимит, како што е наведено во ПЖССА;
Операторите на бучни машини или работници во
нивна близина ќе бидат обезбедени со штитници за
уши и треба да бидат обучени како и кога да ги
користат.
 Изведувачот ќе изведува активности на минирање во

 ниско
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Тема

Резиме на влијанија/придобивки

Резиме на главни мерки за намалување/управување

Значење на
влијанието

текот на дневните часови со користење на најдобри
практики, а за распоредот на минирање ќе биде
претходно информирано во најблиските населени
места.

Биодиверзитет/Флора
и фауна/Живеалишта

Фаза на изградба
 Уништување на популации на
видови
растенија
вклучувајќи
реликтни заедници на папрати,
 Уништување и фрагментација на
природни
живеалишта
вклучувајќи:
живеалишта
од
Анекс I сувотревести псевдостепи и карпести терени,
 Ефекти
на
бариера
со
ограничување на движењето на
животните,
фрагментација
н
живеалишта
и
намалени
популации на див видови,
 Зголемено ловокрадство на диви
видови за консумирање или
продажба
 Населување
на
инвазивни
видови
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 Спроведување на Оценка на критични живеалишта
(ОКЖ) со цел мапирање и детално опишувања на
природните и критичните живеалишта,
 Како дел од ОКЖ, подготовка на препораки за
избегнување, намалување или компензација на
Развој, имплементација и мониторинг на Планот за
управување со биолошката разновидност;
 Подготовка
на
План
за
управување
со
биодиверзитетот врз основа на резултатите од ОВЖС
и оценката на критичните живеалишта, за да се
вклучат мерки за заштита на специфични ранливи или
чуствителни живеалишта и видови, и одржување на
дејностите во екосистемите (каде што тоа е
релевантно). Онаму каде што е соодветно, мерките
треба да вклучат избегнување (подрачја каде што
изведувачите не треба да пристапат), сезонски работи
(пр.да се избегне периодот на гнездење на ранливи
видови на птици), релокација на вегетација или фауна
пред
изградба,
рехабилитација
на
оштетени
живеалишта, и компензација. Планот да вклучи
надзор и мониторинг од соодветни и еминентни
експерти за екологија.
 Доколку се идентификува како барање на ОКЖ, да се
подготви План за управување со компензација на
бидиверзитет со детали како подрачјата на приридни
и критични живеалишта ќе бидат компензирани.
Планот треба да даде детали за локациите за
компензација и други мерки за управување, заштита и
и подигнување на свеста. Планот треба да вклучи
распоред и трошоци за имплементација, како и

 Умерено
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Тема

Резиме на влијанија/придобивки

Заштитени
и
идентификувани
подрачја од интерес
за зачувување

Фаза на изградба и оперативност

Водни ресурси

Фаза на изградба

 Одредена
фрагментација
на
живеалишта и уништување на
видови на флора и фауна во
заштитеното подрачје Дреновска
клисура,
 Одредено
нарушување
на
интегритетот и конективноста на
Емералд подрачјето Раец.
 Зголемена
заматеност
на
водните
текови
поради
градежните активности;
 Концентрација на никел, бакар,
цинк,
кадмиум,
олово
и
полициклични
ароматични
јаглеводороди
(PAHs)
во
истекувањата
од
коловозот,
создадени како нуспроизводи од
согорување
на
нафтени
деривати;
 Загадување на површинските и
подземните води како резултат
на испуштање на отпадните води
од градежните кампови;
 Загадување на површинските и
подземните води како резултат
на
поправки
на
возила
и
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Резиме на главни мерки за намалување/управување
распределбана одговорности. Планот треба да се
подготви во корелација со соодветните засегнати
страни, вклучувајќи експерти за екологија, надлежни
органи, локални заедници итн. Тој треба да содржи и
мониторинг и известување.
 ОКЖ да вклучи дополнителна документација за
анализа
на
алтернативите
од
аспект
на
биодиверзитет;
 Постојан надзор на градежните работи од страна на
биолог во зоните на заштитените порачја,
 Обезбедување на подпатници/места за преминување
на животните под експресниот пат.

 План за контрола на ерозија;
 Поставување и редовно одржување на маслофаќачи
по должина на патот;
 Изведувачот ќе подготви за одобрување, детални
планови за управување со животна средина на
локацијата за работните кампови и другите работни
места, што ќе обезбеди безбедно отстранување на
сите видови отпад и спречување на излевања,
истекување на загадувачки материи и сл.
 Изведувачот ќе подготви План за реагирање во случај
на излевања, ќе превземе мерки за спречување на
излевањето и ќе обезбеди соодветна опрема за
одговор во такви ситуации; Возилата ќе се
сервисираат и полнат со гориво надвор од локацијата,
на соодветни површини;
 Пресметка на соодветни количини сол за заштита од
мраз (т.е. избегнување на вишоци); примена на
алтернативни средства за одмрзнување.

Значење на
влијанието

 Ниско

 Ниско

С т р а н а | 36

Тема

Резиме на влијанија/придобивки

Резиме на главни мерки за намалување/управување

Значење на
влијанието

истекување на горива;
 Контаминација
на подземните
води
и
загадување
на
површинските води во текот на
оперативната
фаза
со
растворени
хемикалии
за
одмрзнување
на
коловозот
(првенствено
хлориди
на
натриум, калциум или магнезиум)
и песок (менување на природата
на дното на водните текови,
предизвикувајќи
стрес
за
растенијата и животните).
Предел
аспекти

и

визуелни

Почви и геологија

Фаза на изградба и оперативност
 Оштетување
на
визуелната
естетика,
промена
на
геоморфолошките
карактеристики
од изградбата на автопатот и
нарушени купови од сладирање
на материјали
Фаза на изградба и оперативност
 Ерозија и лизгање на земјиштето;
 Дамки од опасен цврст отпад и
течности

 Утврдување на градилишта, кампови и подрачја;
 Одредување, употреба на соодветни локации
складирање и наптрупување на материјали;
 Повторна вегетација на засеци/насипи

 Ниско
за

 План за контрола на ерозија;
 Правилно ракување со опасниот цврст отпад и
течностите за да се избегнат излевања или
истекувања
и
да
се
намалат шансите
за
контаминација на почвата

 Ниско

 План за управување со сообраќај;
 Проектирање на работни кампови со вклучување на
огради и одделување на камповите од видот на
населението;
 Имплементација Кодекс за работа базиран на
минимизирање на непријатностите врз локалните
заедници,

 Ниско

Општествени
Локални заедници

Фаза на изградба
 Непријатност (бучава, прашина,
итн) за локалното население како
резултат
на
градежните
активности;
 Влијание
врз
земјоделските
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Тема

Резиме на влијанија/придобивки

Резиме на главни мерки за намалување/управување

активности (види подолу);
 Влијанија од раздвојувања (види
подолу);

 Механизам на поплаки и ангажирање на вклучување
на заинтерисираните страни во текот на изградбата;
 Премини за намалување на ефектот на раздвојувања

Значење на
влијанието

Оперативна фаза
 Поттикнување на економскиот
раст на локално ниво.
Вработување
животни услови

и

Фаза на изградба
 Привремени
вработувања
време на фазата на изградба

за

 Изведувачот да се охрабри да вработува градежници
од локалното население, преку имплементација на
План за регрутирање на локална работна сила

 Ниско

 Ќе се подготови План за обнова на животните услови.
Рамка за откуп на земјиште и раселување веќе е
подготвена, давајќи преглед на обврските и правата.
Засегнатите лица ќе добијат соодветна компензација
во согласност со рамката за компензација посочена во
ПОЖУ;
 Кога тоа е достапно и прифатливо од сопствениците,
друго земјиште (во сопственост на државата) ќе им
биде доделено за продолжување на земјоделското
производство.
 Планот за управување со сообраќајот да вклучи:
Идентификација на сите јавни патишта и патеки кои ќе
бидат засегнати и предлог на патни правци за време
на
периодот на изградба; Минимизирање на
непријатностите од сообраќајот; Обележување на
градежни области/обиколници итн. Јавни известувања
за прашања поврзани со сообраќајот (на пр.
затворање на патот).
 Премини
за
намалување
на
ефектот
на
раздвојувања, каде што тоа е неопходно

 Ниско

Оперативна фаза
 Пристап до пазари на трудот
надвор од населените места
Земјиште и имот

Фаза на изградба
 Трајна загуба на земјиште;
 Влијание
врз
земјоделските
активности

Пристап
раздвојување

и

Фаза на изградба
 Влијание на пристап и ефекти од
раздвојување
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Тема
Културно наследство

Резиме на влијанија/придобивки
Фаза на изградба
 Потенцијално
оштетување
на
историски споменик посветен на
бугарските војници од Првата
светска војна и неговата околина;
 Потенцијални
откритија
на
културно наследство за време на
изградбата

Јавно
здравје,
безбедност
и
сигурност (вклучувајќи
и безбедност на пат и
реагирање во случај
на несреќа)

Фаза на изградба
 Влијание
од
приливот
на
привремени работници;
 Влијание од зголемувањето на
сообраќајот и тешките возила на
локалните патишта за време на
фазата на изградба;
 Безбедносни прашања поврзани
со влегувањето на неовластени
лица
Оперативна фаза
 Ризик од несреќи на новиот пат

Прашања поврзани со
труд и работна сили

Фаза на изградба
 Повреда
работници/работнички

Проект за изградба на пат Раец - Дреново

на
права/

Резиме на главни мерки за намалување/управување

Значење на
влијанието

 План за заштита на културните споменици, договорен
помеѓу
ЈПДП,
Министерството
за
култура
и
Изведувачот.
 План во случај на потенцијални археолошки откритија
- по утврдување на остатоци, веднаш да престанат
активностите на целата локација и да се чека експерт
од Министерството за култура, кој ќе ги надгледува
активностите

 Ниско

 План за здравје и безбедност и План за подготвеност
за реагирање во итни случаи ќе бидат подготвени
пред започнувањето на градежните работи;
 План за управување со сообраќај за безбеден пристап
до градилиштата и минимизирање на влијанието на
постоечките патишта;
 Објава на информации поврзани со проектните
активности;
 Развој на едукативна програма за здравје и
безбедност во заедницата;
 Работниците ќе добијат обука и насоки за тоа како да
се избегне кофликт со членовите на локалната
заедница и потпишување на кодекс на однесување.
Секоја материјална штета направена од страна на
работниците
ќе
биде
предмет
на
правичен
надоместок. Договор за безбедност за објектите на
изведувачот ќе биде подготвен.
 Работните кампови ќе бидат лоцирани надвор на
локалната заедница;
 Ќе се подготви Проценка безбедност и ризик на пат и
ќе се имплементираат препорачаните мерки за
безбедност.
 Подготовка на Политика за човечки ресурси, План за
регрутирање и управување со работна сила, со ел да
се обезбеди ангажирање колку што може повече и да
се дефинираат работничките права

 Ниско

 Ниско
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Тема

Резиме на влијанија/придобивки

Резиме на главни мерки за намалување/управување

Значење на
влијанието

најдобри практики за време на
изградбата;
 Влијанија од миграциите на
работниците
надвор
од
работната област
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7.3

ОЦЕНКА НА КРИТИЧНИ ЖИВЕАЛИШТА (ОКЖ)

Оценка на критични живеалишта
Како што беше напоменато претходно, ЈПДП ќе спроведе оцена на критични живеалишта во
подрачјата во Дреновската клисура кои се засегнати со Проектот, со фокус на:


Приоритетно живеалиште според Анекс I: сувотревести псеудо-степи и карпести терени;



Живеалишта на ендемичен полжав (Carinigera drenovoensis);



Вегетација на Chasmophyte со фокус на реликтни заедници на папорати (Adiantumcapillusveneris, Moliniacaerulea, Stachys Iva и др.)



Подрачја за гнездење и хранење на египетски мршојадец;



Приоритетни живеалишта според Анекс I на северот на клучката Дреново, кои ќе бидат
засегнати со трасата околу секцијата која се разгледува од ЕБРД.

Оценката ќе вклучи;


Мапирање на живеалиштата и дистрибуција на видовите на локацијата, ;



Информација за ендемизмот и пошироката дистрибуција во Македонија;



Оценка на влијанијата на Проектот поврзани со изградба и оперативна фаза;



Разгледување на дејностите на екосистемот и традиционално управување со живеалишта;



Препораки за избегнување, намалување и компензација;



Дополнителна документација за анализа на алтернативите од аспект на биодиверзитет
(како што е посочено во делот 2.3 погоре)

План за управување со биодиверзитетот (ПУБ)
Врз основа на резултатите од ОВЖС студијaта, ОКЖ и други информации и совети од експертите,
ЈПДП ќе подготви План за управување со биодиверзитетот (ПУБ). Планот ќе вклучи мерки за
заштита на специфични ранливи или чуствителни живеалишта или видови и мерки за одржување
на дејностите во екосистемот (каде што тоа е релевантно). Каде што е потребно, мерките ќе
вклучат избегнување (пр. подрачја каде што изведувачите не треба да пристапат), сезонско
работење (пр.за да се избегне гнездење на ранливи видови птици), релокација на вегетација или
фауна пред фаза на градба рехабилитација на оштетени живеалишта и компензација. Планот ќе
вклучи надзор и мониторинг од страна на соодветни и еминентни експерти за екологија.
ПУБ ќе биде подготвен со значаен технички и експертски придонес од екологистите запознаени со
ризични живеалишта и видови, и каде што тоа е потребно, со помош на локалните заедници
поврзани со традиционалните начини на управување со живеалиштата.
План за управување со компензација на биодиверзитетот (ПУКБ)
Врз основа на препораките на ОКЖ, доколку е потребно, ќе биде подготовен План за управување
со компензација на биодиверзитетот да се обезбедат детали за подрачјата на природни и
критични живеалишта ќе бидат компензирани. Планот ќе ги детализира локациите за
компензација, мерките за управување, заштита и подигнување на свеста, и ќе вклучи распоред и
трошоци за имплементација, како и распределба на одговорности. Планот ќе биде подготвен во
корелација со соодветните засегнати страни, вклучувајќи експерти за екологија, надлежни органи,
локални заедници итн. Тој треба да содржи и мониторинг и известување.
7.4

КУМУЛАТИВНИ ЕФЕКТИ

Кумулативните ефекти би можеле да резултираат од предизвиканите промени на употребата на
земјиштето во текот на подолг временски период, произлегувајќи од економскиот развој поттикнат
од новата патна инфраструктура. Овие ефекти може да вклучат развој на индустриски зони и
напуштање на земјоделското земјиште, како резултат на движење на луѓето кон подобри работни
места. Со намалување на времето потребно за патување, околното земјиште може да стане
поатрактивно за развој на нови структури во непосредна близина на експресниот пат (на пр.
мотели, бензински пумпи опремени со сместувачки капацитети, ресторани итн.). Подобрениот
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пристап може да предизвика поголеми промени во регионот. Економските придобивки се очекува
да имаат позитивен ефект врз локалната економија и егзистенција. Сепак, вакви големи промени
на земјиштето може да резултираат со намалување на ресурсите на животната средина и особено
биодиверзитетот. Сите идни планови за регионален развој потребно е да бидат интегрирани со
плановите за употреба на земјиштето кои ги земаат во предвид еколошките и биодиверзитетските
вредности на земјиштето.
Влијанијата врз квалитетот на водите од контаминирани атмосферски води од коловозот на патот
може да предизвикаат низводни ефекти, како што се контаминирани површински и подземни води
и ризик по здравјето на луѓето и животните, како и намалување на достапноста на квалитетна вода
за наводнување. Овие ефекти може да се минимизираат со контрола на квалитетот на
атмосферските води вклучувајќи и употреба на маслофаќачи.
Еден можен кумулативниот ефект на патниот коридор е фрагментација на живеалиштата и
неговото влијание врз способноста на видовите да се адаптираат на средината. Ова може да
креира промени во синџирот на исхрана и дистрибуцијата на растителните заедници. Овие
влијанија може да се ублажат со развој и имплементација на силен План за управување со
биодиверзитетот, кој вклучува тековен мониторинг на биолошката разновидност, со
специјалистички еколошки придонес.
Како што е напоменато, претходно споменатите кумулативни ефекти ќе бидат управувани преку
имплементација на назначените мерки за намалување и мониторинг. Се смета дека ако се
спроведат сите препорачани мерки, ризикот од значителни негативни кумулативни ефекти е
минимален.

8

УПРАВУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ
АСПЕКТИ

8.1

УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ

ОВЖС содржи преглед план за управување со влијанијата врз животната средина. Клучните
елементи се сумирани во табелата погоре. Повеќе специфични детали за некои аспекти на овие
планови за управување ќе бидат развиени во следната фаза на развојот на проектот.
За фазата на изградба и оперативната фаза ќе биде подготвен систем за управување со
животната средина и социјалните аспекти. Ова ќе вклучи План за мониторинг и управување со
животната средина и социјалните аспекти во фазата на изградба , кој ќе ги обедини сите
барања за управување, со цел минимизирање на нарушувањето на животната средина и
социјалните рецептори во текот на изградбата (вклучувајќи ги заштитени подрачја, флора и фауна,
подземни и површински води, односи со јавноста и сл.).
Целта на овие планови е да се осигура дека сите потребни мерки за намалување се спроведуваат
за да се спречат негативните влијанија врз животната средина и дека посилни мерки се
применуваат таму каде што е изводливо и практично.
Неколку специфични планови се спомнати во ОВЖС студиајта и табелата за влијанија/мерки
дадена погоре во текстот. Тие ќе бидат подготвени и вклучени во Плановите за мониторинг и
управување со животната средина и социјалните аспекти во фазата на изградба во оперативната
фаза. Тие вклучуваат:















План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План
План

за управување со прашина,
за управување со сообраќајот во фазата на изградба,
за контрола на бучава,
за управување со биодиверзитетот,
за управување со компензација на биодиверзитет,
за контрола на ерозија,
за реагирање во случај на излевања,
за премини на река,
за управување со отпадот,
за управување со сообраќај,
за заштита на културни споменици,
во случај на потенцијални откритија,
за здравје и безбедност,
за подготвеност и реагирање во итни ситуации,
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8.2

Проценка на безбедност на патот,
План за управување со работната сила.
МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ

Мониторингот е значаен дел од системот за управување со животната средина и општествените
аспекти. Во текот на фазата на изградба и оперативната фаза, ќе бидат следени одредени
активности, индикатори, еколошките и социјалните ресурси. Мониторингот може да вклучи
набљудување и снимање или може да вклучи собирање на податоци и земање на примероци.
Барањата за мониторинг ќе бидат вметнати во горе споменатите Планови за управување, онаму
каде што тоа е потребно. Клучните параметри што треба да се следат во фазата на изградба се:






Квалитет на воздух,
Нивоа на бучава,
Квалитет на вода,
Користење на земјиште од страна на изведувачот, особено во врска со Дреновската
Клисура, и
Ефекти врз биодиверзитетот.

Во текот на оперативната фаза на патот, ќе се спроведува периодичен мониторинг на квалитетот
на воздухот и нивоата на бучава.
Покрај тоа, ЈПДП ќе следи:
o
o
o

Спроведување на Планот за вклучување на засегнати страни,
Спроведување на Рамката за обнова на животните услови,
Спроведување на Механизмот за поплаки.

Мониторинг извештаи ќе се бараат од изведувачот и операторот во текот на фазата на градба и
оперативната фаза. Овие извештаи ќе бидат доставувани до надлежните инспекциски органи.
Резултатите од мониторингот ќе се користат за оценување на долгорочните кумулативни ефекти,
доколку такви има, особено во однос на влијанијата врз биодиверзитетот. Ако с е појават тековни
проблеми, ќе бидат подготвени и спроведени адаптивни мерки за намалување.
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ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ И КОНТАКТ ДЕТАЛИ

Целокупната проектната документација, вклучувајќи ја ОВЖС студијата, нејзините прилози,
вклучувајќи ја и оцената на Емералд подрачјето, достапна е на интернет страната на ЈПДП
(http://www.roads.org.mk/en/index.php).
Контакт детали за проектот:
Г-дин Јоже Јовановски
Раководител на одделение за заштита на животната средина и социјалните аспекти
Тел: + 389 (0) 2 3118-044, лок. 135
Факс: + 389 (0) 2 3220-535
Е-mail: j.jovanovski@roads.org.mk
Адреса:
Јавното претпријатие за државни патишта
Ул. Даме Груев 14
1000 Скопје, Република Македонија

Проект за изградба на пат Раец - Дреново
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