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Патишта Коридор 8 – Прва Фаза 
 

Земја: Северна Македонија  

Број на проект: 49119 

Деловен сектор: Инфраструктура Европа 

Вид на инвестиција: Државен сектор  

Еколошка категорија: А 

Датум на одобрување: 8 септември 2021 

Статус: Разгледување на концепт 

Објава на Резиме на проектот: 

 

 
 

Опис на проектот 
 
Кредит со државна гаранција за Јавното претпријатие за државни патишта (,, 
Компанијата”) или компанија во државна сопственост во Република Северна 
Македонија, во износ од ЕУР 110 милиони. Операцијата ќе му овозможи на 
ЈПДП: i) капекс и супервизија поврзана со изградбата на 10,7 километри патна 
секција од југ од Букојчани до Кичево , ii) детален дизајн на под-секциите 
(,,Проектот”). Проектот е ко-финансиран со ЕУР 19,8 милиони инвестициски 
грант, обезбеден од ЕУ преку Инвестициската рамка за Западен Балкан 
(,,ИРЗБ”). 
 

Цели на проектот 
 
Развојот на Коридор 8 е стратешки приоритет на Северна Македонија, 
идентификувана како екстензија на Транс-европските транспортни мрежи 
(ТЕТМ) до Клучната мрежа на Западен Балкан. 
Проектот ќе го поддржи националниот економски развој на Северна 
Македонија и ќе придонесе за регионалната интеграција на земјата во 
подобрување на конективноста со западните региони, како и со соседните 
земји на ЕУ пазарите. 
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Влијание врз транзицијата  
 
ЕТИ 60 
Примарен квалитет: Флексибилност- Проектот ќе го олесни учеството на 
приватниот сектор во работењето и одржувањето, преку тендерирање на 
договор за изградба и одржување, кој ги инкорпорира барањата кои се 
справуваат со климатските ризици за време на изградбата и работењето и 
фазите на одржување на фазите на Проектот и инклузивната набавка. 
 
Секундарен квалитет: Инклузивност – Проектот ќе воведе можности за обука 
на лице место за поголем број на млади лица, преку аплицирање на 
инклузивни принципи на набавка. 
 

Информации за клиентот 
 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
Клиент и позајмувач е ЈПДП. Гарант е Република Северна Македонија. 
 

Резиме на финансирањето на ЕБОР 
 
ЕУР 110.000.000,00 
Суверен кредит до ЕУР 110.000.000,00 
 

Вкупна вредност на проектот 
 
ЕУР 129.800.000,00 
Кредит од ЕБОР – ЕУР 110.000.000,00 
ИПЗБ грант – ЕУР 19.800.000,00 
 
 

Еколошко и социјално резиме 
 
Категорија А (2014) и проценет со висок-среден ризик. Проектот се состои од 
10,7 км долга секција на нов автопат од Букојчани до Кичево, кој ќе се простира 
долж автопатот на Коридор 8 во Северна Македонија. Проценката за 
еколошките и социјалните влијанија (,,ПЕСВ”) за овој проект, е завршена од 
локалната компанија и е ревидирана од меѓународен консултант, во име на 
ЕБОР, а за потребите на овој проект. Меѓународниот консултант работеше со 
локалниот консултант и ги подготви следниве документи за јавен увид: 
 
• Проценката за еколошките и социјалните влијанија (,,ПЕСВ”) ( Англиски, 
Македонски)  
• Не-техничко резиме (,,НТР”) (Англиски, Македонски, Албански) 
• План на ангажираност на инволвираните страни (,,ПАИС") (Англиски, 
Македонски, Албански) 
• Еколошки и социјален акционен план (,, ЕСАП”) (Англиски, Македонски, 
Албански) 
• Рамка за превземање на земјата (,, РПЗ”) (Англиски, Македонски, Албански) 
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• Рамка за менаџмент план на биодиверзитетот (,,РМПБ”) (Англиски, 
Македонски, Албански). 
 
Овие документи се објавени  на 11 декември 2020. По нивната објава и врз 
основа на дополнителни консултации во јануари 2021, беше решено да се 
прилагоди рутата и да се избегнат резиденцијалите области и гробиштата, кои 
резултираат во микро преуредување во близина на село Долно Строгомиште. 
Оваа работа е завршена согласно Процедурата за менаџмент на измена на 
нацртот, како што се бара во ЕСАП. Се подготвува адендум како резултат на 
овие измени, кој ќе го вклучи и ПАИС. Подготовката на националната Проценка 
на еколошкото влијание (,,ПЕВ”), консултациите и процесот на доставувањето 
е во тек, со користење на документацијата на ЕСАП, а ќе рефлектира и 
алтернативни предлози за Проектот, како и неодаменешната измена на 
проектот. ЈПДП веќе ја потврди посветеноста на ПЕСВ и ЕСАП со 
неодамнешното вработување на еколошки специјалист, кој ќе ја надгледува 
имплементацијата на проектот и зголемувањето на ангажираноста на 
учесниците во овој проект. 
  
Проектот се наоѓа приближно 50 км југо-источно од Скопје. Поголемиот дел од 
проектор е лоциран во меѓу-планинска долина, со земјоделски и урбан развој, 
со населби во околината на Проектот, вклучувајќи ги Букојчани, Горно 
Строгомиште, Долно Строгомиште, Осломеј, Осој, Трапчин дол, Раштани, 
Црвивци, Колибари и Зајас. Планинските области вклучуваат хабитати на 
типични италијански и турски дабови шуми, каде хабитатот на Рипари (веднаш 
со Зајска река и нејзините притоки) вклучува појаси од крајбрежни црни алдер 
дрва и појас од врба. Поголемиот дел од локалните хабитати, особено оние во 
долината, имаат богата антропогена деградација, која се поврзува со 
земјоделскиот и урбаниот развој. Нацртот на проектот вклучува тунел, со цел 
да се избегне главната пошумена област долж порамнувањето. ПЕСВ опфаќа 
детали на алтернативите кои се земени во вид, за да дојде до порамнување и 
дополнителни информации, кои ќе бидат вклучени во Адендумот. 
 
ЈПДП и нивните инженери, бараат начини за минимализирање на физичко 
преселување, како дел од финализирањето на деталниот нацрт, кој се планира 
да биде завршен до август 2021 година. Планот за аквизиција на земјата 
(,,ПАЗ”) треба да се подготви врз основа на порамнувањето кое е селектирано, 
и ги зема во предвид влијанијата врз луѓето кои живеат и работат во 40-
метарската безбедносна тампон зона, неформалните корисници на земјата 
(кои потенцијално бараат реалокација на 8 Ромски домаќинства) во Певци, како 
и економска реалокација за земјоделците врз чии бизниси овој проект има 
директно влијание. Со оглед на потенцијалната ранливост на некои од 
проектите кои влијаат врз луѓето, ќе биде обезбедена дополнителна 
таргетирана поддшка и ангажираност , како дел од подготовката и 
имплементацијата на ПАЗ. 
 
Главниот ризик за проектот e поврзан со градежните активности кои треба да 
се извршуваат од изведувачите, и од таму, менаџментот на изведувачите е од 
есенцијално значење. Главните ризици се поврзани со потенцијалните 
влијанија на квалитетот на локалната вода, хабитатот и биодиверзитетот, 
непријатностите предизвикани на локалното население за време на 
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градежните работи и можните влијанија на локалната заедница и нивната 
егзистенција поврзана со аквизиција на земјата. Еколошкиот и социјалниот 
менаџмент план (,,ЕСМП”) за овој проект, наметнува палета на планови со 
дефинирани мерки на ублажување, кои треба да се имплементираат за време 
на изградбата и оперативните фази. Ќе треба да се изврши ревизијата на 
безбедноста на патот, со измените на нацртот и мерките на ублажување 
инкорпорирани во проектот согласно потребите.  
 
Овој проект е структуиран да биде во согласност со Барањата за реализирање, 
преку имплементација на обврските кои се наведени во ПЕСВ, ЕСАП, ПАИС, и 
РМПБ. Овој проект ја прифаќа апликацијата на хиерархија на миграција со 
претпочитување на избегнување. Ова се гледа преку користењето на скап 
тунел, со цел да се избегне растегнувањето на природниот хабитат на шумата, 
веднаш северно од селото Колибари.  
 
Некои од мерките на миграција од ЕСАП вклучуваат: развој и имплементација 
на сеопфатен Еколошки и социјален менаџмент систем, заедно со ресурси; 
имплементирање на трудови, здравствени и безбедносни социјални 
стандарди/процедури, согласно барањата за реализација на ЕБОР во проектот, 
и политиките и стандардите за човечки ресурси; да назначи специјалист за 
безбедност кој ќе биде во интеракција со локалните заедници за време на 
изградбата на работите кои се поврзани со безбедноста на заедницата, 
особено на привремениот пат и местата каде поминува железницата; ќе 
имплементира ревизија на безбедноста на патишта; ќе развие и ќе 
имплементира План за аквизиција на земјиштето, согласно  
 
Рамката за аквизиција на земјата и барањата за реализација 5; ќе 
имплементира Менаџмент план на биодиверзитет, за да обезбеди никаква нето 
загуба на сензитивните хабитати, вклучувајќи ги дабовите шуми и крајбрежни 
живеалишта;  и ќе имплементира и редовно ќе ажурира податоци во Планот на 
ангажирање на учесниците и заедницата која е вклучена во овој проект. 
Банката ќе врши мониторинг на еколошкото и социјалното работење и 
имплементација на проектот на ЕСАП, преку активен мониторинг за време на 
изградбата, вклучувајќи мониторинг на посетата на лице место и кога истото е 
неопходно. 
 

Техничка соработка 
 
TC1: Проценка на еколошкото и социјалното влијание. 
TC2: Адендум на Проценка на еколошкото и социјалното влијание 
Environmental and Social Impact Assessment (ПЕСВ).  
TC3: Проценка на климатската еластичност. 
TC4: Вклученост на младите преку инклузивност во фазата на набавката за 
проектот во Северна Македонија – Пат Коридор 8, Прва фаза. 
TC5: Помош за Одделот за имплементација на проектот. 
TC6: Поддршка заедно со Планот за аквизиција на земјата и ангажман на 
страните кои се вклучени со ранливите групи. 
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Додадена вредност 
 
Додадената вредност на Банката доаѓа од i) недостатотокот на долгорочно 
финансирање во земјата, за да се усогласи со корисниот животен век на 
инвестициите во инфраструктура;  ii) натамошната поддршка на Банката на 
комерцијализацијата на патниот сектор во Северна Македонија; iii) 
промовирање на родовта еднаквост во патниот сектор. 
 

Контакт информации за компанијата 
 
Шклќим Мифтари дипл.град.инж. 
s.miftari@roads.org.mk 
+389 (0) 2 3118-044 
+389 (0) 2 3220-535 
www.roads.org.mk 
Даме Груев 14 , 1000 Скопје, Северна Македонија 

Разбирање на транзицијата  
 
Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 
транзицијата, може да се провeрaт тука. 
 

Деловни можности 

 
За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. 

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте нé 

на:  

Tелефон: +44 20 7338 7168 

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 

За проектите на Банката со државниот сектор,  посетете ја веб страната 

Набавки на ЕБОР:  

Телефон: +44 20 7338 6794 

Електронска адреса: procurement@ebrd.com 

 

Општи прашања 

 
За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн 

Образецот за прашања за ЕБОР. 

 

Еколошки и социјални политики (ЕСП) 

mailto:s.miftari@roads.org.mk
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките 

преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки 

стабилен и одржлив развој”. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за 

клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од 

локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и 

воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат 

решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, 

особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. 

Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален 

ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават 

информации, согласно релевантните пракси, кои се поврзани со ризиците и 

влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации 

со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените 

прашањата. 

 
Повеќе информации за праксите на ЕБОР поврзани со оваа проблематика 

може да пронајдете тука. 

 

Интегритет и усогласеност 

 
Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, 

промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на 

највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно 

најдобрите меѓународни пракси. Проверката на интегритетот се врши на сите 

клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не 

претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на 

Банката. Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на 

проблемите во фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за 

обезбедување на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна 

улога во овие заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците 

поврзани со интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза. 

 
КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и 

лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон 

Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави 

писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, 

на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат 

пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна 

активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. 

Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во 

Банката или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените 

информации мора да бидат за општа добра намера.  

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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Пристап до Политика на информации (ППИ) 

 
ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со 

учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и 

разбирање на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното 

стапување на сила од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој 

линк - Пристап до политики за информирање, за да дознаете кои информации 

се достапни на веб страната на ЕБОР. 

 
Посебни барања за информации може да се достават преку Формуларот за 

прашања за ЕБОР. 

 

Независен механизам на приговори за проектот 

(НМПП) 

 
Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу 

еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на 

пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку 

директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и 

организациите може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку 

релевантниот независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани 

за оваа намена. 

 
НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека 

предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на 

механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во 

разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на 

информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и 

социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на 

Пристапот до политиките на информирање, и онаму каде што е релевантно, да 

се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, 

истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката. 

Посетете ја веб страната Независен механизам за проектната 

отчетност (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на 

истиот. Можете да поднесете барање за ревидирање или директно да го 

контактирате НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com  за да добиете 

упатства и повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

