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  VOVED 
 
Агенцијата за државни патишта (АДП) се стреми да ја заокружи патната мрежа во 
Република Македонија. Покрај двата Пан-Европски коридори кои ја поврзуваат земјата 
со поширокото окружување во насока север-југ (Коридор 10) и исток-запад (Коридор 8), 
согласно националните плански документи ќе се иницираат проектите за секундарните 
оски за развој. Во прв ред тука се мисли на поврзувањата на постојните магистрални 
правци со поголемите градски средини, како што се Куманово - Штип, односно Велес - 
Прилеп.   
 
Разгледуваната траса е дел од секундарната оска за развој на Републиката, 
започнувајќи од клучката Миладиновци (Коридор 10) па се до градот Штип. Автопатот 
што се планира трасата се води како коловоз со две ленти во вкупна должина од 40 
киломтри, од каде што тој продолжува како една коловозна лента паралелно со 
постојниот регионален пат Куманово-Свети Николе-Штип, додека постојниот пат се 
адаптира како една лента за автопат; од километар 40 до километар 43 новата лента 
се води кон полето (исток), додека после километар 43 новата лента преминува кон 
ридестиот дел, односно на исток од постојниот пат. Вкупната должина на 
истражуваното подрачје изнесува 53+500 (сметајќи ја и клучката пред влезот во градот 
Штип). 
 
Реализацијата на овој магистрален патен правец ќе се одрази позитивно на 
остварувањето на рамномерен социјален и економски развој во Централно - источниот 
регион. Од друга страна, заради низа промени што ќе настанат на подрачјето, можно е 
да се загрозат ресурси кои се од витално значење за населението, како што е ресурсот 
на земјоделското земјиште, површинските и подземните води итн.   
 
Со цел спречување на вакви и други несакани појави, се применува Оцена на 
влијанијата врз животната средина од спроведување на проекти. Таа всушност 
претставува процес низ кој се анализираат ефектите што најверојатно ќе настанат и ќе 
извршат влијанија врз природната и создадената средина. Конечно, низ 
спроведувањето на овој процес носителите на одлуки се здобиваат со информации за 
тоа какви ќе бидат последиците од спроведувањето на планираните активности.   
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1  ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ, ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА 

1.1  Основа на изработката на Студијата за оцена на влијанието на животната 
 средина, цели и задачи на студијата 

Потребата од изработка на Студија за оцена на влијанијата врз животната средина од 
инвестициони проекти е дефинирана со член 76 од Законот за животна средина 
(Службен весник на РМ бр. 53/2005, 81/05); Согласно членот 2  од  УРЕДБАТА за 
определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува 
потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната 
средина (Сл. Весник на РМ бр.74 од 05. Септември 2005 год.), во Прилогот I (што е 
составен дел на Уредбата) дефинирани се проектите за кои задолжително се 
спроведува постапка за оцена на влијанијата врз животната средина. Имено, во точка 7 
од Прилогот I на Уредбата утврдена е потребата од задолжителна изработка на 
Студија за оцена на влијанијата врз животната средина за автопатишта, нов пат со 
четири и повеќе ленти или повторно порамнување и/или проширување на постоечки 
пат од две или помалку ленти за да се добијат четири или повеќе ленти, доколку 
таквиот пат или повторно порамнет и/или проширен сегмент од патот има 10 км. или 
повеќе во континуирана должина. 
 
Со Оцената на влијанија ќе се идентификуваат, опишат и проценат на соодветен 
начин, во светло на секој поединечен случај, директните и индиректните влијанија, на 
проектот од следните фактори: 
 
- Луѓето, фауната и флората 
- Почвата, водата, воздухот, климата и пејсажот, 
- Материјалните добра и културното наследство 
- Меѓусебната интеракција на погоре опишаните фактори 
 
Постапката за Оцена на влијанија ќе обезбеди дека последиците од проектот врз 
животната средина се идентификувани и проценети пред да биде издадено Решение 
за одобрување да отпочне спроведувањето на проектот. Засегнатата јавност ќе може 
да го изнесе своето мислење така што резултатите од јавната расправа ќе се земаат 
предвид во постапката за издавањето на Решението. Исто така јавноста ќе добие 
повратна информација за тоа на кој начин мислењата и коментарите од процесот се 
земени предвид. 
 
1.2  Законска и подзаконска регулатива 

Релевантна законска регулатива за оцена на влијанието врз животната средина во 
Македонија: 
  
− Устав на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/91, 01/92, 31/98, 

91/01, 84/03 и 107/05) и Уставниот закон на Р.Македонија (Службен весник на РМ 
бр.52/91 и 4/92);  

 
Законодавство во сферата на животната средина:  
 
− Закон за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05 и 24/07);  
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o Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои 
се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на 
влијанијата врз животната средина (Службен весник на РМ бр. 74/05);  

o Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за 
намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на 
потребата од оцена на влијанието врз животната средина на проектот 
(Сл.весник на РМ бр. 33/2006);  

o Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата 
за оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Сл. Весник на 
РМ бр. 33/2006);  

o Правилник за содржината на објавата на известувањето за намерата за 
спроведување на проект, за решението од потребата за оцена на влијанието 
врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина и на решението со кое се 
дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот како и начинот 
на консултирање на јавноста (Сл. Весник на РМ бр. 33/2006);  

o Правилник за формата, содржината, постапката и начинот на изработка на 
извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот 
врз животната средина како и постапката за овластување на лицата од 
Листата на експерти за оцена на влијанјието врз животната средина кои ќе 
го изготват извештајот (Сл. Весник на РМ бр. 33/2006);  

 
− Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04 и 

92/07); 
 

o Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 
квалитетот на амбиенталниот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04);  

o Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки супстанции 
во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување 
на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, 
целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на РМ бр. 22/05); 

 
− Закон за водите (Службен весник на РМ бр.87/08);  
 

o Уредба за класификација на водите (Службен весник на РМ бр. 18/99); 
o Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 

подземните води (Службен весник на РМ бр. 18/99 и 71/99);  
 
− Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ бр. 68/04, 71/04 и 107/07); 
  

o Листа на отпади (Службен весник на РМ бр. 100/05); 
  
− Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 

79/2007);  
 

o Правилник за локациите на мерните станици и мерните места (Службен 
весник на РМ бр. 120/08);  

o Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната 
средина (Службен весник на РМ бр. 147/08);  
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o Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на РМ бр. 
01/09);  

 
− Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06 и 84/07) 
 
1.3  Плански документи 

Студијата за оцена на влијанија врз животната средина во доменот на аналитичниот 
процес на усогласување со постојните плански документи ќе ги земе предвид насоките 
од следните национални и меѓународни стратегии / политики: 
 

- Nacionalniot Ekolo{ki Akcionen plan II (НЕАП) 2006,  
- Nacionalniot plan za eliminirawe na Перзистентни органски загадувачи 

(POPs) 2003,  
- Националната стратегија за спроведување на Чист Развоен Механизам (ЦДМ) 

2006 
- Просторен план на Република Македонија- 2002 
- Стратегија за биодиверзитет- 2003 
- Nacionalniot plan za ubla`uvawe na klimatskite promeni, 2004 
- Nacionalen plan za spravuvawe so opustinuvaweto i ubla`uvawe na 

efektite od su{i 2004 
- Водостопанската основа - 1984 
- Други документи од важност 

 
1.4  Разгледувани алтернативи 

Во текот на реализацијата на фазата на Пред-проект, се поставија две алтернативни 
коридори на трасата – таканаречена источна и западна варијанта, за кои се направија 
неопходните анализи за избор на оптимална траса.  
 
Двете алтернативи на трасата започнуваат од klu~kata kaj Miladinovci и 
завршуваат кај klu~kata Tri ^e{mi pred [tip, минувајќи низ неколку вида на 
просторно-пејсажни единици: ридести предели обраснати со деградирана дабова 
шума, насади на култура - црн бор, подножје на рид, односно раб на Свети-Николката 
котлина, како и низ земјоделско земјиште со висок структурен диверзитет, односно 
монокултури и угари. Описот на алтернативните траси е даден подолу. 
 
Двете варијанти во почетниот дел на трасата во должина од околу 25 километри се 
водат на променливо растојание до стационажата 16+100 км. на којашто 
алтернативите се вкрстуваат и продолжуваат да се водат на начин што западната 
алтернатива станува источна и обратно. Тие повторно се спојуваат на стационажа 
25+200 и до Свети Николе се водат како единствен коридор на трасата, а по 
обиколницата на Свети Николе автопатот продолжува со еден коловоз, така што 
постојниот регионален пат преминува во магистрален, односно новопроектираниот 
коловоз служи за одвивање на сообраќај во еден правец. 
 
Трасата започнува на самиот обод на Скопската котлина и после првите 4,5 километри 
што се водат на ридест терен навлегува во долината на река Пчиња (приближувајќи се 
до Горно Коњаре за источната, односно Долно Коњаре за западната варијанта).  Потоа 
источната варијанта се води во долината на Сушички Поток, додека западната во 
долината на водотекот Араповац. Обете варијанти се приближуваат до селото 
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Сушица, со тоа што источната варијанта се води над селото (западна експозиција) на 
кота 450 метри надморска висина, додека западната алтернатива се води зад ридот 
што се издига на западната страна од селото (повторно западна експозиција), на околу 
450 метри надморска висина. Западната варијанта на трасата не е видлива од селото 
Сушица.  
  
Trasata ponatamu prodol`uva kon prevojot Derven na vlezot vo Ov~epolskata 
Kotlina и се води vo podno`jeto na masivot Lani{te.  
 
Sledi potegot vo pravec na selo Malino, a potoa trasata se dvi`i do priklu~okot 
na patot Kumanovo-Sv. Nikole.  
 
Источната варијанта се води во сливот на потокот Дрезга, додека западната е во 
сливот на Врењак. На Врењак се предвидува мала акумулација за наводнување, што е 
прикажана на прегледната карта. Меѓутоа, во разговор со месното население, како и во 
комуникација со стручни лица од Управата за хидрометеоролошки работи, утврдено е 
дека направените истраги укажале на неповолни теренски услови, заради што е мошне 
веројатно дека оваа акумулација нема изгледи да биде реализирана. Овие наводи ќе 
бидат проверени во натамошните анализи. Доколку пак се докаже дека сепак оваа 
акумулација и натаму се планира за реализација, ќе се смета дека за западната 
алтернатива, подрачјето за кое трасата минува низ сливот на Врењак е сензитивно.  
 
Источната варијанта за стационажа 25+700 навлегува во сливот на потокот Периш, кој 
за истата делница има тенденција на замочварување, од источната страна на 
предвидената траса. Овој потег исто така се смета како сензитивен.  
 
За наредниот дел од трасата кон Свети Николе, а потоа преку обиколницата низ 
долината на Светиниколска река во Овчеполието, преминувајќи низ обработливи 
површини, приближувајќи се до систем за наводнување (сечејќи канал за наводнување 
на 35+000 и 39+000 км - сензитивен дел од трасата), минувајќи низ еден потез под 
угари, потоа приближувајќи се до култура на бор од западната страна (околу 41+000 
км. кај месноста Чешмански Рид - сензитивен дел) и потоа до клучката кај Штип водејќи 
се низ земјоделско земјиште.  
 
Предноста на водењето на трасата покрај постојниот регионален пат Свети Николе - 
Штип од аспект на животна средина се огледа во концентрирањето на слични влијанија 
во единствен коридор.  
 
Објаснување за аспектите на сензитивноста на варијантите, односно единствената 
траса на автопатот од Свети Николе до Штип се објаснети во поглавјето за влијанијата 
врз животната средина како резултат на изградбата на автопатот.  
 
Како резултат на предпроектот се избра наповолна варијанта на трасата, од аспект на 
технички перформанси, но исто така и врз основа на анализите што беа направени во 
однос на заштитата на животната средина. Треба да се нагласи дека Анализата што 
беше направена во однос на антиципираните влијанија врз животната средина од 
понудените алтернативи коинцидираше со наодите на останатите проектантски фази. 
 
Во наредната табела е прикажана оцената на влијанијата од алтернативните траси, 
при што е извршен избор на варијантата што предизвикува помал обен на влијанија 
врз животната средина. 
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Варијанта 

Површински и 
подземни води 

Почва 

Бучава Аерозагадување 
Флора 

и 
фауна 

Вкупно Изградба Тело 
на 
патот 

Стабилност 
на косини, 
ерозија 

Загуба на 
обработл. 
земјиште 

Источна 2 2 1 2 2 2 1 12 
Западна 1 2 2 1 1 1 2 10 

 
Согласно анализите, усвоена е западната варијанта на трасата. 
 
Студијата за оцена на влијанија врз животната средина во оваа фаза се фокусира на 
детални анализи на усвоеното автопатско решение со цел издвојување на 
позначајните влијанија врз животната средина и дефинирање на предлог-мерки за 
нивно ублажување.  
 
1.5  Методологија на истражување 

Вообичаениот пристап кој што се користи при спроведувањето на Оцената на 
влијанијата врз животната средина за автопатишта се состои од четири методолошки 
чекори и тоа: 
 
− Анализа на еколошките ризици, преку инвентар на еколошкиот потенцијал, нивна 

категоризација и оцена на веројатноста тој да биде загрозен на одредено ниво; 
Овој чекор се спроведува уште на ниво на Просторно планирање, кога се 
поставуваат правците на оските на развој, вклучително транспортните коридори. 
Автопатот Миладиновци-Свети Николе-Штип не е предвиден со Просторниот план 
на Република Македонија. Неговата поточна просторна дистрибуција се врши со 
пониското ниво на планирање: физибилити анализите во фазата на предпроектот, 
идејниот и главниот проект. Оваа фаза е веќе спроведена во претходниот тек на 
проектот. 

− Оцена на влијанија врз животната средина од избрани алтернативи на трасата, во 
текот на изработката на физибилити анализите. Се врши споредба на 
интензитетите на влијанија за одделните алтернативни решенија на трасата за 
дадените медиуми на животната средина. Се применува методот на 
мултикритериумска анализа, со цел избор на најоптималната траса од аспект на 
животната средина. Оваа фаза се спроведе во претходниот тек на проектот. 
Усвоена е траса согласно техничките, финансиско-економските критериуми, 
паралелно со критериумите што беа применети при прелиминарните анализи за 
оцена на влијанијата врз животната средина од 4 понудени алтернативи.  

− Продлабочени анализи за позната и просторно дефинирана траса, при што 
анализите се детални, а решенијата вклучуваат главно мерки за ублажување и 
компензација; избегнувањето на влијанијата се врши во претходните фази. 
Решенијата за мерките се пренесени на графички цртежи и се вклучени во 
останатите проектантски фази. Студијата за оцена на влијанија врз животната 
средина е предмет на тековната фаза. 

− Изведбен проект за мерките што се применуваат за ублажување на влијанијата врз 
животната средина. Се разработуваат технички мерки за заштита на површинските 
и подземните води преку фазата за одводнување, за заштита од бучава се 
изработува изведбен проект на звучните зидови, за заштита на фауната се 
изработува изведбен проект на пропусти, се изработува хортикултурен проект со 
цел дефинирање на зоните за компензација на загубите на вегетација (особено 
покрај водотеците каде што се изведувале мостовски конструкции) итн.  
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При утврдувањето на состојбата на животната средина извршени се по четири мерења 
на квалитетот на амбиентниот воздух и бучавата. Резултатите се користени за 
прогнози, кои се правени врз основа на предвидените параметри за фрекфенција на 
сообраќајот, топографијата на теренот (пропагација), намена на користење на 
земјиштето (апсорпција) итн. Согласно прогнозите предвидена е соодветна заштита на 
реципиентите (населените места) од штетна бучава. 
 
Исто така предвидувани се соодветни биолошки и технички мерки за заштита за 
позначајните влијанија, со цел оптимално вклопување на планираниот објект во 
определениот екосистем. 
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2  ОПИС НА ПРЕДЛОЖЕНИОТ ПРОЕКТ 

При отпочнувањето на изработката на Студијата не беше одржан состанок на кој би се 
утврдил опфатот на Студијата. Наспроти тоа, Инвеститорот има изработено проектна 
задача за фазата Студија за оцена на влијанијата врз животната средина, како 
продолжение на проектната задача за фазата на предпоектот.  
 
Иведувачот има составено тим што има за цел да одговори на проектната задача. 
Тимот што беше ангажиран за фазата на предпроектот продолжува со изработката на 
Студијата, на начин што се обезбедува континуитет на анализите. 
 
Согласно напредокот на проектот, Студијата ќе биде доставена до Инвеститорот, кој 
треба да го извести Надлежниот орган за работите од областа на животната средина 
за резултатите од Студијата. Таа ќе биде јавно достапна, согласно законски 
предвидените процедури (опишани во претходниот текст).  
 
Вкупната должина на истражуваното подрачје изнесува 53+500 километри. 
Проектираните параметри задоволуваат за изградба на автопат, кој обезбедува брзини 
од 100 и 120 км/час. Не се дозволува движење на пешаци, ниту пак на јавен транспорт 
со кој се поврзуваат населените места покрај трасата. Заради тоа автопатот ќе 
обезбеди доволен број на излези со цел поврзување со патната инфраструктура на 
подрачјето, што пак ќе овозможи непречена комуникација на луѓе и материјални добра.  
 
Во фазата на идејниот проект се утврдени сите поврзувања со локалната патна 
инфраструктура, и тоа: 
 

• Клучките Миладиновци – на самиот почеток на трасата, Коњаре (6+825км), 
клучката Преод (22+150), Свети Николе-север (29+000) и Свети Николе-
југоисток (32+250), Кадрифаково (40+250) и Три Чешми (пред влезот во Штип, 
на км. 47 па се до крајот на трасата).  

• Премини: Р210 Св.Николе-Неокази (29+500), о локален пат Св. Николе-
Мечкуенци (31+000), со локален пат Пеширово-Ерџелија (37+000), со со локален 
пат Кадрифаково-Ерџелија (41+150), со локален пат Криви Дол-Врсаково 
(46+600), со локален пат Три Чешми-Сарчиево (49+200). 

 
Вкупната ширина на коловозот за делницата до Свети Николе изнесува 29 метри. 
Автопатот за движење во двата правци обезбедува по две ленти со ширина од 3,85 
метри, една лента за успорување и застанување со ширина од 2, 5 метри, така што 
вкупната ширина на коловозот за движење во еден правец изнесува 10,75 метри. 
Помеѓу двата коловози се изведува заштитно зеленило, односно ригола за зафаќање 
на испирните атмосферски води од телото на коловозот со ширина од 4,00 метри.  
 
Кај стационажа 40+000 автопатот продолжува да се води паралелно со постојниот 
регионален пат према Штип, на начин што постојниот коловоз се проширува за да се 
добијат три ленти за движење во еден правец, а се изведува нова коловозна лента за 
одвивање на сообраќајот во спротивниот правец. Новата коловозна лента до 
ставионажа 43+000 се води од левата (западната) страна, за да од таа пресечна точка 
па до крајот на делницата се води по десната (источната) страна. Ваквиот начин на 
спроведување на автопатското решение е подобар заради концентрирањето на 
влијанијата врз животната средина во еден единствен коридор. Повеќе детали за 
влијанијата врз животната средина ќе бидат презентирани во понатамошниот текст. 
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2.1 Генерален опис на усвоената траса во фазата на Идејниот проект 
 
Трасата се води од klu~kata kaj Miladinovci, do klu~kata Tri ^e{mi pred [tip, 
минувајќи низ неколку вида на просторно-пејсажни единици:  
 

• Трасата започнува на самиот обод на Скопската котлина и после првите 4,5 
километри што се водат на ридест терен (деградирана дабова шума) навлегува 
во долината на река Пчиња. 

• Потоа трасата се спушта на висинска кота од 399 мнв и се води низ месноста 
Блатски ниви, во сливот на Драганов Дол, до стационажа 6+500; 

• На стационажа 6+935 трасата формира клучка за поврзување со селото Средно 
Коњаре; на излезот од селото трасата ја преминува реката Пчиња. 

• Натамошниот дел од трасата минува низ алувијална рамнина формирана од 
реката Пчиња на кота од 291 мнв. Потоа, трасата се води на јужните експозиции 
на ридест терен (возвишенија Нојна и Орљак), во долината на водотекот 
Араповац.  

• Од стационажа 6+400 трасата се искачува и се води по јужните експозиции на 
ридест терен на кој е поставено селото Сушица; теренот е лепезаст и ова е 
единствениот пејсаж низ кој по падините на возвишенијата се застапени повеќе 
долови, кои при поројни врнежи претставуваат леви притоки на Араповац. 

• На стационажа 16+275 трасата минува во сливот на Врањак, на кој се планира 
изградба на хидроакумулација за наводнување на околните земјоделски 
површини.  

• Потоа трасата се води по северните експозиции на падините на кои се 
поставени селата Крушице, Преод и Сопот. Теренот не е погоден за 
земјоделско земјиште и претежно се застапени ливади и пасишта. 

• Од колометар 23+000 трасата преминува во низински терен кој главно е под 
насади. Преостанати дрвенести растенија од поранешните ветробрани што се 
садени за заштита на земјоделските површини од ветровата ерозија го 
разбиваат монокултурниот изглед на подрачјето. Трасата се приближува до 
регулираното корито на потокот Периш и го следи пред вклучувањето на клучка 
пред Свети Николе. 

• На стационажа 29+000 трасата навлегува во клучката кај Свети Николе и оттаму 
се води како обиколница; од излезот од Свети Николе трасата се приближува до 
Светиниколска река и се води во нејзината долина низ квалитетно обработливо 
земјиште. Трасата се води покрај постојниот регионален патен правец. За куса 
делница трасата сече систем за наводнување (35+100-35+550км).  

• До крајот на трасата таа се води ниско во полето, минувајќи низ месноста 
Андонова Воденица, го сече потокот Немањица; потоа се приближува до 
култура на црн бор кај Кадрифаково; се приближува до населеното место Криви 
дол на км. 47+000 и навлегува во клучката и обиколницата на градот Штип. 

 
Во поглавјето каде што ќе се третираат влијанијата врз животната средина ќе се 
дискутираат подетално потенцијалните влијанија и ќе се дефинираат сензитивни 
подрачја, доколку такви псстојат. 
 
Предноста на водењето на трасата покрај постојниот регионален пат Свети Николе - 
Штип од аспект на животна средина се огледа во концентрирањето на слични влијанија 
во единствен коридор.  
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2.2  Фрекфенција на сообраќај  
 
Паралелно со изработката на првата фаза на Оценката на влијанија врз животната 
средина се анализираат податоците за измерената зачестеност на сообраќајот, преку 
податоците на Фондот (сега Агенцијата) за патишта за периодот 2005-2008 година, за 
мерното место Миладиновци. Овие анализи ќе послужат при прогнозите на 
сообраќајот, кои се користат, како за целите на димензионирањето на коловозната 
конструкција (од аспект на нејзина носивост), така и од аспект на предвидувања за 
загадувањата на воздухот и создавање на бучава и вибрации во понатамошните фази 
на проектот. 
 
Согласно низата на податоци кои се достапни за одредени денови од месеците преку 
целата година во 2005, 2006, 2007 и 2008 година, просечниот годишен дневен 
сообраќај се движи во опсегот помеѓу 1500 до 2500 возила. Варијациите на сообраќајот 
се јавуваат во текот на денот, кога најзачестени се движењата во работното време 
(укажувајќи на дневни миграции), додека од 18:00 часот се јавува значително 
намалување на фрекфенцијата.  
 
Проценките за идното загадување на воздухот и создавање на бучава и вибрации ќе 
базираат на овие показатели, како и на проекциите за зголемување на фрекфенцијата 
заради зголемената пропулзивност на патната мрежа.   
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3 OPIS NA POSTOJNATA SOSTOJBA NA @IVOTNATA SREDINA 

 
3.1 Просторни граници на истражувањето 
 
Вкупната должина на истражуваното подрачје изнесува 53+500 километри. Коридорот 
кој се истражува претставува појас од по 300 метри на обете страни на планираната 
траса. Секаде каде што е неопходно ќе се изврши проширување на овој коридор. За 
анализите на влијанијата од бучава овој коридор ќе биде проширен на 700 метри од 
секоја страна на трасата, така што ќе се земат предвид сите населени места, односно 
повредливи приемници на бучавата (земјоделско земјиште, мочуришта / станишта на 
птици) и тн.  
 
3.2 Гео-Морфолошки карактеристики 
 
Na teritorijata na R. Makedonija mo`at jasno da se oddelat ~etiri regionalni 
edinici: Sropsko-Makedonskiot masiv, Vardarska zona, Pelagoniski horst-
antiklinorum i Zapadno-makedonska zona. 
 
Ovie izdiferencirani tektonski edinici imale dolga evolucija vo svoeto 
geolo{ko minato, a procesite na modelirawe se aktivnи i vo sovremeni uslovi i se 
manifestiraat niz deluvaweto na geoegzogenite faktori.  
 
Karpestite formacii na podra~jeto na avtopatot pripa|aat na Vardarskata zona. Vo 
osnovata na oblikuvaweto i razvitokot na morfolo{kite formi na terenot le`i 
geolo{kiot faktor, pred se litolo{kiot sostav na zastapenite karpesti masi i 
strukturno-tektonskiot sklop. Vo ovoj slu~aj, pri formiraweto na glavnite oblici-
grebenite (basenite), re{ava~ka uloga ima regionalnata tektonska aktivnost po 
golemite rasedni zoni, od koi onie vo Skopskiot basen se seu{te aktivni. Od toj 
aspeкt, mo`e da se konstatira deka morfolo{kiot sklop e mo{ne homogen, so 
izrazita monotona fizionomija; isklu~ok pravi vizvi{enieto Lani{ta, ~ija 
struktura e rezultat na pojavata na intruzivnoto telo na gabro-karpite koe {to 
podra~jeto go izdvojuva od okolnite terasesti povr{ini. 
 
Terenot vo ramkite na Skopskiot pliocenski basen pretstavuva ezerska terasa so 
branoviden izgled do prevojot Derven i Ov~epolskata kotlina na istok; 
nadmorskite viсini se menuvaat od 250 mnv. (vo dolinata na rekata P~iwa i vo 
nizinskiot del na Ov~epolskata kotlina), okolu 450 mnv. vo ramkite na Skopskiot 
basen, pa se do 500 mnv. vo zapadniot obod na basenot. 
 
Iako se nao|a nadvor od po{irokata zona na avtopatot (na rastojanie od okolu 3 
kkm. ju`no), kako najmarkantna geomorfolo{ka struktura treba da se odbele`i 
vozvi{eiteto Gradi{te (861 mnv.) koe e predisponirano od vulkanski izliv na 
bazaltna lava so neogena starost, {to e pandan na Nagori~anskite bazalti i 
produkt na istata vulkanska faza. 
 
Ezerskата terasа vo Skopskiot basen, vo pogolem del na desnata dolinska strana na 
reka P~iwa denes pretstavuva zemjodelsko zemji{te od sredna klasa i se koristi 
za odgleduvawe na poljodelski kulturi, livadi i pasi{ta, a delumno i za lozarstvo 
i ovo{tarstvo. 
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Vo Ov~epolskata kotlina, branovidnite povisoki delovi lokalno se koristat kako 
zemjodelski povr{ini - livadi i pasi{ta, a poretko se nasadeni so lozarski i 
ovo{ni kulturi. Vo ramni~arskite delovi strukturata na zemjodelskite kulturi e 
mo{ne heterogena - od poljodelski kulturi, livadi, ovo{tarnici, lozјa и sl. so 
dominacija na `itaricite, industriskite rastenija, fura`nite kulturi i drugo. 
 
3.3 Инжинерско-геолошки карактеристики 
 
Niz dinami~nata geolo{ka istorija, ovaa struktura se formira kako posebna 
geotektonska edinica pome|u Srpsko-makedonskata masa na istok i Pelagonot na 
zapad i pretstavuva krupna tektonska potolina, vdol` koja se slu~eni tektonski i 
magmatski aktivnosti razli~ni po vid i intenzitet, {to rezultiralo so markantna 
i kompleksna gradba. Osnovna generalna karakteristika pretstavuva izoklinoto 
nabirawe na karpestite masi i prisustvo na pove}e tektonski blokovi i grabeni, 
okontureni so dlabinski rasedi i lu{pi, so orientacija severozapad-jugoistok. 
 
Vo kontekst na geolo{kiot profil na trasata na avtopatot Miladinovci-Sv. 
Nikole-[tip, vrz osnova na podatocite od основната геолошка карта (OGK) na 
listovite T.Veles i [tip (1:100.000), kako i izvr{eniot terenski uvid na celata 
trasa, mo`e da se rezimira deka so nezna~itelen isklu~ok od samo nekolku stotina 
metri, terenot na trasata e izgraden od karpesti masi koi pripa|aat na 
kenozojskiot kompleks na sedimenti, so eocenska, miocenska,  pliocenska i 
kvartarna starost.       

  
Na po~etniot del na trasata na (vo dol`ina od okolu 4km), terenot e izgraden od 
pliocenski sedimenti vo ~ii ramki se determinirani serija na pesoci i glini i 
serija na pesoci i ~akali koi vsu{nost pretstavuvaat i lokalna baza na 
kvartarnata serija. 
 
Serijata na pesoci i glini ima {iroko rasprostranuvawe vo Skopskata Kotlina, 
kako i vo ovoj del na istata, i vo nea se sre}avaat raznovidni sitnozrni sedimenti 
bez odredena superpoziciona karakteristika, so bo~ni premini i mo{ne izrazena 
raznovidnost vo granulacijata. Serijata na pesoci i ~akali e isto taka {iroko 
rasprostraneta i prakti~no pretstavuva zavr{en ciklus na pliocenskata ezerska 
faza, vo koja e evidentna facijalna dominacija na ~akalite. Od minerolo{ki 
petrografski aspekt istite se sostaveni od valutoci koi poteknuvaat od obodnite 
karpesti masi na Skopska Crna Gora, pretstaveni so kvarc, {krilci, gnajsevi, 
mermeri, serpentiniti,  kvarciti i sli~no. Pesocite od ovaa serija se nao|aat vo 
vid na interkalacii ili pogolemi le}i so sli~en minerolo{ko petrografski 
sostav. 
 
Slednata delnica vo dol`ina od okolu 0.5km. e izgradena od laporestata 
sedimentna miocenska  serija sostavena od glinoviti laporci, alevrolitski glini 
i pesoci i interkalacii na peso~nici. Vrz osnova na slabo so~uvaniot fosilen 
materijal na mikrofauna i flora e opredelena starosta na serijata, kako i 
sigurniot slatkovoden karakter. Debelinata na ovaa serija e proceneta na okolu 
400m.  
 
Delnicata {to sledi  ja se~e dolinata na P~iwa severno od G. Koware (0.3km.), 
izgradena e od aluvijalno terasni naslagi sostaveni od valutoci ~akali i pesoci, 
koi se raznogranulirani i nesortirani i poteknuvaat od karpestite masi od slivot 
na rekata ({krilci, vulkaniti, kvarc i dr.). Ova se odnesuva na desnata dolinska 
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strana na P~iwa, dodeka na levata strana aluvionot e pokrien so proluvijalni, 
gruboklasti~ni sedimenti, koi se produkt na bui~nite tekovi na Su{i~ka reka. 
Sostaveni se od neobraboteni fragmenti, drobina i pesok i poiteknuvaat od 
eocenskiot fli{, kako i od bazi~nite magmatiti od severoisto~nata granica so 
Ov~epolskata Kotlina. 
  
Terenot na narednata delnica vo dol`ina od okolu 5 km. e izgraden od sedimenti 
na gornoeocenski fli{ sostaven od peso~nici, alevroliti i glinci i laporci, 
prepokrieni so tenok sloj na raspadina. Tie pripa|aat na najseverniot del na 
fli{nata formacija, koja na jugoistok preku Ov~e Pole, se protega skoro do Demir 
Kapija. 
 
Потоа трасата se dvi`i niz teren izgraden od fli{-do okolu staciona`ata +15km., 
od kade proa|a niz pliocenskite pesoklivo-glinoviti sedimenti i kaj +17km. 
navleguva vo proluvijalnite depoziti, se do staciona`ata +25km. 
 
Slednite zavr{ni delnici (kon [tip, Strumica i Ko~ani), se locirani na teren 
izgraden od eocenskiot fli{.   
 
3.4  Хидрогеолошки карактеристики 
 
Od hidrogeolo{ki aspekt, zastapenite karpesti masi po trasata na avtopatot se 
rangiraat vo slednite grupi:  

 
- karpi so intergranularna poroznost 
- karpi so puknatinsko - prslinska poroznost 
 

Vo prvata grupa pripa|aat karpesti masi vo ramki na tercierniot i kvartarniot 
kompleks i toa serijata na miocenski i pliocenski sedimenti, aluvijalno-terasni 
naslagi i proluvijalnite depoziti.  
 
Miocenskite i pliocenskite naslagi se odlikuvaat so dosta heterogen 
granulometriski i litolo{ki sostav i ~esti promeni vo vertikalen i horizontalen 
pravec. Generalno toa se serii na glini, pesoci i ~akali i preodni tipovi 
(pesoklivi glini, ~akalesti pesoci i sl.). 
 
Vo funkcija na navedeniot sostav ovie sedimenti poka`uvaat i golemi oscilacii 
vo kontekst na nivnata vodopropusnost odnosno hidrokolektorski potencijal.  
 
Sepak, spored dosega{nite iskustva od namenskite hidro-geolo{ki istra`uvawa, 
ovie sedimenti ne se karakteriziraat kako povolen hidrogeolo{ki ambient so 
visoki koeficienti na filtracija i postoewe na izdanski zoni so dobri 
izda{nosti, koi bi se koristele za vodosnabduvawe na naselenieto. Vo taa smisla 
mo{ne pointeresni se aluvijalno-terasnite sedimenti dol` te~enieto na P~iwa, 
koi imaat potencijal, no realen problem i pote{kotija za nivno iskoristuvawe 
pretstavuva kvalitetot, koj e zagrozen i degradiran od otpadnite vodi od 
naselenite mesta i industriskite objekti vo slivnoto podra~je. 
  
Karpestite masi rangirani kako sredina so prslinsko-puknatinska poroznost-
fli{ot i gabrovite (iako ovie se nezna~itelno prisutni), spored dosega{nite 
iskustva od istra`uvawata ne pretstavuvaat potencijalni sredini za 
vodosnabduvawe od pove}e pri~ini vo kontekst na hidrolo{kite sostojbi 
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(prihranuvawe) i strukturata na poroznosta koj uslovuva zanemarlivi infiltracii 
vo podzemjeto, {to e pre~ka za  sozdavawe na izdanska zona. 
 

3.4.1  Инжинерско-геомеханички карактеристики 

Kako geotehni~ka-rabotna sredina, postojnite karpesti masi mo`at da se podelat 
spored svoite in`enerskogeolo{ki svojstva na slednite vidovi: 
 

− cvrsto vrzani silikatni i karbonatni karpi; 
− slabo vrzani karpi; 
− nevrzani karpi; 

 
Vo prvata grupa se odredeni karpite na fli{nata serija-glinci, peso~nici, 
alevroliti i laporci, a kako izrazit tip na nevrzani karpi se gabrovite i 
gabrodioritite na masivot Lani{te.  
 
Spored fizi~ko-mehani~ki karakteristiki na fli{ot, iskopot }e se vr{i vo 
najgolem del vo sredina od 5-ta kategorija i lokalno od 6-ta kategorija spored 
Pривремените Tехнички Pрописи (ПТП). Vo magmatskite karpesti masi-gabrovite i 
gabrodioritite, zaradi masivnata tekstura i visokiot stepen na konsolidacija vo 
7-ma kategorija, so retki delovi, kade se tektonski degradirani od 6-ta kategorija. 
 
Vo vtorata grupa mo`e da se rangiraat pogolem del od miocenskite sedimenti na 
laporovito-glinesta facija i slabo vrzanite peso~nici. Zaradi ~estite me|usebni, 
vertikalni litolo{ki promeni, iskopot }e se vr{i naj~esto vo sredina od 4-
kategorija i mo{ne retko vo 5-ta kategorija, kade se mo`ni pojavi na karpi so 
svojstva na vrzani masi. 
 
Vo karpestite masi od tretata grupa na nevrzani karpi pripa|aat pliocenskite 
ezerski pesoci i glini, kako i kvartarnite glinovito-pesoklivi sedimenti. Spored 
nivnite fizi~ko-mehani~ki karakteristiki, tie se mo{ne podlo`ni na raspa|awe, 
neotporni na nadvore{nite agensi, meki i tro{ni i retstavuvaat geotehni~ka 
sredina od prose~no 3-ta kategorija na iskop spored PTP. 
 
Iskopot po celata delnica }e se vr{i ma{inski. Od aspekt na `ivotna sredina e 
va`no da se zemat predvid koli~estvata na iskopan materijal i na~inot na negovo 
povtorno vgraduvawe vo nasipite, odnosno deponirawe za materijalot {to }e bide 
vi{ok.  
 
3.5  Osnovni seizmotektonski karakteristiki na istra`uvaniot prostor 
 
Od regionalen-seizmotektonski aspekt, podra~jeto na planiraniot avtopat pripa|a 
na Vardarskata  seizmogena zona, vo koja Skopskoto epicentralno podra~je (do 
prevojot Derven vo ramki na Skopskata Kotlina), e najmarkantno spored stepenot na 
destruktivnosta na efektite od zemjotresite, osobeno ako se zemat vo predvid tie 
od  zemjotresot od 1963 godina. Intenzitetot na ovoj potres e registriran so 9 
stepeni po Merkalievata skala (MKS) i magnituda od 6,1 koi osven mnogubrojnite 
~ove~ki `rtvi predizvika i materijalni {teti oceneti na 15% od bruto 
nacionalniot proizvod na toga{na Jugoslavija. 
 
Vo delot na podra~jeto na avtopatot koj pripa|a na Ov~epolskata Kotlina, spored 
seizmotektonskata reonizacija na Republika Makedonija (RM) o~ekuvanite 



 20

magnitudi se vo granici pomali ili do 5.7, a observiranite  intenziteti vo period 
od okolu 100 godini se VII stepeni spored MCS i od ovoj aspekt ne pretstavuva 
podra~je so visok rizik kako {to e skopskoto. 
 
Vo korelacija so geolo{kiot razvitok  na terenot i  geolo{kite procesi, se nao|aat 
i seizmotektonskite karakteristiki na prostorot. Globalno, zonata vo koja se vodi 
trasata na patot se proa|a niz zoni so konstatirani magnitudi na slu~enite 
zemjotresi do M=4.5 (slika 2) Spored J. Jan~evski 1987 godina, ovie zoni se 
povrzani so regionalni dislokacii, koi se potencijalno seizmoaktivni. 
 
Od druga strana, spored postojnata Seizmolo{ka karta na .Makedonija, za povraten 
period od 500 godini (koja se prepora~uva za primena spored Eurocod 8 se  do 
donesuvawe na  nacionalen dokument za primena od oblasta na seizmikata), mo`e 
da se konstatira deka podra~jeto po dol`ina na patot e locirano vo podra~ja so 
intenzitet  I = VII º MKS (spored skala po Mercali, Cancani i Zieberg). 
 
O~igledno e deka za samiot objekt mo`at da bidat zna~ajni pojavite na sovremeni 
endogeni dvi`ewa, {to treba da se ima predvid pri proektiraweto (posebno 
mostovskite i tunelskata konstrukcija). Ova go naveduvame zaradi faktot {to vo 
seizmi~ki aktivnite regioni efektite i posledicite od zemjotresite mo`at da se 
reflektiraat mo{ne seriozno vrz `ivotnata sredina voop{to, so o{tetuvawa na 
infrastrukturni objekti, izvori na zagaduvawa, dalekuvodi, pojavi na po`ari i 
sli~no. 
                
3.6 Климатско-метеоролошки карактеристики 
 
So ogled na faktot deka Skopskata i Ov~epolskata Kotlina, spored reonizacijata 
na R. Makedonija se locirani vo isto klimatsko-vegetacisko podra~je (\. 
Filipovski i dr. MANU 1996g.), podatocite vo ova poglavje se odnesuvaat na 
navedenite podra~ja.   
  
Ovie kotlini se krajniot zaliv, do kade se ~uvstvuvaat toplite vozdu{ni struewa 
od Egejskoto more po dolinata na Vardar i pretstavuvaat poseben termi~ki reon vo 
koj izrazito se manifestira kotlinskiot karakter vrz temperaturniot re`im. 
Karakteristi~ni se golemi godi{ni kolebawa na apsolutno ekstremnite 
temperaturi i kolebawa na srednite mese~ni temperaturi. Apsolutnoto 
temperaturno kolebawe iznesuva 67,10S a srednoto godi{no temperaturno kolebawe 
e 22,80S. 
 
Apsolutno minimalnata temperatura iznesuva -25,60S i e zabele`ana na 13-01-1985 
god. Prose~niot mrazen period trae 170 dena so sreden esenski datum na  21 
oktomvri i sreden proleten datum 10 april. 
 
Vegetacioniot period so sredna dnevna temperatura od 50S trae od 5-ti  mart do 27-
mi noemvri, a od 100S od 3-ti april do 29-ti oktomvri, pa spored toa vo ovaa 
kotlina postojat uslovi za o{tetuvawe na zemjodelskite kulturi od esenskite i 
proletnite mrazevi. 
 
Zagreanosta na po~vata vo letnite meseci uslovuva visoki temperaturi na 
vozduhot. Apsolutno maksimalnata temperatura iznesuva 42,40S zabele`ana vo juli 
1988 godina. Visokata vrednost na toplotniot re`im se manifestira i so golema 
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za~estenost na letni i tropski denovi so sredno godi{no 117 letni i 53 tropski 
dena. 
 
Temperaturnite inverzii na vozduhot se javuvaat vo site meseci od godinata a 
naj~esto vo zimskite, pri anticiklonalni vremenski situacii, koga vo kotlinata e 
najstudeno, a so viso~inata temperaturata se zgolemuva.  
 
Najniska temperatura na povr{inata na po~vata e vo januari so prose~na vrednost 
od 1,40S a najvisoka so 24,30S e vo juli, dodeka godi{noto prose~no kolebawe od 
22,90S. 
 
Spored navedenoto, ovie kotlini se nao|aat pod nezna~itelno mediteransko 
klimatsko vlijanie i pod modificirano kontinentalno klimatsko vlijanie, koi 
davaat specifi~na lokalna klima, strogo uslovena od kotlinskata topografija.  
 
Zna~ajni ekolo{ki reperkusii od osobenostite na temperaturniot re`im 
pretstavuvaat mrazniot period vo vreme na vegetacijata na rastenijata kako i 
visokite temperaturi so negativno vlijanie vrz fiziolo{kite funkcii na lu|eto i 
razvojot na rastenijata. 
 
Vo ovie podra~ja prose~no pa|aat 515mm. vrne`i koi koli~inski i po raspored ne gi 
zadovoluvaat potrebite na zemjodelskite kulturi. Prose~nite godi{ni koli~ini na 
vrne`i se dvi`at od 300mm do 714mm. 
 
Najvrne`liv e maj so suma od 61mm, potoa noemvri so 52mm a najmalku vrne`i ima vo 
avgust 30mm i juli 33mm. Po sezoni, najvrne`liva e esenta so prose~na suma od 
143mm i proletta so 139mm, a najmalku vrne`i ima vo leto prose~no 108mm, dodeka 
vo zimskata sezona koli~inite na vrne`i iznesuvaat 125mm. 
 
Mese~nite sumi na vrne`i prose~no se najmali vo avgust so minimum 1,8mm a 
najvisoki zabele`ani vo maj so 125mm. 
 
Od vkupniot prose~en broj na vrne`livi denovi samo 17% se vrne`i od sneg 
ograni~eni prete`no na trite zimski meseci a  prose~niot godi{en broj na denovi 
so sne`en pokriva~ iznesuva 25. 
 
Su{nite periodi se javuvaat prose~no 13 pati vo godinata i toa naj~esto vo leto i 
esen so 56% i 44% vo zima i prolet. Najdolgotraen su{en period iznesuva 80 
denovi zabele`an vo 1961 godina vo periodot leto-esen.  
 
Prose~noto godi{no traewe na son~evoto zra~ewe iznesuva 2102 ~asovi ili sredno 
6 ~asovi dnevno, so maksimum vo juli, 10 ~asovi dnevno, i minimum vo dekemvri so 
samo 2 ~asa dnevno. 
 
Prose~nata godi{na obla~nost iznesuva 5,5 desetini, naJgolema vo januari 
prose~no 7,4 a najmala obla~nost vo avgust prose~no 3,1. Prose~no godi{no se 
zabele`ani 105 tmurni denovi a samo 69 vedri dena {to uka`uva na zgolemenata 
obla~nost na ovaa kotlina. 
 
So najgolema relativna vla`nost se odlikuvaat mesecite noemvri, dekemvri i 
januari so 82-84% a so najmala relativna vla`nost juli i avgust so prose~no 57%. 
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Ova klimatski-vegetacisko podra~je se odlikuva so zgolemena za~estenost na 
denovi so magla, koja naj~esto e od radijacionen karakter. Prose~no godi{no se 
registrirani 63 denovi so magla od koi za skopskoto podra~je 61% se vo noemvri; 
dekemvri i januari, so pogolem intenzitet se javuva pokraj Vardar, na stariot 
aerodrom, odnosno na podra~jeto na industriskata zona. Vo Ov~epolieto ovoj 
fenomen nema takva za~estenost i istoto se razlikuva od Skopskata Kotlina, kako 
i site drugi isti klimatsko-vegetaciski podra~ja.    
 
Prose~no godi{no ovde se javuvaat denovi so pojava na slana vo ranite utrinski 
~asovi i toa od septemvri zaklu~no so maj, so maksimum vo dekemvri prose~no 11,6 
dena. 
 
Vo ovie kotlini, kako i vo drugite podra~ja na na{ata zemja vo prose~noto 
pove}egodi{no struewe na vozduhot, najza~esteni se pravcite na vetrovite od 
severniot i ju`niot kvadrant. Dominanten veter e Vardarecot od severozapad koj e 
kratkotraen so prose~no traewe od 1-2 dena so sredna brzina do 3,4m/sek i 
maksimalna brzina do 22,7m/sek i duva preku celata godina. Zapadniot veter duva 
so isto taka visoka za~estenost i sredna godi{na brzina od 2,5m/sek naj~esto vo 
mart i vo juli. Jugoisto~niot veter e naj~est vo maj, dekemvri i januari so prose~na 
brzina od 2m/sek a isto~niot veter naj~esto duva vo prolet i leto so brzina do 
2,5m/sek. 
 
Najgolema za~estenost na ti{inite, na denovite bez veter, e zabele`ano od 
oktomvri do januari so 5200/00, a najvetroviti se proletnite meseci i juli so ti{ini 
od 328-3470/00. 
 
Podra~jeto na predmetnata lokacija se odlikuva so zgolemena prirodna ventilacija 
koja deluva kako pozitiven ekolo{ki faktor vo pro~istuvawe na atmosferata. 
 
Poradi navedeniot re`im na vetrovite i visokite prose~ni temperaturi na 
vozduhot i smalenite vrne`i od druga strana zabele`ani se zna~itelni vrednosti 
na isparuvawe od slobodna vodena povr{ina. Toa iznesuva prose~no 962mm od 1m2 
godi{no a vo vegetacijata  iznesuva 852mm ili 89% od vkupnoto godi{no 
potencijalno isparuvawe. Spored toa  jasna e potrebata od kompenzacija na 
deficitot so voda na zemjodelskite kulturi so cel da se dobijat zagarantirano 
visoki prinosi.  
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Карта 1: КЛИМАТСКИ ТИПОВИ ВО МАКЕДОНИЈА 
 
 
3.7 Квалитет на воздухот 
 
ko se napravi obid za analiza na postojnata sostojba na kvalitetot na osnovnite 
komponenti na `ivotnata sredina na podra~jeto na koridorot na avtopatot 
Miladinovci - Sv.Nikole-[tip, istata treba da gi pokrie prakti~no ambientalnite 
parametri koi se sledat vo Skopskata i Ov~epolskata Kotlina i toa po odnos na 
vozduhot i vodite vo pogolemite vodoteci.  
 
За воздухот, како и зa podzеmnite vodi i po~vite ne postoi razvien monitoring i za 
niv mo`e da se dadat generalni sogleduvawa (проценки), bazirani na procesite i 
aktivnostite koi se odvivaat na odredeni podra~ja. Исто така можно е да се 
превземаат анализите што се прават во состав на постојните мерни мрежи во 
населените места што се лоцирани во релативна близина на планираната траса на 
автопатот, но овој метод е многу несигурен и упатува на потреба од мерења.  
 
За подрачјето на трасата не постои мерна мрежа која може да се земе предвид при 
анализата на квалитетот на воздухот. Од тие причини пристапено е кон кон мерење на 

 Континентална субмедитеранска    Алпска   
 Субмедитеранска    Субалпска    
 Топло-континентална     Ладна континентална  
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параметрите CO2, SO2 и NO, на мерните места каде што се спроведува мерењето на 
штетна бучава. Имено, користена е следната опрема: 
 

− MultiRAE IR monitoring aparat za merewe razli~ni tipovi na gasovi vo am-
bientalen vozduh bez priustvo na eksplozivni gasovi i sme{i; Tip PMG 54 
sertificiran po ISO 9001.  

− Digitalen termohigromer tip RT 03 klasa 1  
 

Мерните места се следните: 
 

• Мерно место бр. 1: Пресек на трасата со река Пчиња, во близината на населено 
место Средно Коњаре (национални координати по GPS N41.97.86.20 и 
E21.21.43.18) 

• Мерно место бр. 2: Северен обиколен пат  на Свети Николе (национални 
координати по GPS N 41.87.52.80 и E22.94.20.50 

• Мерно место бр. 3: Кадрифаково (национални координати по GPS N 41.81.06.70 
и E22.04.49.30 

• Мерно место бр. 4: Населба Три Чешми (национални координати по GPS N 
41.77.40.20 и E22.13.81.80 

 
Иаборот на мерните места е направен во текот на посетата на трасата и согласно 
критериумот   
На овие мерни места исто така е спроведено мерење на сообраќајна бучава што се 
опишува во наредниот текст.  
 
Критериуми и норми 
Квантитативните вредности за оценка на имисионите параметри за присуство на 
хемиски штетности во амбиенталниот воздух на наведените мерни локации на 
магистралниот патен правец Миладоновци-Штип се одредени согласно Уредбата за 
гранични вредности на загадувачки супстанци во амбиенталниот воздух и прагови на 
алармирање (Сл. Весник на РМ од јуни 2005 год.) и Правилникот за критериуми и 
методи за оценка на квалитетот на воздухот (Сл. Весник на РМ од јуни 2006 год.) како и 
Директивata на ЕУ за квалитетот на амбиенталниот воздух (80/779/ЕЕЦ). 
 
Вредностите на количините на загадувачките супстанци во амбиенталниот воздух 
дадени се во табеларна форма подолу: 
 
Табела 1: Измерени вредности на хемиски штетности во амбиенталниот воздух 
Загадувачки 
штетности 

Измерени вредности (mg/m3) МДК (mg/m3) 
поединечна Мерно место 1 Мерно место 2 Мерно место 3 Мерно место 4 

CO 0,8 1,7 1,6 1,2 3,0 
NOX Не е 

детектирано 
0,013 Не е 

детектирано 
Не е 
детектирано 

0,085 

SO2 0,08 0,12 0,10 0,12 0,5 
  
Заклучок: 
Врз основа на податоците добиени при мерењето и извршената анализа на 
присуството на хемиските штетности во амбиенталниот воздух на презентираните 
мерни места на патниот правец Миладиновци-Штип, може да се заклучи следното: 
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Присуството на штетни материи во амбиенталниот воздух на сите локации се во 
границите на максимално-дозволени концентрации, согласно важечките нормативни 
акти: Уредбата за гранични вредности на загадувачки супстанци во 
амбиенталниот воздух и прагови на алармирање (Сл. Весник на РМ од јуни 2005 
год.) и Правилникот за критериуми и методи за оценка на квалитетот на воздухот 
(Сл. Весник на РМ од јуни 2006 год.) како и Директивите на ЕУ за квалитетот на 
амбиенталниот воздух (80/779/ЕЕЦ). 
 
Овие измерени вредности се третираат како нулта загадување на воздухот, додека за 
потребите на оцената на влијанијата врз квалитетот на воздухот заради изградба на 
автопатот ќе се прават прогнози, согласно проекциите на фрекфенцијата на 
сообраќајот.  
 
3.8  Бучава 
 
Под поимот бучава се подразбира секој непријатен звук кој човековото уво тешко го 
поднесува. Бучавата како сложена физичка појава во зависност од интензитотот, 
времетраењето и фрекфенцијата, штетно влијае на психо-физичката состојба и трајно 
или делумно го оштетува органот за слух. Најслаб звук што органот за слух може да го 
регистрира изнесува 3 dB, што претставува звучен притисок од 60 mPa (праг на 
чујност), додека највисок звук што може да се поднесе изнесува 130 dB (праг на 
подносливост).  
 
Субјективното чувство на чујност каде човековото уво е најчувствително е во 
границите од 2 kHz - 5 kHz, додека на повисоки, односно пониски фрекфенции тоа не е 
чувствително. Звуци во повисоките фрекфентни подрачја имаат поголемо влијание врз 
оштетувањето на слухот што се докажува со NR (Noise rating) вредноста на звукот 
изразена преку криви на звучни класи кои се дадени со ISO R 1996 стандардот, а се 
добиени по пат на спектрална анализа. 
 
Однос сообраќај-бучава 
 
Бучавата од сообраќајот е комплексен феномен. Тој вклучува триење на гуми, работа 
на мотор, трансмисија и издувни гасови, кои сите имаат сопствен карактер на 
произведениот звук. За да се анализира бучавата од сообраќајот се наведуваат 
основните дефиниции за опис на бучавата.  
 
Поважни дефиниции се:  
 
− Ниво на амбиентна бучава – тоа е нивото на звук на елементарните 

карактеристики на бучавата. Нивото на специфичен звук треба да биде повисоко од 
амбиентото ниво на бучава за да се восприема.  

 
− A-измерено ниво на бучава – тоа е нивото на звук што е измерено на инструмент 

кој ја регистрира средната фрекфенција, што одговара на начинот како човечкото 
уво ја восприема бучавата. 

 
− Децибел (dB) – звукот се мери со децибели. Нулата на скалата на децибели 

претставува најниско ниво на звук што човек со непореметен слух може да го 
детектира. Децибелите не се линеарни единици, туку тое се репрезентативни точки 
на експоненцијална крива. Така, 100 децибели претставуваат една милијарда 
поголема акустична енергија од таа на еден децибел.  
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− Еквивалентно ниво (Leq) – тоа е просек од флуктуациите за определен временски 

период и е еквивалентен на осетот што претставува еквивалентна доза или 
количество на енергија. Еквивалентното ниво исто така се нарекува "еквивалентно 
ниво на енергија". Leq1h претставува просечна вредност на флуктуирачки нивоа на 
бучава за период од еден час, додека Leq24 е вредност изразена во децибели која 
претставува средна вредност за флуктуирачките нивоа на бучава што биле 
произведени во текот на 24 часа.  

 
− Дневно-ноќен просек (Ldn) – е просек на флуктуирачки нивоа на бучава за период 

од едно деноноќие, така што на просеците за ноќната бучава се додаваат 10 
децибели за периодот од 22;00 до 07:00. Ова се прави за да се рефлектира 
зголемената чувствителност на ноќната бучава. 

 
Стручњаците се согласуваат дека изложеноста на бучава над 85 dBA предизвикува 
губење на слух. За да се знае дали бучавата е доволно гласна за да предизвика вакви 
или други несакани ефекти, потребно е да се знае нејзиниот интензитет и 
времетраење. Утврдено е дека при изложеност на бучава од 85 dBA во текот на 8 часа 
е еквивалентно со интензитет од 100 dBA при изложеност од 29 секунди. 
 
Не постојат мерења за нултото ниво на бучава во подрачјето на трасата.  
 
За потребите на Студијата извршено е мерење за следните мерни места: 
 

• Мерно место бр. 1: Пресек на трасата со река Пчиња, во близината на населено 
место Средно Коњаре (национални координати по GPS N41.97.86.20 и 
E21.21.43.18) 

• Мерно место бр. 2: Северен обиколен пат  на Свети Николе (национални 
координати по GPS N 41.87.52.80 и E22.94.20.50 

• Мерно место бр. 3: Кадрифаково (национални координати по GPS N 41.81.06.70 
и E22.04.49.30 

• Мерно место бр. 4: Населба Три чешми (национални координати по GPS N 
41.77.40.20 и E22.13.81.80 

 
Како што беше наведено претходно, овие мерни места беа избрани исто така и за 
мерење на концентрации на загадувачките материи во воздухот. 
 
Основниот критериум спроед кој овие мерни места беа избрани беше близината на 
усвоената траса на автопатското решение до населено место, односно до зона за 
домување. Подрачјата покрај населените места Средно Коњаре, Свети Николе, 
Кадрифаково и Три Чешми се утврдени како чувствителни подрачја по првата посета 
на терен. При наредната посета беа избрани точните локации за мерење во зависност 
од конфигурацијата на теренот и од близината на објекти – приемници на бучава. 
Мерењата се извршија на висина од 1,2-1,5 метри од тлото.  
Со оглед на тоа што нивоата на бучавата варираат во текот на едно деноноќие, беа 
користени статистички техники со цел определување на екустичниот амбиент на 
подрачјето. Минималното време потрошено за едно мерење беше 10 минути.  
 
На прегледната карта се нанесени локациите каде што беа извршени мерењата. 
 
Za merewe i analiza na nivo na bu~ava koristen e precizen modularen analizator 
na zvuk tip CIRRUS CR.831.C, kojodgovara na publikacijata IC 61672 и 60651, ANSI, 
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S1.4, класа 1 со loging poddrшka od osnoven softver za analiza na zvuk BSEN 
60651. Со ваква комбинација инструментот претставува наменска програмабилна 
звучна платформа за мерење широк спектар на параметри со чија помош се 
овозможува класификација на звуците и шумовите и одреди нивното влијание врз 
работната и животната средина, како што се: 
 
LAEQ= Ekvivalentno kontinuirano nivo na bu~ava vo definiran vremenski interval 
(sampling period), koj ima ista energija i soodvetno isti posledici po 
oшtetuvaweto na sluhot kako zvuk so promenliv intenzitet.  
 
LCPK= Nivo na otse~ni impulsni zvuci ~ija vremenska impendansa e pomala od 1 
sek. (35 ms).  
 
LMAX

 
= Maksimalna vrednost na zvukot detektirana vo vreme na mereweto  

 
LSEL= Nivo na zvu~en pritisok izrazen vo db (A), konstantno nivo na zvuk vo trawe 
od 1 sek. i pretstavuva alternativen energetski parametar pri definirawe na 
energijata na zvukot od poedini nastani, primer pominuvawe na vozila, prelet na 
avioni i drugo.  
 
LAEQMAX

 
= Maksimalna vrednost na zvuk detektirana od po~etokot na merewata.  

− Nivo na raspredelba na zvukot, go dava % od vremeto na merewe vo koj LAEQ 
ostanuva vo registriranite vrednosti.  

 
− 1/1 i 1/3 Oktaven spektar na zvuk  

 
− 15 Sekunden profil na zvuk  

 
− A, C i L frekventen udel  

 
− F i S vremenski udel  
− (L10 i L90

 
sek.) Takt maksimalна vrednost na bu~ava definirana so VDI 

2058.  
 
Metodologija na mereweto 
 
Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata izrazena vo dB(A) vrz baza 
na osum ~asovno rabotno vreme, soglasno va`e~kite normаtivnite akti:  
 

- Правилник за гранични вредности на ниво на бучава во животната средина член 
3, табела 1.3 (Сл., весник на РМ бр. 147 од 26.11.2008 год)  

- Правилник за примена на индикаторите за бучава, начин на мерење и примена 
на методите за оценка на бучавата во животната средина, член 8.2, (Сл. Весник 
на РМ бр. 107 од август 2008 год.) 

- ISO 2204 standard, koj gi definira osnovnite termini i merni metodi za 
vrшewe na to~ni i reproducibilni merewa na vozduшni akusti~ni zvuci i 
nivniot efekt vrz ~ovekot.  

 
Za na~inot na prostiraweto na zvukot od izvorot vo okolinata koristeni se 
preporakite od VDI 2714 standardot, kade pri prostiraweto na zvukot vo akusti~no 
slobodno zvu~no pole, za dvojno izminato rastojanie amplitudata se namaluva za 
polovina, a zvu~niot pritisok opaѓa sekogaш za 6 dB sprema empirijata:  
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20 log 2 = 6  
 

Pri analizata za prostiraweto na zvukot od centarot kon zvu~noto pole pri 
merewa na bu~ava na mernite mesta istovremeno e merena i ambientalnata 
temperatura i relativna vla`nost poradi  faktot deka za brzinata na 
prostiraweto na zvukot bitno vlijanie ima temperaturata i toa mo`e da se vidi od 
slednata empirija.  
 

C = 20,1 √T (m/sek)  
T = temperatura na ambientalniot vozduh (C

o
) 

  
Merewata na site merni mesta se izvrшeni vo slobodno zvu~no pole; od merewata 
so golema doza na sigurnost mo`e da se ka`e deka prostiraweto na zvukot na 
mernite mesta e vo soglasnost so VDI 2114 pri koj prostiraweto na zvukot vo 
akusti~no slobodno zvu~no pole za dvojno izminato rastojanie amplitudata na 
zvu~niot bran se namaluva za polovina dodeka zvu~niot pritisok opaѓa za 6 
decibela soglasno poznatata zakonomernost.  
 
Site merewa na spomenatite lokacii se izvr{eni so vremetraewe od 60 minuti i 
istovremeno sledewe na brojot na motornite tovarni i lesni vozila. Merewata se 
izvr{eni vo A karakteristika na obrabotka na signalot i S odgovor na detektorot 
vo uslovi na naglaseno slobodno zvu~no pole so mali refleksi i absorbcii na 
zvu~nite branovi. Kvantitativnite vrednosti za: Laeq, Lcpk, Lmax nivo na 
raspredelba na zvukoт NR (noise rating) klasa na zvukot dobien so 1/1 oktaven 
spektar za frekventno podra~je od 31,5 do 8000 Hz so ocenka za najdenata sostojba 
na sekoe merno mesto dadeni se vo прилог. 
 
Оценката за пресметка за определување на базично еквивалентно ниво на бучава 
(LAEQ базично) кое се емитира од автомобилскиот сообраќај на одделни патни делници 
кои се предмет на испитување, се состои од неколку фази во зависност од 
интензитетот и структурата на протокот на возила, а корекцијата на LAEQ базично се 
врши според брзината на движење, видот на патната облога, нагибот на 
сообраќајницата и коефициентот К кој го дефинира оддалеченоста на местото на 
изворот на бучава до средината на коловозот на крстосници, или местото на 
здружување на улиците, како што се клучки, надпатници, потпатници и слично, кои 
главно гравитираат на населените места.    
 
Оценетото ниво на бучава LD (дење, во период од 07 до 23 часот) се пресметува 
согласно равенката: 
 
LD= LD25+Dбрзина + Dнагиб + Dколовоз + Dрастојание + Dвисина +К dB(A) 
Каде што: 
 
LD,N25  - просечна оценета вредност на ниво на бучава во текот на денот предизвикана 
од сообраќајот на растојание од 25 метри од средината на коловозот до местото на 
мерење, при просечна брзина на возилата од 100 км/час и просечна аритметичка 
висина од 2,2 метри помеѓу тлото и изворот 
 
LD,N25 = 37,3 + 10 log [M(1+0,082)P] dB(A), каде што 
P – процент на сите тешки моторни возила над 2,8 тони што учествуваат во 
сообраќајот.  
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М – проток на возила на час (број на моторни возила / час) 
 
Вредностите за P и М се во зависност од категоријата на коловозот и за регионален и 
магистрален пат М=0,06 DPV (дневен проток на возила), додека P = 20%. 
 
LD,N25 = 37,3 + 10 log [0,06(1+0,082)20%] = 38,5 dB(A) 
 
Dбрзина е корекција на пресметката на оценетото ниво на бучава во однос на брзината 
на движење на моторните возила. Вредноста на корекцијата Dбрзина зависи од 
просечната брзина на движење на моторните возила и учеството на товарни возила во 
сообраќајот потешки од 25 тони и се пресметува според равенката: 
 
Dбрзина = L1 – 37,3 + log {100+[10(0,1D)-1]}P/[(100+8,23)P]dB(A) 
D = L2 - L1 (каде што L2 означува сообраќај во двата правци, додека L1 е 
карактеристичен за одвување на сообраќајот во еден правец) 
 
L1 = 27,7 + 10 log [1 + (0,02V1)3] dB(A)  
V1 e просечна брзина од 100 км/час  
 
L1=27,7 + 10 log [1 + (0,02x100)3] = 28,5 dB(A) 
L2 = 23,1 + 12,5 log (V2) dB(A)  
 
V2 просечна брзина на тешки моторни возила км/час 
L2 = 23,1 + 12,5 log x 70=50,76 dB(A)  
 
D = L2 - L1=50,76-28,5=22,25 
Dбрзина = 28,5 – 37,3 + log {100+[10(0,122,5)-1]}20%/[(100+8,23)20%] = ХdB(A) 
 
Dбрзина = dB(A) 
 
Dколовоз е корекција на пресметката на оценетото ниво на бучава поради различни 
карактеристики на материјалот од изабениот слој на коловозот. Корекциониот фактор 
за Dколовоз за брзина на возилата поголема од 50 км/час за грубо зрнест асфалт на 
горната подлога изнесува Dколовоз = 2 dB(A) 
 
Dнагиб е корекција поради нагибот на коловозот, а имајќи ги во предвид податоците од 
надморската висина на мерните места од предвидената траса (на делницата 
Миладиновци-Штип), усвоен е нагиб поголем од 6%. 
Dнагиб е усвоено 0,6.  
 
Dрастојание се однесува на растојанието меѓу изворот на бучава, (средина на коловозот и 
визина 0,5 метри над коловозот) и мерното место каде што се врши проценката на 
бучава. Се пресметува по следната равенка: 
 
Dрастојание = 15,8 – 10 log (S) – 0,0142 (S)0,9 dB(A), каде што 
S – просечно растојание од средината на коловозот до мерното место и изнесува 25 
метри. 
Dрастојание = 15,8 – 10 log (25) – 0,0142 (25)0,9 = 5,98 dB(A) 
Dвисина со овој параметар се флуктуацијата на оценетото ниво поради придушување на 
звукот од апсорпцијата во тлото и во воздухот и се пресметува според равенката: 
Dвисина = -44,8EHP[-(HM/R)(8,5-100/R)1,3]dB(A) 
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HM е просечна аритметичка висинска разлика помеѓу тлото и местото на изворот на 
бучава изнесува 2,25 метри 
 
3.9  Површински и подземни води 
 
Трасата се води во сливните подрачја на река Пчиња (Вардарски слив) и 
Светиниколска река (Вардарски слив, подслив Брегалница).  
 
Сливот на река Пчиња зафаќа површина од 2841 km2, додека просечната надморска 
висина изнесува NSR= 758 m.n.m. 
 

3.9.1  Површински води 

Povr{inskite vodi se najzna~ajni za обезбедување na potrebiте од voda. Nivnata 
zna~ajnost e poradi toa {to: 
 

− tie se najrasprostraneti vo prostorot i se najbliski do mestata na 
~ovekovata aktivnost, 

− prote~nite vodi ja formiraat re~nata mre`a so nejziniot ekosistem, 
− prote~nite vodi se rezultat na procesot na odvodnuvanata slivna povr{ina, 
− tie gi odveduvaat upotrebenite i oтpadnite vodi. 

 
Површинските води имаат есенцијална функција за луѓето и за животната средина, 
како што е обезбедувањето на вода за пиење, наводнување, а исто така водите 
овозможуваат создавање на хабитати за флората и фауната. Исто така, важна е 
функцијата на водотеците во однос на ретенцијата, односно обезбедувањето на 
заштита од поплави. По текот на трасата застапени се реки, постојани и времени 
водотеци, долови и канали за наводнување. Функцијата на овие водотеци во смисла на 
водени ресурси е во зависност од квалитетот и расположливото количество на води.  
 
Функцијата на реките во смисла на создавање на живеалишта за растителните и 
животинските видови е под влијание на квалитетот на водите, автопурификациониот 
капацитет и степенот на природност на водотекот.  
 
Ретенциониот капацитет на реките е определен со морфолошката состојба на 
водените текови како и од актуелната намена и користење на земјиштето во 
флувијалната рамнина. Реките што природно меандрираат имаат богата крајбрежна 
вегетација, со што се намалува ризикот од поплави. Од друга страна, реките што се 
регулирани или реките кај кои земјоделските површини се протегаат до самите речни 
брегови покажуваат зголемен ризик од плавење.  
 
Хидролошки податоци за анализираното подрачје се добиваат како резултат на 
следењето на протоците и водостаите на реките од постојните хидролошки станици. 
Во последно време заради финансиски ограничувања овие податоци не се со 
потребниот квалитет.  
 
На следната табела се прикажани основните информации за сливните површини низ 
кои минува трасата.  
 
Табела 2: Протоци за поголемите реки во подрачјето на трасата 

Reka Vod. profil Слив - km2 Protek QSR  (m3/s) 
P~iwa Pelince 614 4,85 
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Reka Vod. profil Слив - km2 Protek QSR  (m3/s) 
Светиниколска Река Под влив на 

Мавровица 
445  Апсолутен минимум 7л/сек 

QSR = 0,6м3/сек 
Q100 год.= 80-90 m3/s 

Извор: Стратегија за водоснабување и канализација, JICA, 2000 и Управа за 
хидрометеоролошки работи 
 

3.9.1.1  Квалитет на површински води 
 
Procenkata na kvalitetot na povr{inskata voda se vr{i spored propi{anite 
kriteriumi definirani so postojnata zakonska regulativa, Vodostopanskata osnova 
na Makedonija, poglavje "Za{tita na vodite" i dr.  
 
Sistematskoto sledewe na kvalitativnite svojstva na povr{inski vodi ima za cel 
da obezbedi globalna slika za sostojbata so kvalitetot na vodite pri {to se 
dobivaat podatoci za:  
 

• Stepenot na zagadenosta, trendot na zagaduvawe, koi treba da koristat za 
sproveduvawe na planot i programata za za{tita na vodite  

• Сistematski, kompleksni, egzakтni i kontinuirani informacii za prirodata 
i razvojot na zagaduva~ite, koi bitno vlijaat vrz kvalitetot na vodite.  

 
Vo R. Makedonija postoi mre`a sa sledewe na kvalitetot na povr{inski vodi. 
Kvalitetot na me|udr`avnite reki se sledi na 12 merni mesta.  
 

1. Pokazatelite koi se merat pri monitoringot se: pH vrednost, vidlivi 
odpadni materii, zabele`itelna mirizba, boja, rastvoren kislorod, 
zasitenost so kislorod, BPK5, permanganaten indeks, stepen na biolo{ka 
produktivnost, vkupni rastvorlivi materii, vkuoni susoendirani materii, 
amonium jon, nitriti, nitrati `elezo, olovo, cink kadmium, hrom Cr+6, 
specifi~ni pokazateli, pokazateli na kisloroden re`im, pokazateli na 
mineralizacija, toksi~nost na hemiska smesa, najverojaten broj na 
koliformni klici, radioaktivnost, kvalitet na voda propi{an so zakon i 
procenet sumaren kvalitet so ispituvawata. Постои регионална мрежа а 
мерење на квалитетот на проточните води во Македонија.  

 
Se merat 18 parametri: As, Ag, Al, Ni, Mn, Fe, Cr, Mg, Na, Ca, Zn, Cu, Pb, Cd, Co, K, P, 
pH.  
 
Mre`ata na me|udr`avnite vodoteci mora da se vklu~i vo monitoring sistemot, {to 
podrazbira opremuvawe so senzori za kontinuirano sledewe na kvalitetot na 
vodata, alarmen sistem priklu~en na telemetarski sistem za dostavuvawe na 
podatoci. Istite treba da se vklu~at vo evropskita regionalna mre`a.  
 
Povr{inskite vodi (reki i ezera) vo Republikata se podeleni vo 4-ri klasi i 
definirana e upotrebata na vodata zavisno od klasata (tabela 3). Isto taka 
definirani se i karakteristi~ni parametri i nivnite granici, sprema koi se 
opredeluva klasata na povr{inskata voda (tabela 4). Vo tabelata 5 пrika`an e 
potrebniot kvalitet na povr{inskite vodi (propi{an so zakonskata regulativa) i 
postignatiot kvalitet na vodata vo periodot (1989 - 1994 god.). Od iznesenite 
vrednosti vo tabelata, mo`e da se zaklu~i deka kvalitetot na povr{inskite vodi 
vo Republikata vo golema merka ne go zadovoluva potrebniot kvalitet. 
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Tabela 3- Namena na vodata sprema klasifikacijata 

 

klasa upotreba ili koristewe na vodata 

I 
^isti vodi koi vo prirodna sostojba ili posle nivnata dezinfekcija mo`at da se upotrebu-
vaat i koristat za vodosnabduvawe na naselenite mesta, za prehranbena industrija i 
odгледување na plemeniti vrsti na ribi. 

II 

Vodi za kapewe, rekreacija i sportovi na voda kako i odгледување na ostanati vrsti na ribi. 
So normalni metodi na nivna obrabotka (koagulacija, filtracija, dezinfekcija) mo`at da se 
upotrebat i za vodosnabduvawe na naselenite mesta, kako i vo industrijata, kade treba ~ista 
voda. 

III 
Vodi, koi vo svojata prirodna sostojba ili posle nivnoto soodvetno kondicionirawe mo`at 
da se upotrebat vo zemjodelstvoto i za vodosnabduvawe na industrijata kade {to ne se bara 
~ista voda. 

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

Извор: Просторен План на Република Македонија, 2002 
 
Tabela 4. - Maksimalno dozvoleni parametri za klasifikacija na vodata 

 

Opis  na  indikatorot 
Klasifikacija  na  vodata 

I II III IV 

Maksimalno suspendirani materii              mg/lit 10 30 80 100 

Maksimalno  suv  ostatok                               mg/lit  
      - Povr{inska  voda 
      - Podzemna voda - nadvor od karst 

 
350 
800 

 
1000 
1000 

 
1500 
1500 

 
1500 

- 
Minimalno rastvoren kislorod   
(ne se primenuva za podz. vodi i ezera)     mg O2 /lit 

8 6 4 0,5 

Maksimalna  BPK5                                        mg O2 /lit 2 4 7 20 

Hemiska potro{uva~ka na kislorod     KMnO4 mg/lit 10 12 20 40 

Stepen na saprobnost po Libman  
(ne se primenuva za podzemni vodi i ezera) 

oligo-
saprobni

mezo 
saprobni 

β-α 

mezo 
saprobni 

α-β 

α-β mezo 
saprobni 
polisap-

robni 

Maksimalno koliformni organizmi / 100 mlit 200 6000 20000 - 

Vidlivi otpadni materii, so boja ili miris bez bez bez bez 

PH  vrednost 6.8 - 8.5 6.8 - 8.5 6.0 - 9.0 - 

Stepen na biolo{ka produktivnost (samo ezera) 
oligotro

fija 
umereno

eu-
trofija 

- 

Извор: Просторен план на Република Македонија, 2002 
 
Tabela 5. - Kvalitet na povrшinski vodi vo разгледуваното подрачје 
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 procenet kvalitet  na vodata od  analizi 
klasi na kvalitet na voda vo godina 

1989 1990 1991 1992 1993 1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        R  E  K  A          P  ^  I  W  A 
v. Pelince 2 2 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 



 33

re
d

.  
br

oj
 

merno  mesto 

kv
al

it
et

 
pr

op
i{

an
 

so
 z

ak
on

 procenet kvalitet  na vodata od  analizi 
klasi na kvalitet na voda vo godina 

1989 1990 1991 1992 1993 1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Katlanovska  Bawa 2 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 2 3 - 2 

Светиниколска Река 2 3 3-4 3 - 4 3 - 4 3 3 

Извор: Просторен план на Република Македонија, 2002 
 
Квалитет на површински води се мери како дел од мрежите што ги одржуваат 
Државната управа за хидрометеоролошки работи и Министерството за животна 
средина. Одредени мерења, особено на квалитетот на подземните води што се 
користат за водоснабдување врши Републичкиот завод за здравствена заштита. 
 
Резултатите од мерењата што се вршат се објавуваат во извештаи и делумно се 
поставени на веб-страницата на Министерството за животна средина. 
 
За жал, обемот на мерења и бројот на мерни места се намали во текот на изминатите 
години, така што не може да се зборува за постоење на сеофатен мониторинг врз 
основа на кој ќе се врши планирање на активности во насока на заштита и 
подобрување на квалитетот на површинските и подземните води. 
 
Квалитетот на водите во истражуваното подрачје е во директна корелација со 
големината на населбите во дадените сливни подрачја возводно од планираниот 
автопат, бидејќи комуналните отпадни води се основниот загадувач на реките во 
Македонија. Како што може да се види од претходната карта, реките Пчиња и 
Светиниколска река се во трета категорија на водотеци, со отстапувањата за поедини 
години што се забележани во Просторниот План.  
 
Vkupnite dnevni koli~ini koi se ispu{taat od Kumanovo vo Kumanovska reka, a 
potoa vo P~iwa, iznesuvaat 41.500 m3 i kako sirovi (netretirani), go imaat 
sledniot kvalitet: 
 
 Табела 6: Квалитет на река Пчиња 

Органско 
оптоварување 

Азот (N) Фосфор (P) suspendirani ~es. 

kgBPK/den kg/den kg/den kg/den 
6210 1472 265 21.850 

Извор: Физибилити студија во состав на Општинскиот план за заштита на животната 
средина (MEAP, 2003, финансиран од Европската банка за реконструкција и развој) 
 
Na slednata tabela se prika`ani istite parametri po tretmanot na otpadnite vodi 
vo stanicata za pre~istuvawe: 
  
Табела 7: Квалитет на ефлуентот во Куманово после пречистувањето   

Z  N P suspendirani ~es. 
kgBPK/den kg/den kg/den kg/den 

311 957 13 1093 
Извор: Физибилити студија во состав на Општинскиот план за заштита на животната 
средина (MEAP, 2003, финансиран од Европската банка за реконструкција и развој) 
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Претходните podatoci ja evidentiraat zna~itelnata rehabilitacija na vodotekot na 
P~iwa по изградбата на пречистителната станица што се финансираше како резултат 
на проектот Општински план за заштита на животната средина (Municipal Environmental 
Action plan-MEAP, финансиран од страна на Европската банка за реконструкција и 
развој-EBRD, a чија што изградба беше поддржана од страна на Швајцарската влада).  
 
Ова upatuva na potrebata od сочувување на квалитетот на реката и избегнување на 
дополнителни загадувачки процеси (како на пример изградба и експлоатација на 
планираниот автопат).  
 
Ова ќе биде возможно само ако се primenaт  soodvetni tehni~ki re{enija i merki za 
vreme na izgradbata i eksploatacijata na avtopatot, zaradi natamo{na za{tita i 
podobruvawe na kvalitetot na vodite. На тој начин ќе се овозможи заштита на 
podzemniте rezervi кои mo`at vo idnina da pretstavuvaat zna~aen izvor za 
vodosnabduvawe na naselenieto и да овозможат kvalitetno navodnuvawe na 
zemjodelskite povr{ini po te~enieto i po{iroko.  
 
Пчиња 
 
Rekata P~iwa kaj Prohor P~inski so sliv od 332 km2 vleguva vo teritorijata na 
Republika Makedonija, vnesuvaj}i mali vodeni koli~ini od Србија. Kako desna 
pritoka ja prima Kumanovska reka a leva Kriva reka. Pri golemi vodi poplavi 
nastanuvaat vo Kumanovo od Kumanovska reka, vo pomal obem plavi rekata P~iwa i 
Kriva reka na ograni~eni delnici kaj Kriva Palanka i Slavi{ko pole.  
 
На стационажа 7+000 трасата ја пресекува реката Пчиња. На таа делница се врши 
премостување преку реката.  
 
На истражуваното подрачје реката Пчиња не е регулирана и како таква може да има 
висока вредност за акватична и крајречна флора и фауна. Меѓутоа, коритото на река 
Пчиња во одредени потези се користи за зафаќање на речен песок и чакал, при што 
природното речно корито е мошне деградирано.  
 
За потезите каде што нема населени места во крајбрежниот појас има развиена 
вегетација, така што за овие подрачја ретециониот капацитет на реката е висок.  
 
Golema degradacija ima re~noto korito na P~iwa poradi iskoristuvaweto na 
re~niot nanos kaj selata Dolno i Gorno Kowari.  
 
Светиниколска Река 
 
Vo hidrografski pogled, Ov~epolskata Kotlina pripa|a na slivot na r.Bregalnica. 
Najgolem voden tek vo Kotlinata e Svetinikolska Reka. Taa e formirana od tri 
kraka: od Mavrovica, Karata{ (Crn Kamen) i Peri{. Izvori{teto na Mavrovica se 
nao|a vo blizina na s. Makre{ na nadmorska viso~ina od 727 m. Karata{ se formira 
vo blizina na s. Pavle{enci na nadmorska viso~ina od 389 m. Peri{ izvira vo 
atarite na selata Malino i Alakinci, na nadmorska viso~ina od 380 m. Ovie tri 
reki~ki se soedinuvaat vo sredi{niot del na Kotlinata kaj Sveti Nikole. Ottamu 
te~at vo meridijanski pravec kako Svetinikolska Reka. Svetinikolska Reka vo 
Ov~epolskata Kotlina prima nekolku pritoki. Od levata strana Burilovska Reka 
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so Nema{nica, a od desnata strana Gorobinska Reka (Potok), Kne`evska Reka i 
\uzumelska Reka. 
 
Svetinikolska Reka so pritokite, osobeno vo gornite te~enija ima karakter na 
buici. Ov~epolskite reki~ki, vo letnite meseci, juli i avgust, poradi golemoto 
isparuvawe i namaluvaweto na atmosferskiot talog, napolnо presu{uvaat. Samo vo 
Svetinikolska Reka do neodamna (do izgradbaта na akumulacijata Mavrovica) 
ima{e voda i preku leto. Poradi ekstremno su{nite godini i negri`ata na 
~ovekoviot faktor (bezmilosno se~ewe na полезаштитните pojasi, {umite i 
neobezbeduvawe na biolo{kiot minimum na r. Mavrovica) denes site vodoteci vo 
Kotlinata se presu{eni vo tekot na celata godina.  
 
Системи за наводнување  
 
Делот на трасата после Свети Николе се приближува до и сече еден магистрален / 
неколку разводни цевководи од системот за наводнување. Истите се подземни. 
Системот се користи од страна на Водостопанство Брегалница.  Пресекувањата на 
трасата со разводната мрежа на цевководи се утврдени со помош на дигитален приказ 
и текстуален опис на мрежата отстапен од страна на Водостопанство Брегалница по 
барање на проектантот на Идејниот проект.  
 
Повеќе детали за пресекувањата се дадени подолу во текстот. 
 
Вкрстување со цевководи во состав на системот за наводнување се застапени на  
стационажа 28+800 со азбестно-цементен канал; на 29+550 вкрстување со азбестно-
цементен канал; на 30+200 и 31+000 со азбестно-цементен канал.  
 
На влезот во Свети Николе планираниот пат го сече десниот магистрален канал-сифон 
Свети Николе. Се работи за челичен вод со пречник од 1800 мм. кој е поставен на 
длабочина од околу 1,5 метри.  
 
Трасата одејќи од Свети Николе кон Штип се вкрстува со разводен цевковод RC 13 на 
стационажа 32+950, (пречник 200мм), со RC 12 на стационажа 33+800 (пречник 
250мм.), со RC 11 на стационажа 34+500 (пречник 250мм.), со RC 10 на стационажа 
35+400 (пречник 399мм.) и со RC 9 на стационажа 36+050 (пречник од 300мм.). Со овој 
дел на мрежата стопанисува Водната заедница Свети Николе од Свети Николе.  
 
Во продолжение трасата се вкрстува со RC 8 на стационажа 36+900 (пречник 300мм.), 
со RC 7 на стационажа 38+800 (пречник 250мм), со RC 6 на стационажа 36+900 
(пречник 200 мм), додека RC 5 (пречник 200 мм), и RC 4 (пречник 200мм) не се 
вкрстуваат со планираниот автопат. Со овој дел од мрежата стопанисува Водната 
заедница Ерџелија од село Ерџелија.  
 
Паралелно со стариот пат од Свети Николе до Штип се води разводен вод RV 3/4 од 
стационажа 44-100-46+150; исто така паралелно со стариот пат се води RV2/8 меѓутоа 
за овој разводен вод не постои конфликт со новопроектираната делница бидејќи 
помеѓу новата коловозна лента и водот минува постојниот регионален патен правец. 
Во продолжение трасата се вкрстува кај селото Криви Дол со разводен вод RV 2/9 со 
пречник 300мм на стационажа 46+900. Со овој дел од мрежата стопанисува Водната 
заедница Овче Поле 2 од село Врсаково. Пред селото Три Чешми трасата се вкрстува 
кај пумпната станица Три Чешми со разводен вод RV 1 со пречник 400мм на 
стационажа 48+970.   
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Последните пресекувања со цевководите во состав на системот за наводнување се 
јавуваат нa krakot kon Strumica od 1+000 do 2+900 и нa krakot kon Koчani 0+800 do 
1+500.   
 
Планирана хидроакумулација на река Врањак (слив на река Светиниколска) 
 
Во Просторниот план на Република Македонија (2002) зa da se sogleda i dade 
proekcija na сistemite za navodnuvawe vo idniot period, do 2020 god. i 
podolgoro~no se koristeni postojnite podlogi, studii i ostanata tehni~ka 
dokumentacija izrabotena za taa namena. Ovaa dokumentacija poslu`i da se sogleda 
goleminata i rasprostranetosta na povr{inata za navodnuvawe, izvori{teto na 
voda i dr. karakteristiki za sekoj sistem za navodnuvawe oddelno. Vo tabelata 7 e 
dadena neto povr{inata za navodnuvawe за суб-водостопански подрачја во сливот на 
Средна и Долна Брегалница, каде што се протега трасата i toa odelno za sega{nata 
sostojba kako povr{ina koja {to mo`e da se navodnuva, za navodnuvawe vo idniot 
period i vkupna povr{ina; prose~naта norma na navodnuvawe na celiot sistem; 
vkupnite potrebi od voda za sistemot. Za sistemite od malite akumulacii (во кои 
припаѓа планираната на реката Врањак), koi imaat prose~na golemina od 44 ha, e 
usvoena norma za navodnuvawe isto za site vo golemina od 3.500 m3/ha. Pri 
presmetuvawe na vkupnite potrebi od voda e usvoeno da zagubite od voda vo 
sistemot (od izlivnoto mesto do izvori{teto) iznesuva 10%. 
 
Табела 8: Povrшini za navodnuvawe - sega i vo idniot period; po podra~jа i 
sistemi, како i vkupnite potrebi od voda 

Подрачје: Средна и Долна 
Брегалница 

Sistem 

Neto povr{ina za navodnuvawe  F Prose~na 
norma 

na 
navodnuvawe 

M   (m3/xa) 

Vkupni 
potrebi od 

voda 
W = 1,1 ⋅ M ⋅ F 
⋅ 103 (m3 ) 

Sega mo`e da 
se 

navodnuva  (ha) 

Za nav. 
vo иdniot 

period  (ha) 

Vkupno 
F   (ha) 

Bregalnica 23.758 4.353 28.111 8.297 256.561 

Lakovica-[tip 852 398 1.250 8.297 11.408 

Mavrovica-Sv.Nikole 225 775 1.000 8.297 9.127 

Mali akumulacii  900 900 3.500 3.465 

Извор: Просторен План на Република Македонија, 2004 
 
Со оглед на недоволното количество на расположливи води во источна Македонија 
изразена е потребата od izgradba na akumulacii i toa za pove}egodi{no 
izravnuvawe na protokot, ako voop{to mo`e da se zadovolat potrebite za 
navodnuvawe vo srednosu{na godina. Од анализите направени во Просторниот план 
утврдено е дека nema dovolno voda za navodnuvawe i pri potpolno akumulirawe na 
site prote~ni vodi vo prose~na godina so nivno izramnuvawe. Од тие причини 
разбирливо е да се планира изградбата на мали хидроакумулации, особено на 
подрачјето на Овчеполието кое е изразито сушно, така што има потреба за 
наводнување.  
 
Со оглед на недостигот на вода за наводнување на подрачјето, планирани се мали 
хидроакумулации за наводнување.  
 
При анализата на влијанијата, за подрачјето на кое се планира изведба на мала 
хидроакумулација ќе се процени нивниот обем и согласно тоа ќе се планираат мерки за 
ублажување на влијанијата. 
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3.9.2  Подземни води 

Del od vrne`ite {to se infiltriraat pod povr{inata na po~vata gi so~inuvaat 
podzemnite vodi. Nivnoto dvi`ewe vo po~vata i niz stenskite masi e bavno i so 
pogolemo ili pomalo zadocnuvawe, na pogodni mesta izleguvaat na povr{inata i gi 
zbogatuvaat povr{inskite vodi. Del od podzemnite vodi gi zbogaтuvaat podzemnite 
akumulacii - akviferot i go poka~uvaat nivoto na takvite akumulacii.  
 
Vodite {to izleguvaat na povr{inata (izviraat), sogleduvani se kako izvorski ili 
termalni vodi. Podzemnite vodi - akviferi, formirani se vo glavnite kotlini na 
Republikata. Nivnаta koli~ina zavisi od mnogu faktori kako {to se: 
klimatolo{kite, morfolo{kite i hidrogeolo{kite. Izda{nosta, kako vodno-
resursna bilansna komponenta zavisi od oscilaciite na nivoto na podzemnite vodi 
i mo`nosta za nivno obnovuvawe. Zatoa se koristi i terminot dinami~ki rezervi na 
podzemnite vodi. 
 
Akvifernite podzemni vodi, vo bilansnata sostojba na raspolo`ivite vodi ne 
vr{at zgolemuvawe na istite; Me|utoa ovie vodi poradi posebniot kvalitet se 
posebno zna~ajni, a prostorite na dinami~kite rezervi pretstavuvaat vid koristen 
akumulacionen prostor {to mo`e da bide iskoristen za izramnuvawe na protecite 
spored potrebite. 
 
Постојат повеќе типови на издани во Македонија, како што се: 
 

1. Издани формирани во неконсолидирани квартарни и неогени седименти 
a. Многу до средно издашни басени 
b. Ниско издашни басени 

2. Идани формирани во пукнатини и порозни карпи 
3. Подземни води формирани во карст 

 
Квартарните и неогените издани кои се формирани во неконсолидирани слоеви на 
песок и чакал се среќаваат во басените низ кои минува трасата: 
 

1. Басенот на Пчиња 
2. Басенот на Брегалница 

 
Poradi poslaboto iskoristuvawe na ovoj tip podzemni vodi, tie se nedovolno 
prou~eni i ima mnogu malku informacii za sledewe na oscilaciite na podzemno 
nivo. Od golemiot broj istra`ni dupnatini vo pove}eto makedonski kotlini, sega za 
sledewe na podzemnite vodi se koristat mnogu malku. 
 
Изворите се важни од аспект на управување со водните ресурси на подрачјето на 
трасата. Информации за особините на постојните регистрирани извори се дадени на 
следната табела: 
 
Табела 9: Регистрирани извори во подрачјето на трасата  Единица (106m3/год,) 
Општина Бр. на извори Просечно Вкупно Слободен 

проток 
Каптирано Максимум 

Куманово 308 0,010 2,94 1,99 0,95 0,36 
Свети Николе 77 0,010 0,80 0,06 0,74 0,20 
Штип 118 0,012 1,42 0,70 0,72 0,33 
Извор: Стратегија за водоснабдување и канализација, JICA, 2000 
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Според оценките од Просторниот план на Република Македонија (2002 година)  
vkupniot protek na izvorite vo podra~jeto na Republikata iznesuva 31.43 m3/сек. Taa 
vodna koli~ina so ogled na brojnosta i kapacitetot na izvorite e raspredelena vo 
poedini vodostopanski podra~ja. Во slednava tabela е цитиран извадок што се 
однесува на Водостопанското подрачје Пчиња: 
 
Tabela 10: Шtedrost на изворите во Водостопанското подрачје Пчиња 

Vodostopansko Broj na Штедрост 
podra~je izvori m3/s 106  m3/god 

P~iwa 614 1,6 50,4 

Извор: Секторска студија за Хидрологија, Просторен План на Република Македонија, 
2002 
 
Расположливоста и нивото на подземните води варира во однос на надморската 
висина, дебелината на колекторот на алувијалните средини и дистрибуцијата на 
водонепропусни средини, односно изолатори. Спрема национална развојна стратегија 
(JICA,2000) вкупната количина на подземна вода во Р Македонија се проценува на 
940х106 м3/год што претставува 18,3 % од водените речни ресурси (5,147х106 м3/год). 
 
Ridskite tereni se karakteriziraat so dlabo~ina na podzemnite vodi pogolema od 
10m (pojava na bunari so dlabo~ina od 15-20m). Ne se registrirani pojavi i 
indikacii za arterski vodi. 
 
До 1982 година направена е датабаза на бунари, а истата е продлабочена и 
софтверски поставена при изработката на Студијата за интегрирани управување со 
водните ресурси во мај 1999 која беше поддржана од страна на JICA. Бунарите се 
класифицирани според нивната намена, геолошката средина и истите се прикажани на 
ниво на општина.  
 
За подрачјето на трасата е релевантна следната информација: 
 
Табела 11: Издански зони во подрачјето на трасата 
Општина Бр. на 

бунари 
Длабочина Дијаметар 

(mm) 
Ниво 
на 
подз. 
Вода 

Издашност 
(l/sec) 

Водоносен 
слој (m) 

Температура 
(С0) 

рН 

Куманово 28 35,7 621,4 -6,1 5,8 7,8 11,4 6,8 
Свети 
Николе 

26 47,9 480,8 -2,5 8,7 17,0 13,4 7,3 

Штип 12 15,3 1301,9 -2,0 32,3 8,3 14,3 7,3 
Извор: Стратегија за водоснабдување и канализација, JICA, 2000 
 
Vo Ov~epolskata Kotlina, izdanot (podzemna voda) e na razli~na dlabo~ina. Vo 
ramninata na Svetinikolska Reka toj e poblisku do povr{inata-dlabok e 2-3 m 
(atarot na s.Amzibegovo i s.Mustafino). 
 
Vodata na ovaa dlabo~ina ima solen, blutnikav vkus. 
 
Zatoa {to izvorot e vo blizina na povr{inata na zemjata ovaa voda нема соодветен 
квалитет за водоснабдување. 
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Na bregovitoto zemji{te vo Kotlinata izdanot e podlabok, na dlabo~ina od 6-9 m 
(s.Gorno Crnili{te), a vo atarot na s.Stawevci, s.Karatmanovo i drugi sela izdanot 
e na dlabo~ina od okolu 7-10 m. 
 
Vo Ov~epolskata Kotlina, ~esta e pojavata na slabi izvori. Niv gi ima vo mnogu 
sela i vo nivnite atari. Ovie izvori se hranat so voda od mali izdani formirani 
vo povr{inskite sloevi. Nivnite vodeni `ici se slabi. Spomenatite izvori gi ima 
samo vo zonite na bregovito zemji{te i na kotlinskiot okvir sostaven od cvrsti 
karpi. 
 
Vo aluvijalnata ramnina na kotlinata ovie izvori gi nema. Vo grupata na pojaki 
izvori spa|aat nekolkute retki izvori на dopirot na razli~nite geolo{ki tvorbi. 
Takvi izvori vo oblasta se: Glava i Staroselski izvor vo atarot na s. Bogoslovec, 
potoa izvorot Tri ~e{mi vo s. Trstenik, izvorot Domuzbunar vo atarot na s.Gorno 
Crnili{te. Eden takov izvor izbiva i vo Sveti Nikole, severno od gradot (pokraj 
Gorobinska Reka). 
 
Spored ka`uvaweto na postari selani od s.Dolno \u|anci (извор ЛЕАП за Свети 
Николе), vo atarot na seloto, vo mesnosta Ljanik, imalo dosta jak izvor vo koj 
vodata isfrlala listovi od buka. Bidej}i vo Ov~epolieto nema buka, ovaa pojava 
mo`e da se dovede vo vrska so povrzanosta na ovoj izvor so Osogovskite Planini. 
 
Neramnomernata raspredelba na godi{nata koli~ina na vrne`ite vlijae na 
kolebaweto na vodata vo izvorite. Od zna~ewe se i termi~kite osobini na oblasta. 
Negativnite zimski temperaturi predizvikuvaat akumulacija na vrne`i i ottamu 
niskata zimska i visokata proletna izda{nost na izvorite. Visokite letni 
temperaturi predizvikuvaat isparuvawe i go smaluvaat poniraweto na do`dovite. 
 
Истражувања на минерални и термоминерални води во овчеполието досега не се 
извршени. Постојат индиции дека минерални води има во атарот на Богословец, јужно 
од Богословски рид, во близина на Брегалница, потоа во атарот на Строиманци, во 
месноста Киселица, како и во атарот на Мечкуевци, во месноста Смрдливец. Трасата 
не се приближува до овие локалитети.  
 
Локалитет Периш 
 
Предметното подрачје е оддалечено околу 800 метри од усвоената траса, а на делот 
на стационажата кај 23-тиот километар.  
 
Мочурливото земјиште се јавува како резултат на топографијата (природна дренажа на 
дождовни води од околните возвишенија, како што се Преотски рид и Побиен камен, а 
исто така и заради водонепропустливите слоеви кои се формирале во Еоценските 
седименти. Каналите што се формирани од времените водотеци Дрезга и Периш се 
прекинати за делот каде што се формира удолина помеѓу споменатите ридови, 
овозможувајќи слободно излевање на водата од водотеците, кога хидролошките 
услови го овозможуваат тоа. Во разговор со локалните власти утврдено е дека 
каналите во подрачјето се детално исчистени во 2007 година, што ја зголемува 
нивната пропустливост, намалувајќи ја можноста од плавење и изливање на водата од 
каналите во услови на зголемени врнежи. Присуството на антропогениот фактор на 
подрачјето и во соседните земјоделски парцели ја намалува можноста за одржување 
на ретки видови.  
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Времетраењето на замочвареноста е во тесна зависност од хидролошките услови, 
така што може да се потврди дека овој локалитет има карактеристики на 
замочвареност во ограничен период од годината (пролет и доцна есен).  
 
Што се однесува до тоа дали се застапени видови на флората и фауната што можат да 
претставуваат вредност на подрачјето и да го класифицираат во сензитивно, мора да 
се напомене дека околината на локалитетот е под интензивни земјоделски насади кои 
се третираат со средства за фертилизација на почвата и заштита на растенијата од 
штетници. Утврдено е дека во каналите се застапени одредени концентрации на 
заштитни средства како што е ДДТ, (извор: Национален план за отстранување на 
перзистентни органски загадувачи - ПОПс, 2003), додека на обработливото земјиште 
се применуваат заштитни средства со следните количества: 
 
Табела 12: Хемикалии што се користат за заштита на растенија во регионот на Овче 
Поле 
 
Заштитно средство Годишна потрошувачка / 

примена 
Активни супстанци 

Herbel 1l/ha dimetilaminosal 
Granstar 25 gr/ha tribenuron methyl 
Bayleton 1l/ha triamedimefon 
Dipterex 2kg/ha trihlorofon 
Извор: Национален план за отстранување на ПОПс, 2003 
 
Во Светиниколска река, која е формирана од неколку водотеци, меѓу кои е потокот 
Периш, пронајдени се одредени концентрации на ДДТ, и покрај тоа што неговата 
примена е забранета кон крајот на седумдесетите години. Според овие наоди, не може 
да се зборува за локалитет кој има вредност според која би се предложиле соодветни 
мерки за заштита. Дотолку повеќе, што со усвоената варијаната на трасата 
планираниот објект е безбедно оддалечен од анализираниот локалитет.  
 
3.10 Педолошки карактеристики 
 
Во однос на почвените ресурси, искуството има покажано дека системот што се 
користи за нивна класификација треба да базира на нивно групирање спрема нивните 
особини како што се почвената генеза, морфологијата како и однесувањето на почвите 
во специфични услови. Почвените класи од друга страна помагаат да се одреди 
специфичната намена на користење на почвите. Сепак, класификацијата секогаш 
овозможува во дадена класа да постојат и исклучоци што се должат на различни 
педогенетски веријации, така што пред да се утврди дадена намена на земјиште треба 
да се спроведат анализи за квалитетот на почвата. Од друга страна, востановените 
класи на почви овозможуваат да се спроведуваат генерални заклучоци за погодноста 
на одредени почви, како за продуктивни, така и за непродуктивни намени.  
 
Терминот Почва се користи да го означи горниот дел на земјината кора каде што 
карпите (литосферата) и воздухот (атмосферата), водата (хидросферата), како и 
живите организми (биосферата) се среќаваат и интегрираат во педосферата. Почвата 
се состои од неоргански и органски компоненти, цврсти, течни и гасовити форми, а 
содржи и голем број на живи организми. За разлика од воздухот, водата и биотата, кои 
се сите мобилни системи, почвите се карактеристични за дадени локации и, покрај тоа 
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што почвите се постабилни од останатите три системи, тие покажуваат значителни 
варијации во времето и просторот.  
 
Почвите имаат најмалку шест основни функции: 
  

− Производство на биомаса за земјоделството и шумарството 
− Улога на филтер, тампон, помеѓу атмосферата, подземните води и 

растителноста, обезбедувајќи заштита за целокупниот ланец на исхраната, како 
и за резервите на вода 

− Почвите се биолошки хабитати и резерви за генетски фонд 
− Почвите се користат како ресурс и суровина, како на пример глината, песокот, 

чакалот; почвата е исто така акумулатор на енергија и колектор на вода 
− Конечно, почвите се геогенетско и културно наследство; тие исто така 

претставуваат есенцијална компонента на пејсажот, истовремено криејќи 
палеонтолошки и археололшки богатства. 

 
Сите почви имаат важна улога во формирањето и одржувањето на хабитатите. 
Почвите имаат регулаторна функција, така на пример почвите со густа текстура имаат 
хемиска регулаторна функција, додека почвите со погруба текстура овозможуваат 
добри филтрациони карактеристики и со тоа подобро полнење на подземните издани.  
 
Продуктивните почви ширум светот се загрозени од деградација, на тој начин 
загрозувајќи го опстанокот на видовите кои го формираат живеалиштето во 
определени почвени услови.  
 
Формирањето на почвите е спор процес, којшто бара најмалку 500 години за 
формирање на околу 2,5 цм. почвен слој за влажни клими и во мека карпа на рамен 
терен. Земјоделството и другите антропогени активности ги забрзуваат и 
продлабочуваат ерозивните процеси и на тој начин се врши дополнителна деградација 
на почвата. Така на пример отстранувањето на растителната покривка ја остава 
почвата незаштитена, а исто така ги загрозува земјоделската и биолошката продукција. 
 
Почвениот покривач во Република Македонија е мошне хетероген, со често застапени 
измени на почвени типови за релативно мали растојанија. Застапени се речиси сите 
рељефни форми и геолошки формации, климатски типови и влијанија, растителни 
асоцијации што се јавуваат во Европа. Така во Македонија се утврдени повеќе од 30 
почвени типови, како што се: литосоли, регосоли, ареносоли, колувијални почви, 
рендзини на цврсти варовници и доломити, рендзини, ранкери, вертисоли, черноземи, 
хромни камбисоли, црвеници (terra rossa), кафеави шумски почви на варовници и 
доломити, кафеави шумски почви, кафеави подзолски почви, алувијални, флувијални 
ливадски, хидроморфни црни почви, глејни почви, тресети, псеудоглејни, солончак и 
солонец.  
 
Карактеристики на почвата во подрачјето на трасата 
 
За подрачјето на трасата нема на располагање карта на почвите. Врз основа на посета 
на терен и како резултат на корелација со геолошките информации и постојната 
намена и користење на земјиштето направена е груба поделба на почвени типови 
долж трасата. 
 
Спрема геолошките и геоморфолошките карактеристики утврдени се различни почвени 
и пејсажни единици.  
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Така на пример, во почетниот дел од Миладиновци до стационажа 4+375 автопатот 
минува низ ридест терен обраснат со дабова деградирана шума, така што почвите се 
кафеави со претежно кисела реакција; потоа на пресекот со река Пчиња (село Средно 
Коњари), односно стационажа 6+935, трасата навлегува во алувијален терен. Потоа во 
делот на трасата во Овче Поле е претежно рамничарски, со измени кај делниците каде 
што трасата се води во подножје на возвишувања и ридест терен. Во зависност од 
геолошкиот состав, наклонот на теренот, експозицијата, вегетациската покривка и 
начинот на користење на земјиштето формирани се следните почви: 
 
Литосоли 
 
Литосолите се застапени во ридско-планински подрачја врз кисели и компактни карпи. 
Најчесто овие почви содржат повеќе од 50% груби честички, многу мала застапеност 
на глина. Како резултат на грубозрнестата структура овие почви се добро аерирани и 
содржат околу 1,7% хумус. Не се соодветни за земјоделско производство. На трасата 
се наоѓаат на мали должини, за подрачјето во почетниот дел на трасата, односно на 
потегот од клучката Миладиновци приближно до стационажа 4+300. 
 
Регосоли 
 
Регосолите се јавуваат во басени и на ридести терени, преку палеогени, неогенски и 
делувијални седименти. Во зависност од субстратот врз кој тие се формирани,  овие 
почви се мошне хетерогени во смисла на нивниот механички состав. Регосолите што 
се формирани преку резидуи од кисели карпи содржат просечно 27% груби фрагменти, 
3% глина, 13% фини честици. Застапени се на кратки делници каде што трасата се 
води во долините на Араповац и Длабоки Дол.  
 
Колувијални почви 
 
Колувијалните (делувијални) интезивно се користат во земјоделството. Имаат многу 
хетерогена текстура. Во просек, овие почви содржат 10% грубозрнести компоненти, 
10% глина, 20% фини честици, а песокот доминира со 70%. Просечната вредност за 
нивната порозност изнесува 44%, капацитетот за задржување на вода е 34%, 
воздушниот капацитет е 10%. Овие почви се мошне хетерогени во однос на нивните 
хемиски карактеристики. Литосолите содржат просечно 2% хумус. Дистричните 
колувијални почви имаат низок капацитет за катјонска размена (помалку глина со 
повеќе илит и каолин). Овие почви се главно застапени на делот каде што трасата по 
излезот од Свети Николе минува низ пределите на земјоделските култури. 
 
Вертисоли 
 
Вертисолите се идентификувани како интразонални, литогенетски топогенетски почви. 
Се наоѓаат заедно со останатите почвени типови, а во зависноста на стенскиот 
материјал, како што се регосолите, рендзините, черноземските почви и циметните 
шумски почви, а на основна компактна карпа со литосолите и вертични ранкери. 
Вертисолите се карактеризираат со висока пластичност: горната граница е 79%, а 
долната е 38%, додека бројот на пластичност е 41%. Се наоѓаат покрај делови од 
трасата што минува низ Овче Поле. 
 
Флувисоли 
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Флувисолите претежно покриваат околу две третини од речните плавени долини. Се 
карактеризираат со мошне хетерогена структура. Просечната текстура е следната: 
фини фракции 51%, прашина 30%, глина 10%, и грубозрнеста компонента 9%. Во 
површинскиот хоризонт овие почви содржат просечно 2% хумус. Од вкупната површина 
на распространетост на алувијалните почви, некарбонатните отпаѓаат со 62%, а 
карбонатните зафаќаат 38%. Флувијалните-ливадски почви (хумофлувисоли) 
завезмаат значително помала површина од алувијалните. Просечниот 
гранулометриски состав е следниот: фина фракција 42%, прашина 30%, глина 16%, и 
груби песоци 12%. На трасата се застапени во долините на водотеците Врањак и 
Периш. 
 
3.11 Пејсажни карактеристики 
 
За подобро издвојување на пејсажни целини со цел уредување, планирање и заштита 
на пејсажите потребно е да се направи класификација на видовите на пејсажи. Нема 
општо прифатена фитогеографска поделба на територијата на Република Македонија, 
иако се направени многу обиди за таква поделба како резултат на деталните 
ботанички истражувања во регионот (не постои ниту општа биогеографска поделба). 
Потешкотиите и различните пристапи на разни автори се резултат од специфичната 
транзициона позиција на Македонија во Европа и Балканскиот полуостров, како и од 
нејзината специфична геолошка историја.  
 
Кон претходно искажаното треба да се напомене недостатокот на глацијации на 
најголем дел од територијата (со исклучок на највисоките планини), што придонесе кон 
одржување на многу богат биодиверзитет (флора и фауна). Фрагментацијата, пак, на 
хабитатите, придонесува кон неможност да се издвојат покрупни пејсажни единици на 
територијата на Републиката.  
 
Во светот правени се обиди за класификација на пејсажите врз основа на 
геоморфолошките карактеристики, почвените карактеристики, намената на користење 
на земјиштето и тн. Од тие причини потребно е да се дефинира што се подразбира под 
пејсаж.  
 
Пејсажот не е врзан со негово прецизно издвојување на карта врз основа на делови од 
теренот кои се природни или изградени од човекот. Тој претежно базира на нашата 
перцепција, односно восприемање на целосноста и меѓусебната интеракција на 
физичкогеографските и биогеографските елементи во спрега со изградените структури 
и култивираните терени. Така на пример, природњаците и геолозите се стремат да го 
дефинираат пејсажот како склоп на геологијата, почвата, топографијата (релјеф, 
наклони, експозиција), флората, фауната, хабитатите и хидрологијата. Потоа, пејсажот 
има и социјална, културна и политичка димензија што не може да биде претставена на 
карта. Овие аспекти можат да се оценуваат преку параметрите како што се однос 
помеѓу изграден и неизграден простор, висина на објекти, старост, руинираност, 
опременост со инфраструктура, застапеност на културно-историско наследство и така 
натаму.  
 
Со оглед на недостигот од научни истражувања кои би претходеле на издвојување на 
различни нивоа на пејсажни единици (на пример природни, полуприродни и 
видоизменети од човекот, или планински, ридести и рамничарски итн.), за потребите 
на оваа Студија пејсажот ќе се третира преку критериумот на користењето на 
земјиштето; и покрај тоа што постојната намена може да се промени, перцепцијата на 
локалното население има тенденција на ниска толеранција кон вакви промени. 
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Сценските вредности, односно визуелните карактеристики на пејсажот вклучуваат 
формата на земјиштето (морфолошките услови), покривачот на земјиштето 
(растителниот покривач, карпите и така натаму), како и начинот на користење на 
земјиштето што зависи од бројни природни и културни процеси.  
 
Одржувањето на сценските вредности на пејсажот во патниот коридор е важно заради 
следното: 
 

− Постојат силни културни врски со пејсажот и чувството на населението околу 
вредноста на крајречниот, низинскиот и ридестиот пејсаж покрај трасата на 
автопатот.  

− Вредностите на овој пејсаж можат да резултираат во негово управување со 
цел привлекување на посетители што се заинтересирани за екотуризам.  

− Визуелните вредности се асоцирани со квалитетот на животната средина и 
природните ресурси, така што заштитата на визуелните вредности во оваа 
смисла може да придонесе кон одржлив развој и зачувување на биолошката 
разновидност на пределите покрај автопатот  

 
Пејсажот треба да биде фундаментален при зачувувањето на сопствениот имиџ на 
еден народ или поднебје. Како што беше опишано погоре, сценската вредност на еден 
пејсаж може да се конвертира во монетарна вредност со зголемување на туристичката 
посета.  
 
На следната табела е направен преглед на намената на користење на земјиштето на 
подрачјето на трасата. 
 
Табела 14: Намена на користење на земјиштето покрај трасата 
Стационажи Користење на земјиштето покрај трасата 
2+200-3+600; 5+000-6+000; 15+000-16+000 Субмедитеранска деградирана шума 
11+200-13+600; 19+000-21+000;  Интензивно користено земјоделско земјиште - лозја 

и пасишта 
21+000-28+300; 28+000 - 42+500; 45+500-48+300 Интензивно користено земјоделско земјиште - 

овоштарници и ниви 
13+600-15+000 Пасишта 
1+200-1+500; 40+000-41+950; 44+000-45+500 Култура црн бор 
7+050; 9+900; 10+100; 11+500; 15+000; 16+800; 
18+250; 31+500-32+500 

Крајречна вегетација 

8+300; 10+900; 32+500-38+100 Речно корито делумно обраснато 
7+400; 12+500; 18+500-22+000; 29+400-32+000; 
41+100-42+000; 49+050-50+000 

Населби 

28+800; 29+550; 30+200; 31+000; 32+950, 33+800 
34+500 35+400 36+050 36+900 38+800 36+900 44-
100-46+150; 46+900. 48+970; Na krakot kon 

Strumica od 1+00 - 2+900 

Na krakot kon Koчani 0+800 - 1+500. 

Вкрстување со систем за наводнување 

43+800-44+600 Угари 
 
Напомена: При утврдувањето на намената на користење на земјиштето долж трасата 
се изоставени делниците за кои наизменично се врши промена на користење на 
земјиштето заради малите парцели во приватна сопстеност и на кои се застапени 
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хетерогени намени во диконтинуитет. Наведените стационажи ги определуваат 
потезите каде што постои доменантна намена на користење на земјиштето.  
 
На подрачјето на трасата не постојат предели со исклучителна сценска вредност.  
 
Трасата може да се подели во неколку функционално и просторно одделени единици. 
Тие се следните: 
 
− Ридчесто брановиден дел каде што трасата се води по гребенот на ридовите од 

Миладиновце до пресек со долината на река Пчиња 
− Долински дел по ободот на Овче Поле, каде се менуваат земјоделски парцели, 

пасишта и ливади 
− Влез во полето и водење на трасата низ долината на Свети Николска Река 
− Делница која навлегува во поле испресечено со канали за наводнување, 

ограничено со благо извишени ридови, кои на крајот на делницата се обраснати со 
култура на црн бор.  

 
Меѓутоа, не е можна прецизна дефиниција на видовите на пејсажи во предметната 
област поради отсуството на поделба на пејсажи во рамките на територијата на 
земјата (Република Македонија) врз основа на современата перцепција на пејсажите и 
релевантниот научен концепт. 
 
На фотографиите подолу е прикажана пејсажна целина која е значително 
видоизменета од страна на човекот. 

Фотографија 1: Предел антропогено видоизменет, со добра структурна разновидност;  
 
Овој пејсаж е застапен на делницата Свети Николе-Штип, каде што трасата на патот се 
води паралелно со постојниот регионален пат. Истиот има значајна структурна 
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разновидност. Видливо е дека во тесниот коридор на патот не е застапено квалитетно 
земјоделско земјиште.  
 
Особено начинот на користење на земјиштето не претставува уникална пракса која 
треба да се одржува во иднина. Сепак, комбинацијата на пасишта и овоштарници, како 
и пасишта и лозја (но секако во помал обем) е типична за Македонскиот земјоделец и 
при работите на изведбата на патот ќе се води сметка за избегнување на можни 
нарушувања на овие пејсажни единици. 
 
Биотопот на населените места и другите пределски целини се подетално разработени 
во текстот што следи. 
 
Социјалните и економските влијанија заради промената на пејсажот зависат од 
следното: 
 

• степенот на промената на користењето на земјиштето;  
• капацитетот на одделни пејсажи да ги апсорбираат промените;  
• примената на визуелни системи / мерки за да се ублажат тие промени;  
• кумулативни влијанија од промените на афинитетите на посетителите  
• кумулативни влијанија од промените на чувството за сопственост на локалното 

население.  
 
Овие аспекти ќе бидат подетално обработени во поглавјето за Оцена на влијанијата 
врз животната средина.  
 
Во натамошниот текст трасата е поделена од аспект на климазоналните типови кои 
воедно претставуваат посебни пејсажни макро-целини.  
 
3.12 Пејсажни целини 
 
Поделбата на пејсажот за проектната област може да се користи и како биогеографска 
поделба, бидејќи пристапот на Матвејев (поделба на биоми) и Филиповски (поделба на 
вегетација-клима-почва) е биогеографски базиран.  
 
Во текот на целата траса застапено е подрачјето на климазоналната асоцијација 
Querco Carpinetum orientalis macedonicum Rudski apud Ht (шумска заедница на даб 
благун и бел габер); во ова подрачје спаѓаат котлински површини во кои доминираат 
брановидно ритчести терени; котлините започнуваат на надморска висина од околу 
300 мнв. додека ридестите терени достигнуваат до 600 мнв. 
 
Важна карактеристика за трасата на автопатот од Миладиновци до Штип е дека истиот 
ќе опфати полуприродни предели и подрачја целосно изменети од човекот. 
 
Полуприродните предели доминираат во почетниот дел на трасата и делумно каде 
што трасата пресекува времени и трајни водотеци кои се обраснати со специфична 
крајречна вегетација. Во близината на населените места кај делницата пред Свети 
Николе трасата минува низ предели обраснати со пасишта во комбинација со 
овоштарници и помалку лозја; основна карактеристика на овој предел е структурната 
разновидност заради уситнетите парцели и екстензивниот начин на обработка на 
земјата. 
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Од Свети Николе до Штип пределот е целосно видоизменет и претставува земјоделско 
земјште со променлива категорија и различен плодоред и полесмена. Карактеристични 
се поголеми парцели кои се одгледуваат поинтензивно, а делумно и се наводнуваат.  
 
Во понатамошниот текст се анализираат карактеристиките на одделните биотопи што 
се застапени во дадената климазонална област. 
 
3.13  Флора и фауна 
 

3.13.1  Опис на биомите и хабитатите (биотопите) долж трасата на автопатот 

Прегледот на биолошката разновидност на просторот низ кој ќе минува трасата на 
патот е направен врз основа на литературни податоци од претходни истражувања и од 
сопствени необјавени податоци. Врз база на сето тоа направена е анализа и 
селектирани се повеќе хабитатни групи кои пак припаѓаат на два биоми и тоа: 
 

1)  Субмедитеранско-балкански шуми (СБШ) 
2)  Медитерански полупустини (МПП) 

 
БИОМ НА СУБМЕДИТЕРАНСКО-БАЛКАНСКИ ШУМИ (СБШ) 
 
На Балканот го зафаќа предпланинскиот и планинскиот појас. Заради влијание на 
човекот овој биом во голема мера е претворен во земјоделско подрачје или во 
неплодни голини и камењари. Со тоа човекот ја смалил првобитната територија на овој 
биом за сметка на проширувањето на евроазиските степи, културните степи и 
полупустини. Главен тип на биоценози се ксеротермни шуми, каде дрвјата меѓусебно 
се доста раздалечени (отворен тип), така што во шумата е овозможен раст на грмушки 
и треви.  
 
Средногодишната температура во овој биом е од 9,3 до 11,7оC. Средната месечна 
температура на најтоплиот месец е од 20 до 23оC. Зимата со негативни температура 
трае 1-3 месеци. Врнежите се од 450-650 мм годишно, распоредени главно во есен (X и 
XI) и доцна пролет (V и VI), а летото е сушно. Секои 8-13 години се јавуваат остри и 
долги зими со повремени јаки мразеви (до - 30оC). Во лето пак условите се слични на 
тие во медитеранот и евроазиските степи и полупустини. Синеколошка карактеристика 
на растителниот свет на СБШ е од типот: субмедитерански ксеротермни листопадни 
шуми Quercetalia pubescentis. Овде влегуваат дабовите шуми и крајречните шуми со 
врби и тополи. 
 
Диверзитет на флората и фауната на субмедитеранско-балкански шуми 
 
Дабови шуми 
 
Флора и вегетација 
 
Се карактеризираат со шумската заедница на даб благун (Querco-Carpinetum orientalis 
macedonicum Rud. 39 apud Ht. 1946). Оваа термофилна и ксерофилна заединца се 
развива под регионално влијание на климата и врз скелетни почви (силикатни и 
варовнички). Катот на дрвјата е претставен со помали или поголеми групи на 
дрвенести видови (Qurercus pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus и др.) кои 
ретко надминуваат висина од 6 m. Поради реткиот склоп, катот на грмушки е застапен 
со голем број, пред сè, термо-ксерофилни грушки како што се: Qurercus pubescens, 
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Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Acer campestre, Acer monspessulanum, Quercus 
trojana, Pistacia terebinthus, Coronilla emeroides, Colutea arborescens, Genista nissana, 
Cytisus leucanthus, Juniperus oxycedrus, Clematis flamula, Buxus sempervirens, Pyrus 
amygdaliformis, Rhus cotinus, Rhus coriaria, Lonicera etrusca, Prunus spinosa, Prunus 
cerasifera, Jasminum fruticans, Ruscus aculeatus, Arceuthobium oxycedri и други.  
 
Дијагностички значајни видови од приземната флора се: Cyclamen neapolitanum, 
Acanthus longifolius, Stipa bromoides, Silene viridiflora, Leontodon fasciculatus, Luzula 
forsteri, Asperula aristata, Carex halleriana, Lithospermum purpureo-coeruleum, Viola 
reichenbachiana, Geum urbanum, Melica uniflora и др. 
 
Изразеното антропогено влијание, како и неповолните еколошки услови имаат силно 
влијание врз оваа заедница, такашто таа денес е силно деградирана, а на некои 
локалитети се јавува и во форма на шибјак.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографија 2. Деградирана заедница на благун и бел габер 
 
Габи 
 
Во овој тип на живеалиште се регистрирани повеќе видови габи (вогл. макромицети). 
Најголем дел од видовите се териколни од кои поголемиот број се микоризни, а 
останатите се сапроби. Повеќето микоризни видови припаѓаат на родовите: Amanita (A. 
caesarea, A. citrina, A. crocea, A. rubescens, A. vaginata); Boletus (B. aereus, B. aestivalis, 
B. satanas), Cortinarius (C. guttatus, C. infractus, C. odorifer); Lactarius (L. piperatus, L. 
volemus, L. zonarius) и Russula (R.aurata, R. delica, R. emetica, R. ochroleuca). Од 
лигниколните видови најголем дел се сапроби кои се развиваат на суви гранки, 
пенушки и паднати стебла од разни видови на даб, габер и јасен, додека 4 вида се 
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паразити на живи стебла, гранки и листови. Од нив како најзначаен би го истакнале 
опасниот патоген Erysiphe alphitoides кој напаѓа млади листови од Quercus spp. и е 
познат како пепелница на дабот. Останатите видови Phellinus torulosus и Fistulina 
hepatica поретко се јавуваат како паразити и најчесто како сапроби. Како најзастапени 
видови во овие шуми се јавуваат: Amanita ovoidea, A.caesarea, A.crocea, A.vaginata, 
A.strobiliformis, B.satanas, Clitocybe gibba, C.geotropa, Exidia truncata, Lactarius volemus, 
Peniophora quercina, Polyporus arcularius, Stereum hirsutum, Trametes versicolor, T.hirsuta 
и Vuilleminia comedens.  
 
Покарактеристични видови габи за дабовиот екосистеми се: Amanita ovoidea, 
A.caesarea, A. citrina, A. crocea, A. rubescens, A. vaginata A.strobiliformis, Boletus aereus, 
B. aestivalis, B.satanas, Clitocybe gibba, C.geotropa, C.dealbata, C.odora, Cortinarius 
sodaguitus, C.odorifer, C.infractus, Dichomitus campestris, Exidia truncata, Hebeloma 
ochroalbidum, Hydnellum concrescens, Hydnum repandum, Hygrophorus nemoreus, 
Hygrophorus gliocyclus, Lactarius volemus, L. zonarius, Lanzia echinophila, Leccinum 
quercinum, Leucocortinarius bulbiger, Peniophora quercina, Polyporus arcularius, Russula 
ochroleuca, Russula aurata, Stereum hirsutum, Trametes versicolor, T.hirsuta, Tricholoma 
scalpturatum, Vuilleminia comedens. 
 
Фауна  
 
Пеперутки (Lepidoptera) 
 
Позначајни видови видови за дабовите шуми се: 
 
Carcharodus flociferus  Thymelicus sylvestris 
Timelicus lineola  Papilio machaon 
 Pieris rapae  Pontia daplidicae 
 Gonepteryx rhamni  Lycaena phleas 
 Polyomatus icarus  Argynnis pandora 
 Vanessa atalanta  Lasiomata megera 
 Pararge aegeria  Coenonympha pamphilus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фотографија 3. Црвен адмирал (Vanessa atalanta) – аспективен вид пеперутка од 

дабовите шуми 
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Херпетофауна 
 
Карактеристични видови се: Testudo hermani, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibeli. 
Покрај овие карактеристични видови можат да се сретнат и следниве видови на 
водоземци и влечуги: 
 

Bufo viridis Telescopus falax 
Lacerta taurica Natrix tessellata 
Lacerta viridis  Elaphe longissima 
Testudo hermani Natrix natrix 
Testudo graeca Elaphe situla 
Coluber caspius Eryx jaculus 
Coluber najadum Elaphe quatorlineata 

 
Птици 
 
Карактеристични видови се: Parus lugubris, Dendrocopos syriacus; Muscicapa 
semitorquata, Streptopelia  decaocto и  Accipiter brevipes. Во вој биом покрај карактерис-
тичните во различни периоди во годината можат да се сретнат и следниве  видови: 
 

Accipiter gentilis Lanius senator 
Buteo buteo Lullula arborea 
Carduelis carduelis  Luscinia megarhynchos 
Carduelus spinus Oenanthe hispanica 
Certhya brachydactilla Oriolus oriolus 
Cethia familiaris Otus scops 
Columba oeneas Phylloscopus trochilus 
Coracias garrulus Picus canus 
Corvus cornix Picus viridis 
Coturnix coturnix Pyrrhula pyrrhula  
Cuculus canorus Regulus regulus 
Dendrocopus medius Scolopax rusticola 
Emberiza cirlus Sylvia communis 
Emberiza citrinella Troglodytes troglodytes 
Emberiza melanocephala Turdus merula 
Erithacus rubecula Turdus philomelos 
Fringilla coelebs Turdus pilaris 
Garrulus glandarius Turdus viscivorus 
Lanius collurio Upupa epops  

 
Цицачи 
 
Карактеристични видови за дабовите шуми се: Dryomis nitedula, Apodemis flavicolis 
(жолтогрлен шумски глушец), Glis glis, Erinaceus concolor. Покрај нив можат да се 
сретнат и следниве видови: Meles meles (јазовец), Martes foina (куна белка), Canis 
lupus, Felis silvestris.   
 
Крајречни шуми со врби и тополи 
 
Карактеристични доминантни дрвенести видови во заедницата на бела и кршлива врба 
(Saliceum albae-fragilis) се белата врба (Salix alba) и кршливата врба (Salix fragilis). На 
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некои места може да доминира белата врба, а на други покрај белата може да биде 
присутна и кршливата. Други видови како: Populus nigra, Salix triandra, Sambucus nigra, 
Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Amorpha fruticosa итн. се 
среќаваат во мали групи или како поединечни стебла. На некои места доминираат 
тополите (Populus nigra, Populus tremula и Populus alba) така што асоцијацијата 
преминува во типична заедница на тополи. Во слојот на ниските растенија и треви 
најкарактеристични се: Poa trivialis, Poa palustris, Carex vulpina, Polygonum lapatifolium, 
Polygonum hidropiper, Rumex sanguineum, Veronica anagallis-aquatica, Scirpus lacustris 
итн. 
 
Видовиот состав на габите е со предоминација на видови врзани за Salix како Phellinus 
igniarius кој е опасен паразит на Salix alba, потоа Fomes fomentarius, Laetiporus 
sulphureus и Ganoderma applanatum кои паразитираат на тополи и врби. 
 
Што се однесува до фауната оваа фитоценоза е богата со птици: Luscinia 
megarhynchos, Erithacus rubecula, Streptopelia turtur и Alcedo atthis. Од водоземците 
значаен е видот Bombina variegatа која е на Анекс II на директивата за живеалишта. Од 
влечугите (змии) често се јавува белоушката (Natrix natrix). Во однос на без`рбетниците 
позначајни се некои пеперутки кои се тесно поврзани со ова станиште, како што се: 
Apatura illia, Polygonia c-album, Maniola jurtina, Kirinia roxelana итн. Ортоптероидната 
фауна е претставена со следните видови: Tylopsis lilifolia, Phaneroptera nana, Tettigonia 
viridissima, Metrioptera bispina, Platycleis incerta, Decticus verrucivorus, Oecanthus 
pellucens, Gryllus campestris, Acheta deserta, Tetrix subulata, Tetrix nutans, Acrotylus 
insubricus, Forficula auricularia и Anechura bipunctata. Овој биотоп е карактеристичен за 
речиси сите крајбрежни зони на реките во Македонија. 
 
Валоризација на флората и фауната на субмедитеранско-балканските шуми 
 
Флора, вегетација, хабитати 
 
Валоризацијата на флористичката разновидност е извршена според неколку 
меѓународни конвенции и директиви, кои се ратификувани од страна на Република 
Македонија: 
 
− Светската црвена листа (IUCN Global Red List (Walter & Gillett 1997) 
− Анексите II b и IVb од Директивата за хабитати (Habitat Directive Annex IIb, Annex 

IVb) 
− CORINE 
− Значајни растителни простори (IPA - Important Plant Areas) 
 
Податоците за флората на ovoj дел од трасата се добиени од достапната флористичка 
литература а, во помала мера, од сопствени истражувања. При проценувањето на 
податоците се користени и резултатите од Студијата за состојбата со биолошката 
разновидност на Република Македонија (Country study for Biodiversity of the Republic of 
Macedonia-first Nationa Report, 2003) и Стратегијата и акциониот план за заштита на 
биолошката разновидност на Република Македонија (Biodiversity Strategy and Action 
Plan of the Republic of Macedonia, 2004). 
 
Врз основа на овие документи, растителните таксони кои се наведуваат за делот 
вдолж трасата се проценувани во однос на следните критериуми: 
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− Видови кои се наоѓаат на Светската црвна листа (IUCN Global Red List (Walter & 
Gillett 1997) (Plants with a status of International protection) 

− Видови кои се наоѓаат на CORINE листата на Европа 
− IPA видови 
− Македонски ендемити присутни на просторот на трасата 
 

Резултати од валоризацијата 
 
− Видови кои се наоѓаат на Светската црвна листа (IUCN Global Red List (Walter & 

Gillett 1997) (Plants with a status of International protection): не се констатирани.ѓ 
− Видови кои се наоѓаат на CORINE листата на Европа: Silene vulgaris 
− IPA видови: не се констатирани 
− Македонски ендемити присутни на просторот на трасата: не се констатирани 
− Ретки или засегнати типови живеалишта во регионот на трасата: не се 

констатирани 
 
Од горенаведеното може да се заклучи дека освен видот Silene vulgaris од CORINE 
листата на Европа, кој е многу чест и распространет вид, други значајни или 
загрозени видови не се констатирани. Од тие причини, сметаме дека во однос на 
флората постои само делумно негативно и времено влијание за време на 
пробивање на патот и користење на пристапните патишта.  
 
Габи 

 
Валоризацијата на габите е извршена според неколку меѓународни конвенции и 
директиви, од кои дел се ратификувани од страна на Република Македонија: 
 
− Европска црвeна листа (European Red List of Fungi (Ing 1993) 
− Прелиминарна црвена листа на габи на Република Македонија (Karadelev 2000)  
− Листа од 50 вида предложени за заштита од Европскиот совет за заштита на габите 

(ECCF – European Council for Conservation of Fungi) 
− Додаток I од Бернската конвенција (Bern Convention Appendix I) 
 

Резултатите од валоризацијата се прикажани на приложената табелa: 
 

ВИДОВИ ЕЦЛ ЦЛРМ БК ЕСЗГ РВ 
Auricularia auricula-judae  RV    
Amanita caesarea D EKSP  √ √ 
Boletus queletii  B     
Boletus satanas  A EKSP   √ 
Craterellus cornucopiodes  EKSP    
Dichomytus campestris  C     
Helvella leucomelaena     √ 
Hygrophorus gliocyclus C     
Macrolepiota procera  EKSP    
Paxillus atrotomentosus  RV   √ 
Ramaria botrytis C     
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Толкувач на кратенките: 
 

− (БК) - видови  од Бернската конвенција - додаток I  
− (ЕЦЛ) - видови од Европската црвена листа на габи;  (A) - засегнати видови од 

поширок размер, популации на видови кои брзо исчезнуваат  (B) - засегнати 
видови од поширок размер, популации на видови со среден степен на 
исчезнување  (C) - засегнати видови од потесен размер, популации на видови со 
низок степен на исчезнување   (D) – локално засегнати видови 

− (ЕСЗГ) - видови од листата на Европскиот совет за заштита на габите  
− (ЦЛРМ) - видови кои се наоѓаат на Прелиминарната црвена листа на габи на 

Република Македонија; (RV) - посебно редок или редок вид во Македонија и 
(EKSP) - посебно редок или редок вид, загрозен поради преголемата експлоа-
тација 

− (РВ) - Видови со ограничено распространување (проценка на авторот) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фотографија 4.  Јајчарка (Amanita caesarea) - редок и загрозен вид од листата на 
Европскиот совет за заштита на габите (ECCF) 

 
Повеќе видови можат да се употребуваат за исхрана на човекот. Тоа се: јајчарката 
(Amanita caesarea), летниот вргањ (Boletus edulis); зимската пенушкарка (Flammulina 
velutipes); портокаловата и крваво-црвената млечка (Lactarius deliciosus и L. 
sanguifluus); сончарките (Macrolepiota mastoidea и М. procera); видовите волчјо лепче 
(Suillus granulatus, S. fluryi и S. luteus); витезовката (Tricholoma terreum) и др. Економски 
значајни видови во подрачјето се летниот вргањ, јајчарката и портокаловата млечка  
кои се собираат од локалното население.  
 
Фауна  
 
Фауната на територијата вдолж трасата може да се смета за повеќе или помалку 
типична за секое подрачје на кое се судираат изменетата медитеранска и 
континенталната клима. На нејзиниот состав во голема мера влијае, како денес, така и 
од историски аспект, постојаното човеково влијание, посебно преку активностите за 
пошумување и обработка на земјиштето. 
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Валоризацијата на фаунистичката разновидност е извршена според неколку 
меѓународни конвенции и директиви, кои се ратификувани од страна на Република 
Македонија: 
 

− Светската црвена листа (IUCN Global Red List  
− Анексите II b и IVb од Директивата за хабитати (Habitat Directive Annex IIb, Annex 

IVb) 
− CORINE 
− Бонска Конвенција – Конвенција за заштита на миграторните видови диви 

животни 
− Бернска Конвенција – Конвенција за заштита на европскиот жив свет и 

природните живеалишта 
− Emerald - видови вклучени во Резолуцијата 6/1998 од Бернската Конвенција кои 

бараат мерки за заштита на нивните хабитати 
− Директива за птиците – Директива на советот на EK 79/409/EEC за заштита на 

дивите птици 
− SPEC – Видови од Европски интерес за заштита  
 

SPEC 1   Европски видови од интерес за глобалното зачувување  
SPEC 2   Неповолен статус за зачувување во Европа, 

сконцентрирани во Европа 
SPEC 3   Неповолен статус за зачувување во Европа, не се 

сконцентрирани во Европа  
Non-SPECE  Поволен статус за зачувување во Европа, 

сконцентрирани во Европа   
Non-SPEC  Поволен статус за зачувување во Европа, не се скон-

центрирани во Европа  
 

− ETS – Европски статус на загрозеност 
− CITES Конвенција – Конвенција за спречување на нелегалната трговија со диви 

животни 
 
Резултати од валоризацијата 

 
Пеперутки 
 
Од пеперутките има само еден вид со не многу големо значење, вид кој е врзан со 
близина на шумски екосистеми и главно не е афектиран од фукционирањето на 
автопатот.  
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 Thymelicus sylvestris   4b     
 
Херпетофауна 
 
Од групата на водоземци и влечуги  речиси да сите видови кои доаѓаат во овој биом се 
со некое европско значење. За среќа главнината од нив се сеуште широко 
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распространети и бројно застапени на целата територија на Република Македонија 
што укажува на интезитетот на негативниот ефект кој би можел да се одрази врз оваа 
фауна со фрагментација на нивните станишта.  
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Bufo viridis IV VU 3.14II - C 
Lacerta taurica IV EN II - - 
Lacerta viridis  IV VU II - C 
Lacerta trileneata IV EN II - - 
Ablepharus kitaibeli II/IV NE II - C 
Testudo hermani II/IV VU II II (1C) C 
Testudo graeca IV - - II (1C) C 
Coluber caspius IV LR III - - 
Coluber najadum IV - - - - 
Telescopus falax IV - - - - 
Elaphe longissima IV VU II - C 
Natrix natrix - LR III - C 
Elaphe situla IV - - - C 
Eryx jaculus IV - - - - 
Elaphe quatorlineata IV VU II - C 
 
Птици 
 
Од анализата на целокупната фауна на птици која се среќава низ овој биом на 
локацијата долж трасата на автопатот од посебно значење се дадени видовите на 
подолната табела. Од нив од  најголемо значење се видовите со ознака Vu и SPEC 2.  
 
 Видови SPEC ETS WBD Bern Bonn COR 
1 Sylvia communis 4 S - II II - 
2 Emberiza melanocephala  2 (V) I III - C 
3 Scolopax rusticola  3w V II/1; III/2 III II - 
5 Lanius collurio 3 D I II - C 
6 Parus coeruleus 4 S - II - - 
7 Parus lugubris 4 S - II - - 
8 Turdus merula 4 S II/2 III II - 
9 Merops apiaster  3 D - II II - 
0 Emberiza hortulana 2 (V) I III - C 
1 Emberiza calandra  4 (S) - III - - 
2 Anthus campestris 3 V - II - C 
3 Luscinia megarhynchos 4 (S) - II II - 
4 Picus viridis 2 D - II - - 
5 Emberiza cirlus 4 S) - II - - 
6 Coturnix coturnix 3 V II/2 III II - 
7 Falco tinnunculus 3 D - II II - 
8 Neophron percnopterus 3 E I II II C 
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 Видови SPEC ETS WBD Bern Bonn COR 
0 Lanius senator 2 V  II   
1 Perdix perdix  3 V II/1; III/1 III - - 
2 Erithacus rubecula 4 S  II II  
3 Carduelis cannabina 4 S - II - - 
4 Certhya brachydactilla 4 S - II - - 
5 Coracias garrulus 2 D I II II C 
6 Otus scops 2 D) - II - - 
7 Dendrocopus medius 4 S I II - C 
 
Цицачи 
 
Цицачите кои можат да се сретнат во вој биом, а се со некоја позначајна заштитарска 
вредност дадени се на следната табела:  
 

 Видови CD Bern IUCN CORINE 
1 Dryomis nitedula IV III - - 
3 Glis glis - III - - 
4 Erinaceus concolor  - III - - 
5 Meles meles - III - - 
7 Martes foina - III - - 
8 Canis lupus II,IV II Vu C 
9 Felis silvestris IV II Vu C 

 
 
БИОМ НА МЕДИТЕРАНСКИ ПОЛУПУСТИНИ (МПП) 
 
Најголеми територии на Балканот од биомот на МПП се наоѓаат во Македонија, 
Тесалија и Тракија. Речиси е невозможно да се разликуваат природните станишта и 
оние кои ги создал човекот на територијата на други биоми, а за потребите на 
земјоделството и сточарството. Препознатливоста на овој биом се отворени тревести 
површини со распокината тревна покривка, како и ретки грмушки на подлога со честа 
застапеност на чакал или камења.  
 
Климата на овој биом се одликува со суви и жешки лета и доста ладни зими без снег 
или со непостојанен снежен покрив. Врнежите изнесуваат околу 500 мм годишно и 
паѓаат во ладниот период. Ветерот е доста чест и јак и важен еколошки фактор.  
 
Диверзитет на флората и фауната на медитеранските полупустини  
 
Брдски пасишта 

 
Овие станишта се наоѓаат на сувите делови на котлините или на падините на ридовите 
кои се зафатени со силни и зачестени ветрови. Во усеците помеѓу ридовите се наоѓаат 
резидуални дабови шуми. Тие претставуваат секундарни вегетациски формации кои 
настанале со постепена и долготрајна деградација на шумските фитоценози кои на 
овој простор во минатото се прострирале на големи површини. Вегетацијата на брд-
ските пасишта која се развива во истражуваното подрачје е секако резултат на 
специфичните климатски, геолошки, геоморфолошки, педолошки и други особености, 
вклучувајки го тука и антропогеното влијание.  
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Фотографија 5. Панорама на отворен терен – ливади и обработливо земјиште 

 
 
Флора и вегетација 
 
Во синтаксономски однос заедниците на брдските пасишта припаѓаат кон класата 
Festuco-Brometea. Физиономијата на живеалиштето е одредена од присуството на 
тревните видови од фамилијата Poaceae. Во Овчеполската котлина најбујни тревни 
видови на пасиштата се: Haynaldia villosa, Chrysopogon gryllus, Aegilops neglecta, 
Brachypodium pinnatum, Koeleria splendens, Bromus squarosus и Avena barbata. 
 
Како посебен екосистем во рамките на брдските пасишта на поедини места би можеле 
да се издвојат отворените простори обраснати со смреки. Ова живеалиште долж 
трасата на патот е претставено со заедницата Juniperetum oxycedri B. Jov. 1980. 
Шибјаците од црвената смрека (Juniperus oxycedrus) најчесто се преоден стадиум од 
прогресивната но и од регресивната сукцесија на дабовите шумски екосистеми. 
Одделни состоини со овој вид претставуваат траен стадиум и се означуват како 
посебна растителна заедница. 
 
Состоините со Juniperus oxycedrus во делот од трасата се застапени како на 
карбонатна, така и на силикатна геолошка подлога. Населуваат суви, каменливи, 
неплодни почви со најразличита инклинација. Локално, на места кадешто почвата е 
подлабока, во овие шибјаци се сретнуваат и некои дрвенести видови, најчесто Quercus 
pubescens и Fraxinus ornus, како и поголем број грмушести видови - Lonicera etrusca, 
Pyrus amygdaliformis, Rosa canina, Ononis spinosa, Coronila emeroides, Prunus spinosa и 
голем број други. Во приземната вегетација доминираат термофилни видови: 
Andropogon ischaemum, Chrysopogon gryllus, Asperula aristata, Theucrium polium, 
Trifolium arvensе и други. 
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Габи 
   
Во однос на габите, oвој хабитат се карактеризира со присуство на териколни видови, 
додека лигниколните поради оскудноста на супстрати се многу поретки и врзани главно 
со Juniperus spp., Coronila emeroides, Prunus spinosa и др. Овде се констатирани 
дваесеттина вида габи сите од типот Basidiomycota. Најголем дел од видовите се 
немикоризни претставници од родовите Agaricus, Entoloma, Stropharia, Hygrocybe, 
Panaeolus, како и некои гастеромицети од родовите: Calvatia, Bovista, Tulostoma и 
Vascellum. 
 
Овде се среќаваат голем број јадливи ливадски видови како што се ливадскиот, 
полскиот и големиот шампињон (Agaricus arvensis, A.campestris и A.macrosporus), 
ливадарката (Marasmius oreades), големата и малата пувка (Calvatia utriformis и Bovista 
plumbea), сончарките (Macrolepiota mastoidea и Macrolepiota procera), ветрогоновата 
габа (Pleurotus eryngii), но и некои отровни видови како што се Stropharia coronilla и 
Panaeolus  papilionaceus. Карактеристични видови габи за отворените простори со 
смреки се: Agaricus xanthodermus, Agrocybe paludosa, Amanita magnivolvata, Calvatia 
utriformis, Bovista plumbea, Entoloma serrulatum, Hebeloma sinapizans, Hygrocybe 
pratensis, Hygrocybe conica, Phanerochaete velutina, Lepista sordida, Macrolepiota 
mastoidea, Macrolepiota procera, Marasmius oreades, Peniophora junipericola, Pleurotus 
eryngii, Stropharia coronilla, Tulostoma brumale, Vascellum pretense.  
 
Фауна 
 
Пеперутки (Lepidoptera): Од инсектите обработени се само пеперутките како 
најаспективна група на опнени безрбетници.  Нема карактеристични видови за овој 
биом  но во овој локалитет можат да се сретнат следниве видови: Pyrgus sidae, 
Melitaea didyma, Zerynthia polyxena, Lasiommata maera, Iphiclides podalirius,  Pyronia 
tithonus, Leptidea sinapis, Aphantopus hiperanthus, Euchloe ausonia,Maniola jurtina, Colias 
alfacariensis, Melanargia galathea, Satyrium accaciae, Hipparchia statilinus, Aricia agestis, 
Parnassius mnemosyne, Polyommatus dorylas, Satyrus ferula, Meleageria daphnis.  
 
Херпетофауна: Карактеристични видови за овој биом се: Testudo graeca 
(медитеранска желка), Lacerta erchardii (македонска гуштерица), Elaphe quatorlineata ( 
ждрепка)  и Vipera ammodytes (поскок).  Покрај карактеристичните видови во овој биом 
можат да се сретнат и следниве видови:  Coluber caspius, Coluber najadum и Natrix 
tessellata.  
 
Птици: Emberiza caesia, Pastor rosaeus (розев сколовранец), Melanocorypha calandra 
(голема чулурлига),  Burhnus oedicnemus (чурулин), Otis tetrax (мала дропља); 
Последниов вид повеќе децении наназад не е регистриран во Македонија, односно во 
овој регион. Emberiza caesia е исто редок вид кој ретко може да се сретне во Македо-
нија. Со нашата посета и инвентаризација на просторот, констатирани се следниве 
видови на птици: Anthus trivilais, Galerida cristata, Aquila chrysaetos, Lanius collurio, Buteo 
buteo, Lanius senator, Buteo rufinus,  Merops apiaster, Columba livia,  Oenanthe oenanthe, 
Corvus corax,  Passer domesticus, Corvus cornix,  Perdix perdix, Corvus monedula,  Pica 
pica, Emberiza calandra,  Sylvia communis, Emberiza citrinela, Turdus viscivorus, Emberiza 
hortulana, Upupa epops, Emberiza melanocephala.   
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Цицачи: Vormela peregusna (шарен твор), азиска (социјална) волухарица (Microtus 
guenthneri) и др. Покрај овие карактеристични видови, на просторот се среќава и 
лисицата (Canis vulpes), волкот (Canis lupus), куната ( Martes sp.),  јазовецот (Meles 
meles),  дивата свиња (Sus scropha) и дивиот зајак (Lapus capensis), односно  видови 
кои навлегуваат од соседните биоми во потрага за храна.  
 
Водни екосистеми 
 
Водените екосистеми се многу важни природни елементи од економски и еколошки 
аспект. Тие имаат висока вредност во формирањето на пејсажот, но исто така тие 
претставуваат средина во која се населуваат бројни видови.  
 
Економскиот развој на определено подрачје често е поврзан со водните ресурси.  
 
Функцијата на реките во смисла на создавање на живеалишта за растителните и 
животинските видови е под влијание на квалитетот на водите, автопурификациониот 
капацитет и степенот на природност на водотекот. Исто така, важна е функцијата на 
водотеците во однос на ретенцијата, односно обезбедувањето на заштита од поплави. 
По текот на трасата застапени се реки, постојани и времени водотеци, долови и канали 
за наводнување. Функцијата на овие водотеци во смисла на водени ресурси е во 
зависност од квалитетот и расположливото количество на води. 
 
Уште еден важен разгледуван критериум е протокот, така што е утврдено дека освен 
реката Пчиња и Светиниколска, сите останати водотеци имаат времен карактер и 
главно пресушуваат во летниот период. Останати водотеци што придонесуваат кон 
вкупниот хидролошки режим се: Драганов Дол, Араповац со неговата притока Габерче, 
Сушички поток (притоки на Пчиња), Длабоки Дол, Селски Дол, Врањак, Периш, 
Караташ, Мавровица, Немањица и Азмак (притоки на Светиниколска Река). 
 
Ретенциониот капацитет на реките е определен со морфолошката состојба на 
водените текови како и од актуелната намена и користење на земјиштето во 
флувијалната рамнина. Реките што природно меандрираат имаат богата крајбрежна 
вегетација, со што се намалува ризикот од поплави. Од друга страна, реките што се 
регулирани или реките кај кои земјоделските површини се протегаат до самите речни 
брегови покажуваат зголемен ризик од плавење.  
 
Долж трасата застапени се повеќе регулирани водотеци кои истовремено се користат 
за наводнување на земјоделските површини, како што се Врањак, Периш, Азнак и др. 
Со оглед на антропогените изменувања на природните корита на овие водотеци не 
станува збор за акватични боитопи кои имаат вредност за биодиверзитетот на 
подрачјето. Како канали за наводнување тие се од огромна важност за економскиот 
просперитет и ќе им биде посветено внимание при оцената на влијанија врз животната 
средина.  
 
Разновидноста на река Светиниколска не е доволно истражувана. Постојат податоци 
за разновидноста на макрозообентоните кои се застапени со 80 таксони (Simić и Simić, 
2003). За разгледуваната траса реките минуваат низ подрачја со надморска висина од 
300-600 метри и не се одликуваат со буични текови. Може да се претпостави дека 
диверзитетот ќе биде редуциран, додека ќе преовладуваат доминантни групи од 
макрозообентосот како што се: Ephemeroptera, Plecoptera, Diptera (Chironomidae), Tri-
choptera, Oligochaeta, Crustacea (Gammaridae) и Mollusca.  
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Фотографија 6.  Жолт мукач (Bombina variegata) 

 
Екосистеми кои се значително видоизменети од човекот 

Ова поглавје ги опишува антропогените живеалишта како што се урбаните и рурални 
средини како и плантажи на зимзелени дрвја и листопани дрвја и земјоделско земјиште 
(полиња, овоштарници, лозја, незасадени ниви). 
 
Насади од црн бор  
 
Ваквите борови дрвја се многу добро аклиматизирани на почвата и климатските услови 
во регионот на разгледување и често се употребува за плантажи. Појасите на борот во 
подрачјето на патниот коридор се срекаваат на ободот на Славишко поле, над 
населените места под кои се води автопатот. 
 
Боровите насади изобилуваат со микоризни видови габи кои главно припаѓаат на 
родовите: Lactarius, Russula, Suillus и Tricholoma. Овде се констатирани повеќе 
комерцијални видови како што се: Lactarius deliciosus, L.sanguifluus, Tricholoma terreum, 
Suillus granulatus, S.fluryi, S.luteus и др. Истите, во есенскиот период се јавуваа во 
големи количини. Од лигниколните видови најголем дел се сапроби кои се развиваат 
на суви гранки, пенушки и паднати стебла. Дел од нив како се специфични за бор се 
јавуват: Meruliopsis taxicola, Peniophora pini, Phellinus pini итн.  
 
Фауната на борот не е посебно анализиранa заради малата површина што ја покрива, 
а и заради тоа што се состои од животински видови на соседните биотопи и повеќето 
од нив повремено ги има во насадите на бор. 
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Состоини на багрем 
 
Состоините на багрем се застапени на релативно мали површини. Тие се многу 
отворени така што приземната вегетација е добро развиена. Тревестите видови се 
слични со оние од соседните заедници со исклучок на некои видови кои се 
хелиофитни, како и некои претставници од Poaceae. 
 
Фауната што се среќава во состоините од багрем не е специфична и претставува 
мешавина од термофилните видови што ги населуваат соседните локалитети.  
 
На наредната фотографија е прикажана употреба на багрем при заштита од ерозија на 
усек на постојниот регионален пат Свети Николе-Штип. Успешноста на оваа 
мелиоративна мерка е недоволна, што укажува на тоа дека имплементацијата на 
мерки од аспект на животна средина треба да биде проследено со осоодветен 
мониторинг кој ќе гарантира дека тие биле реализирани согласно предвидените цели, 
односно планираниот квалитет. 
 
 

 
Фотографија 7. Користење на багрем за заштита од ерозија на дел од траса на излезот 

од Свети Николе 
 
Состоини на топола 
 
Во коридорот на трасата тополите се значаен пејсажен елемент во состан на 
крајречните биотопи, а се користат и за заштита од налети на ветер во полињата. 
Poleza{titnite pojasi se podignati vo period 1950-1960 godina so cel da go 
za{titat poleto i da vlijaat na  podobruvawe na klimatskite uslovi. Najgolem del 
od niv se prostiraat na 350 metri nadmorska viso~ina na vkupna povr{ina 556 ha. 
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So noviot Zakon za {umite (1997 god.) poleza{titnite pojasi se izzemeni od {umi 
{to vsu{nost zna~i deka za{titata i obnovata na istite e ostavena na локалното 
naselenie во Op{tinata. Sega{nata sostojba so poleza{titnite pojasi e del 
uni{teni i degradirani pojasi i del obnoveni. Toa e rezultat na kratkoro~nite 
interesi na {umarite (ostvaruvawe profit od drvna masa bez da se neguva ili 
posadi novo steblo), zemjodelcite (za pro{iruvawe na obrabotlivata zemja, kolci i 
sl.), sto~arite (ispa{a na stokata) i naselenieto (drvokradstvo, нekotroliran 
urban razvoj i dr.). 
 
На следната фотографија е прикажан типичен долински пејсаж каде тополите служат 
како (делумен) полезаштитен појас. 

 
Фотографија 8. Тополи покрај канали за наводнување оформени од страна на локална 
популација (Светиниколско) 
 
Житни полиња и плантажи 
 
Во областа на патниот коридор освен пченицата, како најчести видови житни култури 
се јавуваат: јачменот, пченката и `ржта. Парцелите посеани со пченица се со различна 
големина и вообичаено доминираат ниви и помали полиња. Одделните пченични 
полиња се блиску едни до други или се заменуваат со градини, лозја и житни полиња. 
Плантажите на монокултури имаат помала вредност на биоразновидност отколку 
индивидуалните полиња. Монотипичната структура на заедницата, еколошките услови 
контролирани од човекот, со користењето на големи количества на пестициди и 
фертилизатори, го диктираат развојот на биоценозата со мала разновидност на 
видови. Некои ниви се разделени со различни видови на овошни дрвја и грмушки меѓу 
кои Morus spp., Cydonia oblonga, Pyrus spp. и Juglans regia се најчести.  Во пченичните 
полиња се јавуваат карактеристични видови инсекти како што се: Harpalus rufipes, H. 
anxius, H. autumnalis, H. serrpies, Dixus obscurus и Dixus eremita.  
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На следната фотографија е прикажан пејсаж со висока структурна разновидност, во 
близината на селото Малино. 

 
Фотографија 9. Панорама на обработливо земјиште 

 
Градини 
 
Поради поволните климатски услови, одгледувањето на зеленчуци е важна 
земјоделска активност во автопатниот коридор. Градините најчесто се во приватна 
сопственост и имаат мала или средна големина. Главни култури се различни видови на 
зеленчук (зелка, пиперка, домат, компир итн). Многу често, пченичните култури се 
употребуваат за засадување на втора култура. Најчесто, после жетвата се садат зелка 
и компири. Ова значи дека градините се многу често привремени биотопи и се 
менуваат со пченичните полиња во истата година. Може да се споменат и ливадите со 
луцерка како најчесто растение. 
 
Фауната на овие простори е богата со видови благодарение на изобилството со храна. 
Во однос на цицачите нaјголем дел од видовите поврзани со ова живеалиште се 
типични за урбани и рурални средини. Такви се: источноевропски еж (Erinaceus conco-
lor), европски крт (Talpa europea), брезова куна (Martes foina), дива свиња (Sus scrofa), 
домашен глушец (Mus domesticus), домашен стаорец (Rattus rattus) итн. Од птиците 
нема карактеристични видови, а најчести видови се чучулигата (Alauda arvensis). Од 
влечугите најчесто се среќаваат некои гуштери и змии како Lacerta viridis, Lacerta 
trilineata, Coluber jugularis caspius, Coluber najadum, Elaphe situla, Elaphe quatuorlineata и 
др. Од водоземците (жаби) почести се: гаталинката (Hyla arborea), краставите жаби 
(Bufo spp.), балканската поточна жаба (Rana graeca) и др. 
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Мали парцели и плантажи 
 
Малите парцели застапени со лозја опфаќаат најголем дел земјоделското земјиште 
покрај патниот коридор. Тие се карактеристични за Овчеполието и се значајни за 
бвиодиверзитетот во регионот. Во споредбата со полињата и градините тие се многу 
побогати со видови. Од цицачите овде може да се сретнат: брезовата куна (Martes 
foina), лисицата (Vulpes vulpes), ежот (Erinaceus concolor) и др. Од птиците најчести се: 
 ќосот (Turdus merula), врапчињата (Passer domesticus и Passer montanus), сколовра-
нецот (Sturnus vulgaris) и др. Во однос на водоземците и влечугите нема 
карактеристични видови, а од без`рбетниците може да се сретнат повеќе видови на 
пеперутки како што се: Artogia rapae, Pieris brassicae, Colias alfacariensis, Polyommatus 
icarus, Artogeia napi итн. 
 
Во однос на габите овде се среќаваат мал број видови воглавно лигниколни од кои 
најголем дел се сапроби на пенушки од разни култивирани дрвја (Agrocybe cylindracea, 
Cerrena unicolor, Flammulina velutipes, Ganoderma adspersum, Stereum hirsutum, 
Trametes versicolor). Од териколните видови најчести се Coprinus comatus и Macro-
lepiota mastoidea. Некои од видовите како Agrocybe cylindracea, Flammulina velutipes, 
Coprinus comatus и Macrolepiota mastoidea можат да секористат за исхрана. 
 
На следната фотографијата е прикажано обработувано земјиште со висок структурен 
диверзитет. 
 

 
Фотографија 10. Низински предел со обработливо земјиште 

 
Напуштени населби (со овошни дрвја, напуштени градини, мали ливади итн.) 
 
Основна карактеристика на населените области е присуството на алохтони растителни 
видови. Тоа се главно украсни дрвја и грмушки, но исто така и овошни и зеленчукови 
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растенија. Значајно е тоа што многу растителни и животински видови се исклучително 
адаптирани за урбаните услови на живеење како рудерални и шумски видови, посебно 
разни видови птици и цицачи. Овој вид биотопи се однесува на неколку населби 
(маали) кои се целосно или делумно напуштени. Тие се карактеризираат со густа 
вегетација околу куќите, а тука влегуваат и напуштените овоштарници и лозја. Ваквите 
биотопи се богати со видови и биомаса и се блиски на природните по многу карак-
теристики. Se karakteriziraat so mozai~na struktura na vegetacijata, vo koja se 
mnogu ~esti introducirani vidovi, glavno mediteranski. 
 
Инсектите од овие биотопи се претставени со мешавина на видови кои ги населуваат 
високо урбанизираните населби и видови од земјоделско земјиште. Квалитативниот 
состав е посиромашен отколку оној на земјоделското земјиште и побогат од оние во 
високо урбанизираните подрачја. Во овие живеалишта се присутни повеќе видови 
пеперутки како што се: Pieris brassicae, Colias crocea, Cynthia cardui, Polyommatus 
icarus, Iphiclides podalirius, Inachis io, Polygonia c-album, Argynnis pandora, Argynnis 
niobe, Maniola jurtina и др. Од птиците најчести се: Hirundo rustica, Delichon urbica, 
Passer domesticus, Passer hispaniolensis, Streptopelia decaocto, Columba livia, Upupa 
epops, Athene noctua, Carduelis carduelis, Chloris chloris, Sylvia atricapilla, Erithacus rube-
cula, a od cica~ite Martes martes, Martes foina, Mustela putorius i dr. 
 
Рудерални заедници 
 
Селските населби долж патниот коридор се одликуваат со рурални карактеристики. По 
правило, куќите во овие села се опкружени со мали градини и овошни дрвја во нивниот 
централен дел. Во ваква состојба многу диви животински видови се адаптирани за 
живот во близина на човечко присуство. Селата во областа на патниот коридор се од 
збиен тип и се поставени во повисоките делови на котлината, за да не ја завземат 
обработливата површина во низинскиот дел.  
 
На претходната фотографија е прикажан дел од делницата Свети Николе - Штип со 
ниска структурна разновидност на земјоделското производство. 
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Фотографија 11. Предел на плантажно земјоделско производство 

 
Валоризација на флората и фауната на медитеранските полупустини  
 
Флора, вегетација, хабитати 

 
Валоризацијата на флористичката разновидност е извршена според неколку 
меѓународни конвенции и директиви, кои се ратификувани од страна на Република 
Македонија: 
 
− Светската црвена листа (IUCN Global Red List (Walter & Gillett 1997) 
− Анексите II b и IVb од Директивата за хабитати (Habitat Directive Annex IIb, Annex 

IVb) 
− CORINE 
− Значајни растителни простори (IPA - Important Plant Areas) 
 
Податоците за флората на ovoj дел од трасата се добиени од достапната флористичка 
литература а, во помала мера, од сопствени истражувања. При проценувањето на 
податоците се користени и резултатите од Студијата за состојбата со биолошката 
разновидност на Република Македонија (Country study for Biodiversity of the Republic of 
Macedonia-first Nationa Report, 2003) и Стратегијата и акциониот план за заштита на 
биолошката разновидност на Република Македонија (Biodiversity Strategy and Action 
Plan of the Republic of Macedonia, 2004). 
 
Врз основа на овие документи, растителните таксони кои се наведуваат за делот 
вдолж трасата се проценувани во однос на следните критериуми: 
 
− Видови кои се наоѓаат на Светската црвна листа (IUCN Global Red List (Walter & 

Gillett 1997) (Plants with a status of International protection) 
− Видови кои се наоѓаат на CORINE листата на Европа 
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− IPA видови 
− Македонски ендемити присутни на просторот на трасата 
 
Од горенаведеното може да се заклучи дека освен видот Silene vulgaris од CORINE 
листата на Европа, кој е многу чест и распространет вид, други значајни или 
загрозени видови не се констатирани. Од тие причини, сметаме дека не постои 
никаква опасност или негативно влијание од функцинирањето на патот освен 
делумно негативно и времено влијание за време на пробивање на патишта, 
конструкција и користење на пристапните патишта. 

 
Габи 
 
Валоризацијата на габите во делот вдолж трасата е извршена според неколку меѓуна-
родни конвенции и директиви, од кои дел се ратификувани од страна на Република 
Македонија: 
 
− Европска црвeна листа (European Red List of Fungi (Ing 1993) 
− Прелиминарна црвена листа на габи на Република Македонија (Karadelev 2000)  
− Листа од 50 вида предложени за заштита од Европскиот совет за заштита на габите 

(ECCF – European Council for Conservation of Fungi) 
 
Податоците за габите се добиени од сопствени истражувања, а во помала мера и од 
достапната миколошка литература. При проценувањето на податоците се користени 
следните критериуми: 
 
− Видови кои се наоѓаат на Европската црвена листа на габи  
− Видови кои се наоѓаат на листата на Европскиот совет за заштита на габите  
− Видови кои се наоѓаат на Прелиминарната црвена листа на габи на Република 

Македонија  
 
Резултатите од валоризацијата се прикажани на приложената табела: 
 

ВИДОВИ ЕЦЛ ЦЛРМ ЕСЗГ РВ 
Agaricus macrosporus   EKSP   
Astraeus hygrometricus  C    
Camarophyllus virgineus C    
Clathrus ruber  RV  √ 
Coriolopsis gallica C    
Geastrum berkeleyi B   √ 
Geastrum minimum  C RV  √ 
Geastrum pectinatum  C   √ 
Geoglosum nigritum C   √ 
Hygrocybe punicea C   √ 
Langermania  gigantea   RV  √ 
Mutinus caninus C RV  √ 
Poronia punctata A  √ √ 
Tulostoma brumale C RV  √ 
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Толкувач на кратенките: 
 
− (ЕЦЛ) - видови од Европската црвена листа на габи;  (A) - засегнати видови од 

поширок размер, популации на видови кои брзо исчезнуваат  (B) - засегнати видови 
од поширок размер, популации на видови со среден степен на исчезнување  (C) - 
засегнати видови од потесен размер, популации на видови со низок степен на 
исчезнување   (D) – локално засегнати видови 

− (ЕСЗГ) - видови од листата на Европскиот совет за заштита на габите  
− (ЦЛРМ) - видови кои се наоѓаат на Прелиминарната црвена листа на габи на 

Република Македонија; (RV) - посебно редок или редок вид во Македонија, (RV) и 
(EKSP) - посебно редок или редок вид, загрозен поради преголемата експлоатација 

− (РВ) - Видови со ограничено распространување (проценка на авторот) 
   
Повеќе од дваесетина видови можат да се употребуваат за исхрана на човекот. Тоа се: 
ливадскиот, полскиот и големиот шампињон (Agaricus arvensis, A. campestris и A. 
macrosporus); тополката (Agrocybe cylindracea); големата и малата пувка (Calvatia 
utriformis и Bovista plumbea); ѓубретарката (Coprinus comatus); ливадарката (Marasmius 
oreades); ветрогоновата габа (Pleurotus eryngii) и др. 
 
Отровни видови се: Agaricus xanthodermus, Stropharia coronilla, Panaeolus  
papilionaceus, Vascellum pretense и други. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографија 12. Pleurotus eryngii – јадлива габа поврзана со корен на Eryngium 
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Фауна 

Пеперутки 
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1 Zerynthia polyxena  - - - C - - HD4 
2 Parnassius mnemosyne  - - - C B2 - HD4 
3 Colias alfacariensis  - - 4b - - - - 
4 Satyrium acaciae  - - 4b - - - - 
5 Plebeius argyrognomon - LR(nt)  - - - - 
6 Polyommatus dorylas  - - 4b - - - - 
7 Polyommatus daphis  - - 4b - - - - 
8 Limenitis populi  - - - C - - - 
9 Melanargia galathea   - - 4b - - - - 

10 Neohipparchia  statilinus  - - 4b - - - - 
 вкуен број на видови 0 1 6 3 1 0 2 

 
Од предходнава табела се гледа дека 4 видови се со посебен односно повисок 
заштитарски статус (CORINE видови) и оние кои се на листата на директивите на 
советот на Европа. Бидејќи станува збор за видови кои живеат по подлога односно 
вегетацијата на односните биоми не постои никаква опасност или негативно 
влијание од функцинирањето на патот освен делумно негативно и времено 
влијание за време на пробивање на патишта конструкција и користење на 
пристапните патишта.  
 
Херпетофауна 

Речиси сите видови кои би можеле да се сретнат на овој простор имаат одреден 
заштитарски статус.  
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Testudo hermani II/IV VU II II (1C) C 
Coluber caspius IV LR III - - 
Coluber najadum IV  II  - 
Natrix tessellata IV DD II - C 
Elaphe quatorlineata II,IV VU II - C 
Vipera ammodytes IV EN II - C 
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Птици 
 
При анализата на фауната на птиците во вој биом е направeна интегрална анализа на 
карактеристичните и видовите кои се среќаваат во овој биом при што ги издвојуваме 
само видовите кои имаат некаков заштитарски статус:  
 

No. видови SPEC ETS WBD Bern Bonn COR 
1 Accipiter brevipes 2 R I II II C 
2 Anthus campestris 3 V - II - C 
3 Aquila chrysaetos 3 R I II II C 
4 Calandrella cinerea 3 V I II - C 
5 Carduelis cannabina 4 S - II - - 
6 Certhya brachydactilla 4 S - II - - 
7 Coracias garrulus 2 D I II II C 
8 Coturnix coturnix 3 V II/2 - - - 
9 Dendrocopos syriacus 4 (S) I II - C 
10 Dendrocopus medius 4 S I II  C 
11 Emberiza calandra  3 (D) I II  C 
12 Emberiza cirlus 4 (S) - II - - 
13 Emberiza hortulana 2 (V) I II - C 
14 Emberiza melanocephala  2 (V) - II - - 
15 Erithacus rubecula 4 S - II II - 
16 Falco tinnunculus 3 D - II II - 
17 Lanius collurio 3 D I II - C 
18 Lanius senator 2 V - II - - 
19 Luscinia megarhynchos 4 S) - II II - 
20 Merops apiaster  3 D - II II - 
21 Muscicapa semitorquata 2 (E) I II II C 
22 Neophron percnopterus 3 E I II II C 
23 Otus scops 2 (D) - II - - 
24 Parus coeruleus 4 S - II - - 
25 Parus lugubris 4 S - II - - 
26 Perdix perdix  3 V II/1; III/1 III - - 
27 Picus viridis 2 D - II - - 
28 Scolopax rusticola  3w V II/1;III/2 III II - 
29 Sylvia communis 4 S - II II - 
30 Turdus merula 4 S II/2 III II - 

 
Триесет видови птици се директно загрозени од самата конструкција на патот. Исто 
како и за МПП и во овој биом во фазата на конструкција негативниот ефект би се 
огледал со губење на нивните станишта преку пробивање и конструкција на 
пристапните патишта и нивно поголемо вознемирување, особено доколку 
конструкцијата на патиштата би се одвивала во сезоната на гнездење.  
 
Цицачи 

 
На подолната табела е дадена валоризационата анализа на другите цицачи кои можат 
да се сретнат на предметниот простор, а се со некоја валоризациона вредност. Секако 
дека најзначајни се видови со ознака Vu (ранливи) или CORINE видови.  
 

 



 71

  CD II Bern IUCN CORINE 
1 Vormela peregusna - III Vu C 
2 Canis lupus II,IV II Vu C 
3 Martes foina - III - - 
4 Meles meles  - III - - 
5 Felis silvestris IV II Vu C 
6 Lepus capensis - III - - 

 
ОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА СО БИОДИВЕРЗИТЕТОТ 

СУБМЕДИТЕРАНСКО-БАЛКАНСКИ  ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ 

Природните шумски екосистеми во делот на трасата воглавно претставуваат 
деградациски стадиуми на шумската заедница на дабот благун и не се од посебен 
интерес за потребите на шумарството. Меѓутоа, според површината која ја зафаќаат, 
како и во функционална смисла (одржување на стабилна животна околина во 
поблиското окружување, превенција од ерозивни наноси и слично), тие имаат големо 
значење.  
 
Закани 
 
Шумите се вбројуват меѓу најзагрозените екосистеми. Вообичаено тие се изложени на 
пожари, сушење, различни градежни активност, дренирање на земјиштето, шумска 
сеча, ерозивни процеси и друго. Како позначајни закани за природните шумски 
екосистеми застапени во почетниот дел од трасата на патот можат да се нагласат 
следните: 
 
− пожари  
− сушење на шумите предизвикано од паразитски видови и други штетници 
− нелегална сеча 
 
Заради климатските прилики во регионот, ризикот од пожар е една од најсериозните 
закани во овие екосистеми. За тоа сведочат одделни делови од планината на кои сè 
уште се присутни опожарени шумски површини. Една од специфичните закани за 
природните шуми е сушењето на шумите, што е преизвикано главно од различни 
паразити на дрвенестите видови. Како релативно чести се јавуваат Erysiphe alphitoides 
(пепелница на дабот),  Phellinus pomaceus (паразит на стебла од слива) и други. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографија 13. Erysiphe alphitoides - пепелница на млади листови од даб (лево); 
Стебло од слива инфицирано со паразитот Phellinus pomaceus (десно) 
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Заради високиот степен на деградираност, природните шумски екосистеми во овој 
регион не се со висок квалитет од аспект на шумарството. Покрај тоа, најголемиот дел 
од површините што се зафатени со вакви екосистеми се оддалечени од поголеми 
населени места. Оттаму, може да се рече дека шумарските активности, особено 
нелегалната сеча, во овој момент не претставуваат посериозна закана. Сепак, се чини 
дека е присутна во регионот и се практикува локалното население, првенствено за 
свои потреби. Таа е главен проблем за комплетно развивање на природните шумски 
заедници на ова подрачје. Секако, тоа не значи дека таа треба целосно да се отфрли и 
да не се зема предвид во плановите за заштита.  
 
Останатите закани како што се собирањето на шумски плодови, неконтролиран и 
нелегален лов и слично се присутни во помала мера и не се од поголемо значење.  
 
Мерки за заштита 
 
Справувањето со заканите наметнува да се превземат следните мерки за заштита: 
 
− изработка/ажурирање на планови за следење на состојбите и управување со 

шумите  
− редовно и активно следење на состојбите 
− поголема контрола на градежните активности 
− поголема контрола и превентивни активности за спречување на пожарите 
 
Генерално гледано, може да се забележи дека кај климатогените и трајните заедница 
не треба да се превземаат никакви шумарски активности како што се сечењето и 
пошумувањето. Во однос на заштитата од спомнатите паразити неопходно е постојано 
следење на состојбата и повремено отстранување на заболените стебла со цел да се 
намали можноста за нови инфекции.  
 
АНТРОПОГЕНИ ШУМСКИ НАСАДИ 
 
Антропогените шумски насади претставуваат специфични вештачки екосистеми кои по 
подолг временски период можат да создадат сопствена структура и функционална 
динамика. Дискусиите за некакви закани за антропогени шумски насади се проблема-
тични, затоа што се однесуваат на вештачки творби чие подигање на одреден простор 
претставува директен атак врз локалниот автохтон биосистем. Потребно е да се 
воведат активности на нивно постепено заменување со автохтона вегетација, преку 
природните сукцесивни процеси. 
 
Може да се рече дека шумските насади имаат постигнато одреден степен на 
самостојност како екосистеми, но тешко е да се каже во која мера. Нивното значење 
како живеалишта на видови од автохтоната флора и фауна е занемарливо (со исклучок 
на некои ретки видови габи), меѓутоа функциите кои директно го тангираат Човекот – 
позитивното значење за квалитетот на воздухот, спречувањето на ерозивните процеси, 
придонeсот кон естетиката на амбиенот и слично, се несомнено присутни. 
 
Закани 
 
Заканите за овој тип на екосистеми се речиси идентични со заканите за природните 
шуми. Така, тие се изложени на пожари, различни градежни активност, ерозивни 
процеси и друго. Kако најсериозни закани се јавуваат пожарите.  Ризикот од пожар е 
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една од најсериозните закани во овие шуми. Опасноста од пожари е поголема за 
иглолисните насади.  
 
Една од специфичните закани за боровите шуми е сушењето предизвикано главно од 
габата Lophodermium pinastri. 
 
Мерки за заштита 
 
Слично на природните шуми и овде би можеле да бидат преземени следните мерки за 
заштита: 
 
− изработка/ажурирање на планови за следење на состојбите и управување со 

шумите  
− редовно и активно следење на состојбите 
− поголема контрола и превентивни активности за спречување на пожарите 

МЕДИТЕРАНСКИ ПОЛУПУСТИНИ 

Шибјаците со црвена смрека дифузно се распространети на поголеми површин долж 
трасата на патот. Тие претставуваат стадиуми на зараснување на просторот на 
брдските пасишта и немаат поголемо економско значење. Сепак, како хабитат за 
бројни растителни и животински видови, имаат одредено значење за биолошката 
разновидност на овој простор. 
 
Сувите тревести екосистеми немаат некои од функциите на шумите, меѓутоа нивното 
значење за конзервациската биологија е огромно, затоа што опфаќаат хабитати кои 
обилуваат со големо видово богатство и со карактеристични ретки видови, особено од 
редот на вишите растенија.  
 
Tревестите површини долж трасата на автопатот се најчесто фрагментирани, на мали 
површини со висок степен на зарастеност со смреки. Се сретнуваат како на 
карбонатна, така и на силикатна геолошка подлога, а се разликуваат според 
инклинацијата на теренот, експонираноста, степенот на влажноста и т.н. Најголем дел 
од нив имаат карактер на брдски пасишта или на камењари. 
 
Закани 
 
Веројатно најакутна закана за овој хабитатен тип се пожарите. Тоа се должи на неколку 
причини – заради смолестите материи што ги содржат смреките тие лесно се 
запалуваат. Тие се наоѓаат на локалитети кои се оддалечени од населби, такашто 
пожарите тешко се забележуваат и уште потешко можат да се изгаснат. Дел од 
состоините со смрека се прилично зафатени со полупаразитот Arceutobium oxycedri, кој 
предизвикува постепено исушување на стеблата и гранките. 
 
Вообичаени закани за брдските пасишта и камењари се прекумерната испаша, 
преземањето на градежни зафати (отварање на каменоломи, патишта, изградба на 
предаватели, антени и т.н.), пренаменување во обработливи површини и слично. 
Веројатно една од најсериозните закани е нивното пошумување, најчесто со 
несоодветни, алохтони видови. Иако притисокот врз тревестите живеалишта е доста 
низок, сепак постои одредена опасност од реализирање на наведените закани.  
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Фотографија 14.  Arceutobium oxycedri  - чест паразит на гранки од смрека  

Мерки за заштита 

Мерките за заштита на медитеранските полупустински екосистеми се базираат на 
потеклото на екосистемите, нивното биолошко значење, степенот на сериозност на 
одделни закани. Овде би можеле да бидат преземени следните мерки за заштита: 
 

− Изработка/ажурирање на планови за следење на состојбите  
− Редовно и активно следење на состојбите 
− Поголема контрола на градежните активности. 

 
3.15  Природно наследство 

Карта 2: Заштитени подрачја и подрачја предложени за заштита 
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На подрачјето на патниот коридор не се застапени заштитени подрачја, ниту пак се 
присутни заштитени и/или загрозени видови. На картата погоре може да се види дека 
не се планира да се предложат подрачја за заштита во коридорот на трасата. 
 
Меѓутоа, од трасата е видлив локалитетот таканаречен Богословец, кој е предложен за 
заштита согласно Просторниот план на Република Македонија. Локалитетот е значаен 
заради тоа што претставува локација каде се гнездат значајни птици грабливки.  
 
На следната фотографија се гледа возвишението Богословец кое е видливо од 
трасата на патот од Свети Николе кон Штип. 
 

Фотографија 15: Поглед на предложен локалитет за заштита - Богословец 
 
Возвишението доминира во пејсажот, меѓутоа овој локалитет не е во колизија со 
изведбата на автопатот. Присуството на автопатот може само да ја зголеми неговата 
атрактивност.  
 
3.16 Население, концентрација на население, демографска структура, стопанска 
 активност 
 
Trasata na avtopatot se nao|a na teritorijata na op{tinite Ilinden, Petrovec, 
Sv.Nikole i [tip, koi spored pokazatelite za ekonomskite i socijalni sostojbi se 
odlikuvaat so prili~na heterogenost po site relevantni parametri, {to mo`e da se 
zeme kako generalna karakteristika za site naseleni mesta vo ramki na op{tinite. 
Verojatno, toa e odraz na specifi~nite procesi vo ovie, glavno ruralni prostori, 
pottiknati od golemite migracioni procesi od 60-tite godini od minatiot vek vo 
kontekst na industrijalizcijata vo celata zemja, koja apsorbira{e golem del od 
rabotosposobnoto naselenie, so negova transformacija od zemjodelie i sto~arstvo  
vo fabri~ka rabotna sila. 
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Vrz pojavite na ovie procesi kako inicijalno-dvi`e~ki faktor vlijae{e i ne-
dostaтokot (celosno otsustvo) na najelementarna infrastruktura za vodosnabdu-
vawe, soobra}ajni vrski so urbanite centri, medicinski ustanovi, {koli i tn. 
 
Sega se slu~uva eden obraten proces od onie vo 60-tite godini, ograni~en re~isi 
bez isklu~ok, na naselbite dol` postojnite komunikacii, odn. vo ramni~arskite 
predeli kade mo`e da se konstatira pozitiven trend na revitalizacija na rural-
nite naselbi, reagrarizacija, reafirmacija na malite stopanski dejnosti, kako 
obid da se nadminat egzstencijalnite problemi, generirani od minatoto. 
 
Vo povisokite ridski podra~ja, poprisutni vo op{tinata Sv.Nikole, kade migraci-
jata poka`a najdrasti~en karakter, revitalizacijata se odviva mo{ne bavno, so 
nezna~itelni efekti, retki se osameni, slabo organizirani obidi na revitali-
zacija niz afirmacija i ponuda na lokalnite prirodni resursi za razvoj na prirod-
niot i manastirskiot  turizam (\uri{te na primer), proizvodstvo na organska hrana 
i sl. Sepak, se nametnuva vpe~atokot deka glaven dvigatel na pozitivnite ekonom-
ski procesi vo koridorot na avtopatot pretstavuva zemjodelieto i sto~arstvoto, 
koi se vtkaeni vo tradicijata na lokalnoto naselenie kako fundamentalna dejnost. 
 
Vo kontekst na izgradbata na avtopatot, se nametnuva eden nov, ekonomski 
isklu~itelno zna~aen aspeкt - istata }e zna~i anga`irawe na site raspolo`ivi 
kapaciteti i resursi vo delot na trasata, a potoa vo uslovi na na negova funkcija, 
}e se otvorat mo`nosti za razvoj i investirawe brojni sodr`ini, koi se neodvoiv 
del, kako prate~ka infrastruktura na soobra}ajni proekti od takv rang.   
 
Zaradi poobjektivna ocena na efektite od najnapred gi prika`uvame najnovite 
demografski podatoci, spored posledniot popis na naselenieto (izvor DZ za sta-
tistika, 2002g.), niz sledniot tabelaren prikaz: 
 
Табела 15: Popis/2002 : Vkupno naselenie, doma}instva i stanovi vo RM 

Op{tina Vkupno 
naselenie 

Domakinstva Stanovi (site 
vidovi 

`iveali{ta) 

Petrovec 8255 2087 3617

Sveti 
Nikole 

18497 5698 7157

[tip 47796 15065 18270

Извор: Државен завод за статистика 
 
Od tabelite mo`e da se zaklu~i deka najgolema koncentracija na naselenost e vo 
[tip, so ссa 50% od vkupnoto naselenie na podra~jeto, op{tinata Sv. Nikole 
u~estvuva so okolu 20 % i dvete pomali op{tini Petrovec so ссa 30%, zna~i i 
ponatamu urbanite pogolemi op{tini pretstavuvaat poprivle~en ambient za 
naselenieto, zaradi seu{te pogolemite mo`nosti za vrabotuvawe i egzistencija.     
 
Socio-ekonomski karakteristiki 
 
Sostojbite od ovoj aspekt se ilustrirani na slednite tabeli, od koi mo`at da se 
sogledaat odredeni objektivni sostojbi. Taka, brojot na ekonomski neaktivni lica  
vo site op{tini na podra~jeto na avtopatot e речиси identi~en so aktivnite, a vo 
op{tinata Ilinden, duri toj broj na ekonomski neaktivni lica e pogolem od 
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ekonomski aktivnite lica, {to uka`uva na nepovolni sostojbi. Isto taka, brojot na 
nevraboteni vo odnos na ekonomski aktivnite e izrazito golem-nad 13.000 
nevraboteni od vkupno 37.177 ekonomski aktivni ili okolu 30%, {to e mo{ne visok 
procent na nivo na RM. 
 
Odnosot na kategoriite ekonomski aktivni-vraboteni i nevraboteni, najpovolen e 
vo op{tinite Petrovec i Sv.Nikole a obratno vo [tip i Ilinden, no spored 
odnosot na vraboteni od vkupnoto naselenie istiot e najpovolen vo [tip i 
Ilinden. Smetame deka ovoj parametar po objektivno go ilustrira socio-
ekonomskiot status i istiot e po povolen koga se odnesuva za povisok procent 
vraboteni od vkupnoto naselenie. 
 
Табела16: Popis/2002 Vkupno naselenie vo zemjata na vozrast od 15 i pove}e  godini 
spored aktivnost 

Op{tina Vkupno Ekonomski 
aktivni - se 

Ekonomski 
aktivni - 
vraboteni 

Ekonomski 
aktivni - 
nevraboteni 

Ekonomski 
neaktivni  

Petrovec 6376 2765 1501 1264 3611 
Sveti 
Nikole 

15121 7868 4670 3198 7253 

[tip 39109 20068 13669 6399 19041 
Ilinden 12639 6486 4240 2246 6153 

Извор: Државен завод за статистика 
 
Zaradi ilustracija vo kontekst na strukturata na dejnostite vo koi deluvaat 
vrabotenite ja prika`uvame slednata tabela: 
 
Табела 17: Popis/2002 T3: Vkupno naselenie vo zemjata na vozrast od 15 i pove}e 
godini spored dejnosta 

Op{tina,dejnost Vkupno 

Petrovec 1501

Zemjodelstvo, lov i {umarstvo 139

Ribolov -

Vadewe na ruda i kamen 4

Prerabotuva~ka industrija 360

Snabduvawe so elektri~na energija, gas i voda 14

Grade`ni{tvo 222

Trgovija na golemo i malo, popravka na motorni vozila, 
motocikli i predmeti za li~na upotreba i za 
doma}instvata 

151

Hoteli i restorani 42

Soobra}aj, skladirawe i vrski 202

Finansisko posreduvawe 12

Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot, iznajmuvawe i 
delovni aktivnosti 

31

Javna uprava i odbrana, zadol`itelna socijalna za{tita 108
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Op{tina,dejnost Vkupno 

Obrazovanie 53

Zdravstvo i socijalna rabota 117

Drugi komunalni, kulturni, op{ti i li~ni uslu`ni 
aktivnosti 

28

Privatni doma}instva so vraboteni lica 1

Eksteritorijalni organizacii i tela 4

Neklasificirani po dejnost (nepoznata dejnost) 13

Sveti Nikole 4670

Zemjodelstvo, lov i {umarstvo 851

Ribolov -

Vadewe na ruda i kamen 12

Prerabotuva~ka industrija 1655

Snabduvawe so elektri~na energija, gas i voda 186

Grade`ni{tvo 190

Trgovija na golemo i malo, popravka na motorni vozila, 
motocikli i predmeti za li~na upotreba i za 
doma}instvata 

467

Hoteli i restorani 55

Soobra}aj, skladirawe i vrski 100

Finansisko posreduvawe 58

Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot, iznajmuvawe i 
delovni aktivnosti 

74

Javna uprava i odbrana, zadol`itelna socijalna za{tita 443

Obrazovanie 291

Zdravstvo i socijalna rabota 216

Drugi komunalni, kulturni, op{ti i li~ni uslu`ni 
aktivnosti 

63

Privatni doma}instva so vraboteni lica -

Eksteritorijalni organizacii i tela 4

Neklasificirani po dejnost (nepoznata dejnost) 5

[tip 13669

Zemjodelstvo, lov i {umarstvo 704

Ribolov -

Vadewe na ruda i kamen 49

Prerabotuva~ka industrija 5247
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Op{tina,dejnost Vkupno 

Snabduvawe so elektri~na energija, gas i voda 413

Grade`ni{tvo 757

Trgovija na golemo i malo, popravka na motorni vozila, 
motocikli i predmeti za li~na upotreba i za 
doma}instvata 

1611

Hoteli i restorani 291

Soobra}aj, skladirawe i vrski 779

Finansisko posreduvawe 155

Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot, iznajmuvawe i 
delovni aktivnosti 

189

Javna uprava i odbrana, zadol`itelna socijalna za{tita 1267

Obrazovanie 858

Zdravstvo i socijalna rabota 942

Drugi komunalni, kulturni, op{ti i li~ni uslu`ni 
aktivnosti 

313

Privatni doma}instva so vraboteni lica 2

Eksteritorijalni organizacii i tela 8

Neklasificirani po dejnost (nepoznata dejnost) 84

Ilinden 4240

Zemjodelstvo, lov i {umarstvo 211 

Ribolov -

Vadewe na ruda i kamen 6

Prerabotuva~ka industrija 1130

Snabduvawe so elektri~na energija, gas i voda 66

Grade`ni{tvo 798

Trgovija na golemo i malo, popravka na motorni vozila, 
motocikli i predmeti za li~na upotreba i za 
doma}instvata 

488

Hoteli i restorani 113

Soobra}aj, skladirawe i vrski 401

Finansisko posreduvawe 22

Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot, iznajmuvawe i 
delovni aktivnosti 93

Javna uprava i odbrana, zadol`itelna socijalna za{tita
347

Obrazovanie 126

Zdravstvo i socijalna rabota 254
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Op{tina,dejnost Vkupno 

Drugi komunalni, kulturni, op{ti i li~ni uslu`ni 
aktivnosti 139

Privatni doma}instva so vraboteni lica 2

Eksteritorijalni organizacii i tela 7

Neklasificirani po dejnost (nepoznata dejnost) 37

Извор: Државен завод за статистика 
 
Ako se pogleda vo strukturata na dejnostite vo koi deluvaat vrabotenite, se 
nametnuva dominacija na vraboteni vo prerabotuva~kata industrija; vo Македонски 
uslovi, а карактеристично за разгледуваното подрачје, e дека тука во прв ред 
доминира tekstilnata индустрија, koja kako {to e poznato e isklu~itelno nisko 
dohodovna.  
 
Zemjodelieto anga`ira najgolem procent na vraboteni vo op{tina Sv. Nikole, a 
neo~ekuvano mal obem na vraboteni e tokmu vo op{tinite Ilinden i Petrovec, koi 
imaat najgolem priroden potencijal i izgradena infrastruktura za razvoj na 
agrokompleksot.  

Агрокомплексот и производството на храна за Општина Свети Николе се од големо 
значење, бидејки располага со погодни природни услови, релативно изградена 
инфраструктура, соодветни кадри и долга традиција во производството на 
високовредни производи барани во исхраната на современиот човек и развиените 
земји. 

Во Општина Св.Николе постојат можности за воведување на нови култури и современи 
технологии на производство посебно на оној дел од површините што се опфатени со 
ХМС Брегалница. 

Вкупната земјоделска обработлива површина која може да се наводнува од системот 
во делот на Општината Св.Николе изнесува 5.760ха. 

Во Општина Св. Николе под обработливо земјоделско земјиште се околу 20.000 ха., 
(34814,4 ха) од кои (10671,4 ха) во приватна сопственост и (24143,0 ха) во сопственост 
на државата. Земјиштето што е во државна сопственост според Законот за користење 
на земјоделско земјиште, се дава на користење во повеќе варијанти и за различен 
временски период (концесија; закуп).  
Buxetskite institucii isto taka vrabotuvaat pogolem del od vkupno vrabotenite, 
kade {to predni~at [tip i Sv.Nikole so nad 20%, no isto taka i uslovno ruralnite 
Petrovec i Ilinden imaat vraboteni vo ovoj sektor blizu 20%. 
 
Во Општина Штип вкупната аграрна површина изнесува 31.757 ха од кои 9.906 ха се 
обработливи површини, а 21.851 ха се пасишта. Од обработливата површина 8.855 ха 
се ораници и бавчи, 78 ха овоштарници, 535 ха лозја и 438 ха ливади.  
Со новата законска регулатива посебно со денационализацијата, поголем дел од 
обработливата површина од општествениот сектор помина во приватна сопственост. 
Поради тоа некогашниот најголем носител на земјоделското производство ЗИК 
"Црвена Ѕвезда" се распадна на повеќе ДО од кои поголем дел се приватизирани. 
Исто така трансформирани се повеќе фарми и тоа: живинарска фарма, краварска 
фарма, кланица со ладилник, дестилерија, винарскиот подрум и млекарница. Во оваа 
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област на земјоделството има отворено повеќе приватни капацитети. 
Карактеристика и благодет на земјоделството во Штип е, што во овој дел на 
Овчеполието протекуваат водите на ХС Брегалница и поголем дел од земјоделските 
површини се опфатени со системот за наводнување.  
Носители на сточарството во општина Штип се: "1ви Мај" од с. Драгоево и ЗЗ 
"Софилари". 
 
Trgovijata kako nestopanska (neprizvodna) dejnost vrabotuva zna~itelni resursi, 
potoa sledat sektorot soobra}aj i grade`ni{tvoto koe e vo podem.    
 
Narednite tabeli gi prika`uvame so cel, niz parametrite za zemjodelskite 
dejnosti da se dobie op{ta slika za potencijalite koi se nudat vo toj domen kako 
ekonomska kategorija, koja bi mo`ela da se najde vo uloga na socijalna komponenta, 
vo uslovi na izgradba i eksploatacija na avtopatot.  
 
Табела18: Popis/2007 Vkupno raspolo`livo zemji{te, koristeno zemjodelsko 
zemji{te i broj na odvoeni delovi na zemji{teto vo hektari 
 
Opшtina Бroj  na 

individual
ni 

zemjodelski 
stopanstva

Вkupno 
raspolo`iva 
povrшina na 

zemjiшteto

Вkupno 
koristeno 
zemjiшte

Сopstveno 
zemjiшte

Зemeno 
na 

koriste
we od 
drugi

Дadeno 
na 

koriste
we na 
drugi 

Бroj  na 
odvoeni 

delovi na 
koristeno 
zemjiшte

ILINDEN 2205 2976.91 2852.76 2244.86 656.43 48.53 6119

PETROVEC 1669 2886.71 2463.74 2008.83 489.87 34.97 4164

SVETI 
NIKOLE 

3529 10461.04 9612.65 6322.80 3414.42 124.58 9874

ШTIP 3215 6478.91 5438.09 4297.59 1204.69 64.19 6867

Извор: Државен завод за статистика 
 
Procentualno najgolem broj na individualni zemjodelski stopanstva, vo odnos na 
brojot na doma}instva se registrirani vo op{tinata Petrovec, kade od vkupno 2100 
doma}instva postojat 1669 individualni zemjodelski stopanstva ili 79%. Vo Sv. 
Nikole se registrirani 5698 doma}instva  so 3529 zemjodelski stopanstva ili 62%, 
dodeka vo  Ilinden toj procent iznesuva 51% i vo [tip 21%. 
 
Табела19: Popis/2007 Povr{ina na koristeno zemjodelsko zemji{te po kategorii vo 
hektari 

  

Вkupno 

Oranici, 

bav~i i 

ku}ni 

gradini  

Лivadi Пasiшta Оvoшtarnici Лozja Рasadnici

ILINDEN 2852.76 2629.42 65.78 50.89 23.59 82.45 0.64

PETROVEC 2463.74 2157.95 122.06 123.95 21.15 38.63 0.00

SVETI 

NIKOLE 

9612.65 7975.27 197.41 944.74 21.00 474.23 0.00

ШTIP 5438.09 4411.74 103.80 380.26 201.06 340.67 0.57

Извор: Државен завод за статистика 
 

Spored podatocite od gornata tabela konstatirame deka na teritorijata na 
opшtina Sv. Nikole zemjodelskiте povrшini се најзастапени, а potoa нивната 
површина се намалува сукцесивно за општините Шtip, Ilinden i Petrovec. 
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Dominiraat povrшinite pod oranici i gradini, sledat pasiшta, lozja, livadi i 
ovoшtarnici i ovde mo`e da se zaklu~i deka poledelskite-`itni i industriski 
kulturi se dominantni po odnos na drugite kulturi, шto e rezultat na po~veno-
klimatskite uslovi, no i na tradicijata na lokalnoto naselenie.      
 
Табела 20: Popis/2007 Broj na individualni zemjodelski stopanstva so dobitok, 
`ivina, zajaci i p~elni semejstva 
 

  goveda 

vkupno  

kowi, 

vkupno 

ovci, 

vkupno 

sviwi, 

vkupno 

`ivina, 

vkupno 

zajaci, 

vkupno 

p~elni 

semejstva, 

vkupno 

kozi, 

vkupno 

ILINDEN 377 22 19 1275 1201 57 39 194

PETROVEC 460 64 41 473 584 38 32 152

SVETI NIKOLE 298 105 299 1051 1161 88 142 495

ШTIP 254 92 163 475 662 54 160 403

Извор: Државен завод за статистика 
 
So odgleduvawe na krupna stoka (goveda) najve}e se bavat `itelite na Ilinden i 
Petrovec, so ovci i kozi Sv. Nikole i [tip, so odgleduvawe na sviwi Ilinden i 
Sv. Nikole kako i  `ivina, a so p~elarstvo najve}e se bavat `itelite na [tip i Sv 
Nikole.    
  
Strukturata na sto~niot fond e vo funkcija na prethodno analiziranite kategorii 
na zemjodelsko zemji{te, odnosno proizvodstvoto na sto~na hrana.  
 
Najgolem broj na goveda odgleduvaat farmerite vo Petrovec i Ilinden vo odnos na 
brojot na zemjodelskite stopanstva, potoa vo Sv. Nikole i [tip. Ovcite se 
nаjzastapeni vo Sv.Nikole i [tip, {to e tradicionalna dejnost, iako so drasti~no 
namalen fond za razlika od polovinata na minatiot vek. Brojot na kozite seu{te e 
na nivo na eksperimentalna faza, so mali stada bez ekonomski potencijal, a 
`ivinata (речиси 100% nesilki) e koncentrirana na pove}e pomali farmi, glavno 
во Ilinden i Sv. Nikole i pomalku vo [tip i Petrovec.  
 
Brojot na p~elni semejstva e drasti~no pogolem vo [tip i Sv. Nikole, dodeka vo 
drugite dve op{tini e na nivo na individualni potrebi, bez komercijalni 
potencijali.        
 
Табела 21: Popis/2007 Broj na  dobitok, `ivina, zajaci i p~elni semejstva 
  

kowi govada ovci kozi sviwi `ivina zajaci 
p~elni 

semejatva 

ILINDEN 23 1469 853 677 5013 38287 439 736

PETROVEC 69 2647 3991 1495 1708 12245 351 618

SVETI 
NIKOLE 

118 2451 32015 1912 5584 27521 1115 2955

ШTIP 124 2438 31283 2441 3886 17601 898 3672

Извор: Државен завод за статистика 
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3.17  Mineralni surovini  

Spored podatocite od geolo{kite istra`uvawa od regionalen i namenski karakter, 
kako i od i rudarskite aktivnosti, na podra~jeto na trasata na avtopatot 
Miladinovci - Sv. Nikole-[tip postojat skromni potencijali vo delot na 
nemetalnite mineralni surovini, а одредени потенцијали можат да се посочат во 
делот на неметалните суровини и тоа: 
 

− tularski glini na lokalitetot Kostov Rid vo blizina на klu~kata 
Miladinovci so definirani rezervi; 

− ~akali i pesoci vo atarot na selo Gorobinci, Сv. Нikolsko, neutvrdeni 
rezervi; 

− Кajanit-bazalti na lokalitetot E`evo Brdo, zapadno od [tip, koi se vo 
eksploatacija kako kvaliteten tehni~ko - grade`en kamen za tamponski 
sloevi, visoki marki na betoni i agregat za asfalti za vozniot sloj na 
pati{ta od najvisok red; 

 
Spored navedenoto mo`e da se konstatira deka na planiranoto podra~je ne postojat 
zna~ajni prirodni potencijali za razvoj na rudarstvoto, koi bi dale adekvaten 
input vo socio-ekonomskata sfera (vrabotuvawe i sl.) na lokalnoto naselenie.     
 
3.18  Индустрија 
 
Населението претежно се занимава со земјоделство, а од индустријата застапени се 
прехранбената, текстилната и индустријата за градежни материјали. Од прехранбената 
индустрија застапени се месната индустрија (МИК Свети Николе), индустријата за 
конзервирање на зеленчук и овошје, пекарската, млечната индустрија, индустријата за 
дехидриран зеленчук, индустрија за ферментација на тутун и индустрија за сточна 
храна, со што процесот на земјоделско производство целосно е заокружен. Од 
земјоделските култури најзастапени се: житните култури, индустриските, 
раноградинарските култури и виновата лоза, а од сточниот фонд: овчарството, 
говедарството, свињарството, живинарството и пчеларството. 
 
Во општината стопанска дејност извршуваат 345 правни лица и вршители на дејност. 
Позначајни производни капацитети се АД- БИМ, АД-МОДА, АД-МИК, АД-Житопродукт 
и АД-Југотутун. Имајќи го во предвид нивното учество во остварувањето на 
општествениот производ на општината од 87% истите вработуваат околу 80% од 
вработените во производството. 
 
Просторот кој што го зафаќаат стопанските дејности концентрирани на оддалеченост 
од 9,5 км од градот Свети Николе, во непосредна близина на железничката линија 
Кочани - Велес, се вика Индустриска зона Овче Поле и ги опфаќа следните 
претпријатија: 
 

- Мик - Свети Николе (Месо и сувомеснати, кланица, конзрвна индустрија) 
- Зеленчукова - Св.Николе (Преработка на зеленчук, масло за јадење и сл) 
- Овчеполка - Св.Николе (Силос, сточна храна - производство) 
- Бетонска база (Не е во употреба) 
- БИМ - Свети Николе (Битумен и битуменски производи) 
- Лактис - Свети Николе (Млеко и млечни производи)ж 
- Мики Петрол (Бензинска станица) 
- Железничка станица со индустриски колосек 
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- Слога - Кадрифаково (Магацин, производство на арпа) 
- Млин Ивана (Приватен млин, силоси за жито) 
- Свињарска фарма Амзабегово 
- Магро - Скопје (Семенарство, магацин сортирање на жито) 
- Опитно - Свети Николе (РЕ на институтот по земјоделие) 
- Аеродром - Пеширово (Стопански аеродром во приватна сопственост) 
- Ладилник - Овче Поле 

 
Штип е познат како индустриски регион со развени индустриски гранки, а како носечки 
индустриски сектори се:  
 

- Текстилната конфекциска индустрија 
- Кожарската индустрија 
- Прехрамбената и преработувачка индустрија 
- Градежната индустрија 
- Транспортни услуги 
- Трговија на големо и мало 
- Дрвна индустрија 
- Метало - преработувачката индустрија  

 
Основен белег на стопанството во Штип е текстилот, кој по речиси сите економски 
показатели учествува со 70% во вкупните остварувања на индустријата во Општината. 
Во Општина Штип паралелно со транзиционите процеси и приватизацијата се 
формираат и нови бизниси, пред се од секторот на мали и средни претпријатија (МСП) 
кои работат профитабилно и претставуваат извор на вработување. Тие потребната 
работна сила ја црпат, пред се од невработената структура произлезена од 
технолошки вишок или стечајна и ликвидациона постапка. Невработената работна 
сила е пред се висококвалификуваниот кадар, кој претставува доста добар потенцијал 
за развој на одредени индустрии со традиција во општината. 
 

Во Штип постојат следните фабрики за кожа: фабрика за чевли „Баргала", фабрика за 
чевли Ева-мар, фабрика за чевли Оливети.  

Во кожарското индустриско производство во Штип, лидер е фабриката за чевли 
„Баргала", која е една од најстарите во регионот (формирана во далечната 1945 год.). 

Прехрамбено - преработувачката индустрија е една од позначајните во регионот на 
Штип. Постојат капацитети за кондиторска индустрија, производство на масло, 
производство на безалкохолни пијалоци, преработка и конзервирање на овошје, како и 
винарските визби: Езимит Вино, Имако. 

Капацитети од прехранбено- преработувачката индустрија се: фабриката за масло за 
јадење со висок квалитет „Брилијант", фабриката за кондиторски производи 
„Мултикрем", фабрика за бонбони и гуми за џвакање Европа, фабрика за 
безалкохолни пијалаци ДООЕЛ „Ада", ДООЕЛ „ЛЕОН-ЕМ".  

Во областа на градежништвото во Општините е извршена трансформација и од 
некогашните големи градежни општествени фирми носители на градежништвото, 
формирани се повеќе помали фирми. Од областа на градежно-занаетчиските услуги на 
индиректен начин се обезбедува работа за населението.  

Дрвната индустрија во регионот на Општината е во подем и е индустрија која нуди 
можност за вработување, а тоа е видливо од структурата на бизнисите во 
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индустријата. Застапена е со примарно производство на дрвни елементи но и 
производство на секундарни дрвни производи(мебел од масивно дрво и плочести 
материјали и дрвени врати и прозори. Вкупен број на вработени во оваа дејност е 
приближно 250-300.  

Фирми од дрвната индустрија се следниве: „Мебел инжинеринг" и „Пеком 
Инжинеринг", „Бреза", „Дрво дизајн ", „Елан Трејд", „Арадан С.А". 
 
Металната индустрија е застапена и располага со покриена корисна површина од 
17.000 м2 и во неа работат повеќе од 350 вработени лица. Во оваа индустрија се 
произведуваат типични производи: земјоделска механизација, опрема за наводнување, 
механички дигалки, алуминиумска браварија, ковани огради, решеткасти конструкции 
за хали, соларни колектори и комплет соларни системи, метален мебел и галантерија, 
каси за банки и трезори, метални одливци, опрема за електроенергетски системи, 
сообракајни знаци и општи услуги од металскиот сектор.  
   
3.19  Комунална инфраструктура 
 
Трасата минува низ општините Илинден, Петровец, Свети Николе и Штип. Населбите 
во рамките на овие општини имаат недоволно развиена комунална инфраструктура. 
Водоснабдувањето е главно решено за поголемиот број на села, додека канализација 
нема изградено, а цврстиот отпад се собира само во центрите на општините и во 
селата кои се лоцирани покрај постојниот пат што води кон локациите за отстранување 
на собраните количества на комунален отпад. 
 
Водоснабдувањето на Свети Николе се врши од хидроакумулацијата што е изградена 
на река Мавровица. Особено населбите што лежат на алувијален нанос, односно се 
лоцирани во долинските делови водоснабдуваат со бунари. Така населените места 
Средно Коњаре, Сушица и Н. Мездра се водоснабдуваат со бунари, додека во 
ридските населби како што се Преод, Крушице и Сопот за потребите на 
водоснабдувањето на населението се каптирани извори во повисоките делови. 
Проблематични од аспект на заштита во однос на планираниот автопат се населбите 
што се водоснабдуваат од бунари во ниските делови на полето. Најзагрозена зона која 
бара соодветна заштита е потезот каде што трасата минува во непосредна близина на 
селото Средно Коњаре. 
 
Недостигот на канализациска мрежа не се смета како проблем, со оглед на тоа што 
согласно Директивата за комунални отпадни води населби со помалку од 2000 
еквивалент жители не мораат да имаат канализациона мрежа. Во иднина 
одведувањето на отпадните води ќе треба да се решава со иновативни начини, кои 
нема да доведат до непотребно оптоварување на граѓаните со нерационални трошоци 
за изведба на канализација и пречистителни станици, а истовремено ќе овозможат 
решавање на проблемите со загадување кое евентуално би произлегло од 
несоодветно испуштање на комунални отпадни води без пречистување.  
 
Од аспект на управување со цврстиот отпад во моментот состојбите се такви што не 
постои организиран систем во селата како што се Средно Коњаре, Сопот, Преод, 
Сушица и Н. Мездра, додека свеста на локалното население за потребата од негово 
воспоставување е низок. Се смета дека во иднина со обврските што произлегуваат од 
усогласувањето со Европските директиви и праксата што тие ја утврдуваат ќе се 
променат овие неповолни состојби, со што ќе се подобри генерално квалитетот на 
животот на подрачјето.  
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3.20  Друга инфраструктура од значење за трасата 
 
На подрачјето на трасата се застапени следните видови на инфраструктура: 
 

− Регионална и локална патна мрежа 
− Гасовод (за кратка делница кај селото Миладиновци) 
− Подземни и надземни водови за телекомуникација, вклучително антени базни 

станици за мобилна телефонија на постојните три оператори 
− Канали за наводнување (особено во плодниот дел на Овче Поле, во 

последната третина од коридорот на трасата) 
− Далекуводи за пренос на електрична енергија (особено во потегот Свети 

Николе-Штип) 
− Водоводни системи (системот Мавровица) и системи за одведување на 

отпадни води (главно септички јами за руралните подрачја, но исто така 
развиена канализациона мрежа во градот Свети Николе која завршува со 
пречистителна станица). 

 
Од значење за автопатот се коридорите на постојната инфраструктура со кои истиот се 
сече или се приближува на мало растојание.  
 
Трасата се вкрстува со нафтоводот во почетниот дел од трасата на стационажа 0+750 
по рампа 1 од клучката Миладиновци. При изведбата на кучката ќе треба да се изврши 
соодветно обезбедување на нафтоводот. 
  
На прегледната карта се утврдени стационажите каде се застапени вкрстувања со 
канали за наводнување и тоа: 
 

- 28+500; 29+550; 30+200; 31+200, вкрстување со азбестно цементни вкопани 
канали; 

- 31+526 - Kalimanci - Lozovo (магистрален вод-сифон); 
- Вкрстување со разводни цевководи на стационажи 32+950, 34+500, 35+400, 

36+900, 36+800 и 36+900; 
- Приближување до разводни водови: 46+100 do 46+150. 
- Вкрстување со разводен вод на стационажа 46+900; 
- Вкрстување со разводен вод нa krakot kon Strumica od 1+00 do 2+900 
- Вкрстување со разводен вод нa krakot kon Koчani 0+800 do 1+500. 

 
Трасата исто така преминува преку подземни канали за телекомуникација и тоа K1SR; 
K2SR; K3SR; K4SR i K5SR кај селото Коњари. (pomeѓu km 7 i 8); 
 
Optiчki kabel: se vodi pokraj postoeчkiот pat od stacionaжa kaj kluчka 
Kadrifakovo na km 40+400 do krajot na proektiraniot pat 49+250 и 0+315 на кракот 
на патот кон Кочани.  
 
Трасата се приближува до далекувод за пренос на електрична енергија за населбите 
долж трасата на следните делници: 31+100-33+500 и 41+000-41+300; за првата 
делница веројатно далекуводот ќе биде потребно да биде изместен, додека за втората 
делница ќе треба да се внимава да не дојде до оштетувања при манипулацијата со 
градежната механизација. 
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За вкрстувања со пстоечка пруга се предвидуваат надпатници и тоа на стационажи 
39+876 и на кракот кон Кочани.  
 
За пресекувањата со постојната патна мрежа се предвидуваат соодветен број на 
надпатници и потпатници. Трасата не се приближува повеќе од 50 метри растојание од 
објекти, така што не се сече комунална инфраструктура. Со фазата на Главниот проект 
овие објекти треба да се снимат и да се изработи план за рушење на овие објекти. 
Исто така ќе биде неопходно да се утврдат компензациони мерки со цел обештетување 
на сопствениците 
 
 
3.21 Зони и објекти за одмор и рекреација 
 
На подрачјето на трасата изградени се куќи за викенд и одмор за жителите на околните 
градови (Куманово, Свети Николе и Штип). Нема концентрирани викенд населби, така 
што не може да се зборува за постоење на урбанистички планирани зони за одмор и 
рекреација. Главно, викенд куќите се градат од страната на поранешни жители на 
селата кои мигрирале во околните градски насаелби на сопствено земјиште. Друг 
тренд е купувањето на земјиште во близината на градските населби заради неговата 
цена а потоа градба на куќи за живеење. Единствена атракција долж автопатот е 
Манастирот Ѓуриште (Богословец), како и рибарењето на река Пчиња. 
 
3.22 Археолошки локалитети и културно наследство 
 
Nedvi`ni spomenici na kulturata spored Zavodot za za{tita na kulturno-
istoriskoto nasledstvo na Republika Makedonija se slednite: 
 

− registrirani spomenici na kulturata 
− evidentirani spomenici na kulturata 
− arheolo{ki lokaliteti-site nao|ali{ta, ili bilo koi tragovi na ~ovekovata 

egzistencija, koi svedo~at za epohite i civilizaciite, za koi iskopuvawata 
ili otkritijata se glaven izvor na nau~ni informacii 

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

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

 
Културно наследство е општ термин кој се употребува како назив за сите видови 
материјални објекти, структури, архитектура, архитектонски целини и историски места 
кои се создадени во текот на човековата повеќекратна културна традиција. 
 
Недвижно културно наследство е категорија на која и припаѓаат историските места и 
сите дела на архитектурата, а по својата природа, неразделно се врзани со своето 
место и околина  која ги опкружува. Зидните слики, мозаиците и архитектонската 
скулптура се сметаат за недвижно културно наследство, бидејќи треба да се зачуваат 
во однос на нивната околина и структура за која биле наменети.  
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Споменик на културата е недвижен и движен предмет кој поради своите уметнички, 
научни и други вредности и знаења за историјата и културата воопшто, а пособено за 
историјата и културата на Македонскиот народ, и на народностите, и етничките групи 
во Република Македонија, научно-истражувачка, културно-уметничка и образовно-
воспитна функција, како културно добро, е под посебна заштита на општествената 
заедница.  
 
Недвижен споменик на културата е недвижен предмет кој поради своите уметнички, 
научни и други вредности, како културно добро, е под посебна заштита на 
општествената заедница.  
 
Регистриран недвижен споменик на културата е недвижен предмет со утврдено 
својство споменик на културата, запишан во Општинскиот и Централниот регистар на 
недвижни споменици на културата. 
 
Евидентиран недвижен споменик на културата е недвижен предмет за кој основано 
се претпоставува дека има споменичко својство. 
 
Класификација е распределување на спомениците на културата во категории во 
зависност од видот на споменикот кој се заштитува. 
 
Валоризација е стручна и научна постапка со која, врз основа на заедниќко прифатени 
критериуми, се врши утврдување на вредноста на културното наследство.  
 
Категоризација е стручно, научно и општествено степенување на вредностите и 
значењето на недвижното културно наследство во рамките на претходно утврдени 
критериуми.  
 
Режим за заштита е однос на општеството кон заштитеното наследство.  
 
Инвентарот на недвижните споменици на културата изготвен е врз основа на 
Централниот регистар на недвижни споменици на културата и поединечните Решенија 
за прогласување, односно утврдување својство споменик на културата.  
 
Во централниот регистар запишани се околу 1090 недвижни споменици на културата. 
Тие се лоцирани во над 200 населени места или во нивна близина. Во Инвентарот 
податоците се дадени по следниот редуслед: 
 

− општина во која се наоѓа споменикот 
− назив на споменикот 
− локација 
− населено место 
− период на настанување 

 
Na potesnata lokacija na rasprostorawe na trasata na novopredvideniot avtopat 
согласно наведниот Инвентар se zastapeni slednite arheolo{ki lokaliteti: 
 
Општина Илинден: 
 
На подрачјето на општината нема регистрирани недвижни споменици на културата 

 
Општина Петровец: 
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1. Археолошки локалите Кожле, КП 1, Кожле, Среден век 
2. Црква Света Богородица, Дивље, 1604 година. 
 

Општина Свет Николе 
 

1. Археолошки локалитет Барутница, Амзибегово, неолит и римски период 
2. Археолошки локалитет Градиште, Кнежје, железно време до римски период 
3. Археолошки локалитет Руг Баир, Горобинци, неолит 
4. Зграда на Стара Општина, Свети Николе, 20 век 
5. Црква Свети Николе, Буриловци, 15-16 век 

 
Општина Штип 
 

1. Археолошки локалитет Балабаница, Стар Караорман, железно време; 
2. Археолошки локалитет Крушки, Стар Караорман, доцноантички - 

рановизантиски период 
3. Археолошки локалитет Орлови Чуки, Стар Караорман, железно време (7-6 век 

пред нашата ера); 
4. Безистен, Штип, 16-17 век 
5. Куќа на улица Кузман Јосифовски Питу, бб Штип, 1925 година 
6. Куќи на улица Крсте Мисирков, од 19-20 век  
7. Други културно-сториски споменици, кои се надвор од разгледуваното подрачје 
 

Ниту еден од наведените локалитети не се наоѓа во близина на трасата. 
 
Од Министерството за култура добиена е информација дека се можни културно-
историски наоѓалишта, чие што истражување може да отпочне во текот на 
изведувањето на планираниот автопат, додека средства би се обезбедиле  од 
Агенцијата за патишта. Имено, следните локалитети се наведени од страна на 
надлежниот орган: 
 

− Мала доцноантичка населба во атар на село Сушица, на км. 12+300, на м.б. 
Рамниште; усвоената варијанта на трасата е оддалечена преку 1 километар од 
наведеното подрачје. 

− Култно место (за чие постоење постојат индиции) во атарот на село Малино, на 
км 24+000, на највисоката точка на м.б. Белег; трасата е оддалечена преку 2,5 
километри од наведеното подрачје. 

 
Режим на заштита на недвижните културно-историски локалитети и 
споменици 
 
Општиот режим на заштита на недвижните споменици на културата како општествен 
однос кон заштоитеното наследство е пропишан со Законот за заштита на 
спомениците на културата. Општото начело под кое се остварува заштитата е 
зачувување на спомениците во изворна и неоштетена состојба. Покрај општиот режим 
на заштита законот предвидува можност за пропишување и на посебни техничко-
заштитни мерки за секој регистриран споменик поодделно. Кога се во прашање 
поединечните споменици, мерките за заштита се се пропишуваат во управна постапка 
и во рамките на архитектонските проекти.  
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Кога станува збор за заштита на споменички целини обврска е на изготвувачот на 
просторниот и/или урбанистичкиот план да побара податоци за постоењето на вредни 
културно-историски локалитети, а потоа и да побара мислење за изготвениот план. Во 
досегашната пракса при иработката на плански документи, вклучително изработка на 
проекти за инфраструктура (како што е предметниот проект) соработката помеѓу 
надлежните служби се состои од доставување на список или информација за 
постоење, односно непостоење на регистрирани недвижни споменици на културата на 
предметното подрачје. При тоа, општиот принцип на изворност и неоштетеност 
слободно и произволно се толкува од изработувачите на планската документација.  
 
Со оглед на тоа што за трасата усвоена со Идејниот проект нема конфликти со 
локалитетите кои се утврдени како археолошко наследство, во поглавието за Оцена на 
влијанијата овој аспект не се зема предвид. Во Анекс Г е приложено Мислењето од 
Управата за заштита на културното наследство. 
 
3.23 Опис на состојбата на животната средина без предвидениот проект 
 
Претходно опишаните аспекти на квалитетот на животната средина ја определуваат 
почетната состојба на подрачјето на усвоената траса. Сите промени што ќе настанат 
во дадениот простор без да се гради автопатот се означуваат како состојба на 
животната средина без предвидениот проект. Во натамошниот текст се прави обид да 
се резимира базната состојба на животната средина и да се утврдат сензитивни 
подрачја кои ќе треба да имаат посебен третман при анализата на влијанијата од 
спроведувањето на проектот.  
 
3.24  Физички и еколошки ресурси 

3.24.1  Физички ресурси 

Истражуваното подрачје е со надморски висини од 270 до 500 метри. Геолошките 
формации се менуваат, а генерално се претставени од делувијални и алувијални 
седименти во речните долини, како и падински распаднат материјал, делувијум и 
пролувијум. Земјиштето е со различна класа, меѓутоа потегот Свети Николе-Штип се 
карактеризира со повисоки класи на земјоделско земјиште од преостанатиот дел на 
трасата. Коридорот на постојниот пат се користи за водење на автопатот, така што во 
зоната на тековните влијанија од сообраќајот само ќе се внесе уште еден извор од овој 
вид. Се смета дека за делницата каде што автопатот се води во коридорот на 
постојниот пат влијанијата врз животната средина ќе бидат со најмал интензитет. 
Постојниот пат се проширува за да ги задоволи параметрите за автопат, а веднаш до 
него, (наизменично по левата, односно десната страна, во зависност од 
конфигурацијата на теренот и застапените објекти), се изведува нова лента за 
сообраќање во спротивниот правец.  
 
Не се врши мониторинг на квалитет на воздух и амбиентна бучава. Од тие причини 
овие почетни податоци се обезбедија по пат на мерења. Мерењата се извршени на 
четири избрани локации 
 
За овие локации, согласно претпоставената пропагација на звук (топографија, однос 
изградено-неизградено земјиште, обраснатост со вегетација итн.) утврдена е 
сензитивност на животната средина од аспект на загадување со бучава. Бучавата што 
е измерена за потребите на оваа Студија се третира како нулта бучава, додека за 
оцена на влијанијата од планираната инфраструктура се вршат проекции на 



 91

фрекфенцијата на сообраќајот и се врши пропорционално зголемување на измерените 
вредности на бучавата со индексот на зголемената фрекфенција на сообраќајот 
заради зголементата пропулзивност на планираниот автопат.  
 
Методи за оценување на нивото на бучава, предизвикана од патниот сообраќај со 
примена на индикаторите за бучава во животната средина спрема Францускиот 
национален метод за пресметување NMPB-Routes (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) од 
“Arrete du 5 mai 1995”, како и Директивите 2002/49 /EC усвоени или дадени од 
Евтопскиот Парламент од 25 јуни 2002 година.  
 

3.24.2  Еколошки ресурси 

На подрачјето на трасата не се застапени ретки и/или загрозени видови на флората и 
фауната. Почетниот и завршниот дел на трасата се приближува до состоини на 
култура на црн бор кој е одлично приспособен на локалните услови. Овие потези на 
трасата се третираат како сензитивни, заради зголемената опасност од пожари во 
четинарските шуми (запаливост на смолата). 
 
Акватичните биотопи на реките Пчиња и Светиниколска река исто така немаат посебна 
важност. Пчиња е постабилен екосистем, додека Светиниколска река заради сувата 
клима во лето има изразито намален проток заради што се загрозува постојниот речен 
екосистем. Пресекувањето со Пчиња се третира како сензитивна област, дотолку 
повеќе што има индиции дека површинските води комуницираат со алувијалната издан 
што се користи за водоснабдување на локалното население. 
 
Подрачјето на трасата што минува во долината на Светиниколска река исто така се 
третира како сензитивен, бидејќи било какви дополнителни оптоварувања на овој 
водотек можат да имаат значајни последици. 
 
Сензитивни подрачја 
На подрачјето на трасата не се застапени поважни културни, историски, археолошки, 
еколошки ресурси, односно заштитени подрачја, а особено не се претставени во 
непосредниот коридор на предвидените алтернативи.  
 
Согласно Законот за води, следните зони ќе бидат третирани како сензитивни од 
аспект на заштита на водите од новопредвидениот проект: 
 

1. Заштитните води за водни тела наменети за консумирање од страна на човекот 
2. Заштитни зони на водни тела означени како води за рекреација (вклучувајќи ги и 

водите за капење) 
3. Заштитни зони кои се чувствителни на нитрати 
4. Водни тела кои се чувствителни на испуштање на урбани отпадни води 
5. Области определени како заштитено природно наследство 
6. Зони наменети за заштита на растителни и животински видови 

 
Долж трасата се застапени помали населби кои депопулираат. Жителите се бават со 
земјоделство, така што земјоделското земјиште има релативно висока вредност. 
Деловите на трасата што минуваат низ земјоделското земјиште, или на било каков 
начин заради изградбата на автопатот ќе се влијае на намалување на површините на 
почвениот ресурс, се третираат како сензитивни.  
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4 VLIJANIJA VRZ @IVOTNATA SREDINA 

 
4.1  Идентификација на можните влијанија од изградбата и екплоатацијата на 
 автопатот врз животната средина и методи за идентификација на 
влијанијата 
 
Загадувањето претставува квалитативно-квантитативна промена на физичко-
хемиските и биолошките карактеристики на основните компоненти на животната 
средина.  
 
При анализа на загадувањето на животната средина обично се поаѓа од основните 
медиуми на биосферата, а тоа се воздухот, водата, почвата и загадувањето од штетна 
бучава.  
 
Значителен загадувач на урбаниот и руралниот простор е сообраќајот, кој, во 
зависност од развојот на моторизираноста на земјите може да достигне и до 60% од 
вкупното загадување. Овие таканаречени мобилни извори на загадување во 
развиените земји имаат големо влијание врз загадувањето на животната средина и во 
поедини сегменти ги надминуваат стационарните извори на загадување.  
 
Тrgnuvaj}i od osnovnite проектантски параметри i urbani postavki, patot vo 
prostorot se smestuva taka za da gi zadovoli site funkcii koi mu se nameneti. 
Ovde vo prv red se misli  na povrzuvawe na regioni, stopansko industriski objekti, 
turisti~ki i drugi atraktivni podra~ja, prirodni retkosti i drugo. 
 
Pritoa, od aspekt na proektirawe od strana na proektantite гlavno se te`i кон 
zadovoluvawe na tehni~kite elementi na patot: {to pomali nagornini, padovi, 
krivini so {to pogolemi radiusi, a kade proa|a trasata, niz kakvi pejsa`i i drugi 
prirodni atraktivni prostori, потребно е да се анализира дополнително. Во 
минатото, пред да се спроведува праксата на оцена на влијание врз животната 
средина, постојат докази дека сe имаат uni{tuvaно isklu~itelno kvalitetni 
prostori, {umskо, zemjodelskо ili na drug na~in kultiviranо zemji{tе. Во поново 
време, во Европа и кај нас, како produkt na kompleksniot процес кој започнува од 
проектната идеја, па преку разработката на проектното решение, izvedбата, nadzorот 
и другите вклучени slu`bi, се врши vklopuvawe na паtot vo postoe~kiot ambient и 
намалување на штетните влијанија. Оваа mo{ne te{ka i odgovorna zada~a ја 
реализира Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно 
постјната законска регулатива што е апроксимирана со правото на ЕУ.   
 
Иskustvaта i praktikaта vo izgradba na pati{tata i nivnoto vlijanie vrz za{titata 
na `ivotnata sredina naj~esto se ogledaat во slednoto:  
 

− Vodeweto na trasata bez somnenie pretstavuva golem predizvik za 
proektantot ako nastojuva da primeni elementi koi }e gi zadovoлat 
parametrite vo proektiraweto, a pritoa da go so~uva prirodniot ambient 
odnosno pejsa`. При тоа треба да се избегнува секое непотребно otstranuvawe 
na {umata i vegetacijata zaradi zadovoluvawe na tehni~kite elementi pri 
proektirawe na patot. 

 
− Vo po~etokot na izgradbata se zanemaruvaat локални земјоделски, шумски и 

други врвици и pat~iwa; 
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− Трупот на патот пресекува vremeni vodoteci, naru{uvaјќи го prirodniot 

баланс на одводнување на околниот простор, како и morfo-estetskite 
karakteristiki. 

 
− Najgolem broj propusti i slabosti se manifestiraat pri oblikuvaweto na 

trupot na patot (useci, zaseci i nasip), bidej}i ovie povr{ini nepravilno i 
nedovolno se obrabotuvaat. Zatrevuvawe na povr{inite, sadewe na grmu{ki 
i drva naj~esto izostanuvaat ili  se primenuvaat neadekvatno. 

 
− Proektiranite pozajmi{ta i lokacii na deponiite naj~esto postanuvaat 

mesta za smet. Pri odreduvawe na lokalitetite za ovie nameni doa|a do 
usoglasuvawe na relacija proektant-izveduva~, без да бидат консултирани 
локалните власти и други надлежни органи. 

 
− Pri ocenka na kategoriite na zemji{ta na pozajmi{tata ponekoga{ se davaat 

pogre{ni ocenki kako vo kategorijata taka i vo obemot na eksploatacijata, a 
prakti~no nikoga{ ne se vr{i rekultivacija na tie lokaliteti. 

 
− Kamenolomite koi se podignuvaat neposredno do soobra}ajnicata za vreme na 

 izgradbata pretstavuvaat опасност, особено оние koi ostanuvaat aktivni po 
pu{taweto na patot vo eksploatacija a pritoa ne se ekolo{ki obezbedeni. 

 
− Izveduvaweto na rabotite predizvikuva poremetuvawa vo okolinata zaradi 

bu~avata  od minirawe i grade`nite ma{ini, produkcija na pra{ina, 
uni{tuvawe na zemji{teto, {umite, zatrupuvawe na re~ni korita, ezera i 
sli~no. 

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

− promena na morfolo{kite svojstva  
− procesi na povr{insko raspa|awe, odronuvawe, интензивирање na 

erozivnite procesi i dr. 
− mo`na promena na re`imot na podzemnite vodi i povr{inskoto istekuvawe 

na vodite 
− mo`nost za pogolemi zagaduvawa na подземните и површинските води 

poradi havarii pri transport na {tetni materii, но исто така i за 
перmanentni mikro zagaduvawa 

− posredni promeni na екосистемот poradi promenite vo biodiverzitetot, 
mikroklimatskite poremetuvawa i drugo 

 
Mo`ni zagaduvawa za vreme na izgradbata na avtopatot 
 
Izgradbata na avtopatot }e predizvika konkretni vlijanija vrz op{tiot status na 
prirodnata sredina, no so izdiferenciran intenzitet на mo`niте pojavi na 
degradacii. Vo delот na trasata каде што ќе се изведуваат поголеми усеци и насипи 
}e se manifestiraat estetski promeni na izvorniot pejsa`. Вo uslovi na probivawe 
na patot na postrmite padini vo povisokite delovi se o~ekuvaat razli~ni vidovi 
na mo`ni vlijanija i promeni: 
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− trajna promena na pejсa`ot so voveduvawe na nov element vo prirodnata 
sredina;  

− obru{uvawe na miniran karpesto-zemjast materijal po padinite i negovo 
delumno akumulirawe vo dolinite; 

− predizvikuvawe na pojavi na odroni i destabilizacija na nestabilnite i 
uslovno stabilnite delovi na terenot, {to ponatamu so aktivirawe na 
istite se uni{tuva vegetacijata i pogolemi masi na materijal }e se 
akumuliraat vo dolinите;  

− uni{tuvawe na odredeni rastitelni zaednici и vegetacija при градба, но и 
како резултат на штетни емисии. 

− uni{tuvawe na nekoi faunisti~ki zaednici i vidovi i poremetuvawe na 
nivnata komunikacija vo stani{tata заради бариерата што ја креира трупот на 
патот;  

− migracija na dive~ot zaradi bu~avata, odnosno prisustvoto na lu|eto i 
mehanizacijata;  

− lokalni kontaminacii na po~vata od izduvnite gasovi,  
− sozdavawe na uslovi za razvoj na sovremenite geo-egzodinami~ki procesi;  
− vo uslovi na havarija na градежните ma{ini во текот на изградбата, но и при 

инциденти за време на експлоатација на патот mo`ni se rasturawa na nafta i 
nafteni derivati i intezivni zagaduvawa na geolo{kata sredina; 

− mo`ni se pojavi na opo`aruvawe od nevnimanie na prisutnite lica {to bi 
predizvikalo uni{tuvawe na vegetacijata i opusto{uvawe na prostorot i 
nesogledivi {teti vrz biodiverzitetot. Ova e osobeno karakteristi~no vo 
periodot juli - septemvri, period na golemi su{i i visoki temperaturi. 

 
Normalno e da se o~ekuva pojava na odredeni emisii na bu~ava so promenliv 
intenzitet, koi }e se generirat od agregatite na grade`nite ma{ini i kamionite 
koi }e bidat prisutni za vreme na grade`nite raboti. 
 
4.2  Оцена на влијанијата од изградба на автопатот врз животната средина 

Postapkata za opredeluvawe na obemot i zna~eweto na vlijanijata vrz `ivotnata 
sredina od instaliraweto na objekti {to so emisii vo mediumite pridonesuvaat za 
promeni vo ekosistemot e definirana so Direktivata 97/11/EC. Ovaa postapka se 
sostoi od pribirawe, analiza i prezentirawe na informacii za lokacijata i 
karakterot na instalacijata, so cel opredeluvawe na vidot i obemot na 
pretpostavenite vlijanija vrz `ivotnata sredina. Vrz osnova na prethodno 
elaboriranite informacii za sostojbata na `ivotnata sredina na lokacijata 
izrabotena e analiti~na procenka na globalnite vlijanija koristej}i gi upatstvata 
poso~eni od Unijata, a so cel nosewe na odluka za ili protiv otpo~nuvawe na 
investicijata povrzana so realizacijata na planiraniot objekt.  
 
На следната табела идентифицирани се поважните влијанија кои детално се 
анализирани за дадените сектори, односно медиуми на животната средина. Врз нснова 
на значајноста на поединечните влијанија се планираат соодветни мерки за нивно 
ублажување и/или компензација.  
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Табела 22: Оцена на влијанијата од планираниот проект  
Компоненти на животната 
средина 

Проектна активност Потенцијално влијание Значење на 
влијанието 

Мерка за ублажување 

Период на изградба 
Земјиште и геомеханика - Ископи и насипи при 

изведба на телото 
на патот 

- Отварање на 
позајмишта 

- Депонирање на 
вишок ископан 
материјал 

- Загрозување на 
стабилност на усеци / 
насипи  

- Ерозија на земјиштето 
- Загуба на шумско и 

земјоделско земјиште 

- Локално, 
реверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Ревегетација на косини на 
насипи и усеци со 
постапка “водено семе” 

- Рекултивација на 
позајмишта и депонии 

Површински и подземни води - Спуштање на 
нивото на 
подземните води 
при изградба на 
мостови 

- Складирање на 
опасни и штетни 
материи 

- Нарушување на 
хидролошкиот режим 

- Загадување на 
површински и 
подземни води  

- Локално, 
реверзибилно 

- Регионално, 
реверзибилно 

- Складирање на опасни и 
штетни материи надвор 
од инундационите 
подрачја на реките; 

- Изработка на план за 
постапување со 
инциденти 

Акватична флора и фауна - Премин преку 
потоци и реки; 
изведба на мостови 
и пропусти 

- Нарушена миграција 
на акватичната фауна 

- Загадување на 
водотеците од 
ерозивен депозит и 
случајно излевање на 
масти и масла 

- Локално, 
реверзибилно 

- Регионално, 
реверзибилно 

 

- Одржување, перење и 
полнење на гориво во 
возилата да се врши на 
локации безбедно 
оддалечени од површ. 
Води 

- Ограден простор на 5 
метри растојание од 
брегова линија за да се 
спречи навлегување на 
механизација во речни 
корита 

Флора и фауна - Изведба на телото 
на патот 

- Позајмишта и 
депонии на вишок 
ископан материјал 

- Отстранување и/или 
уништување на 
вегетација во појасот 
на патот 

- Нарушување на 
крајбрежна вегетација 

- Набивање на тлото со 
што се менуваат 

- регионално, 
иреверзибилно 

- локално, 
иреверзибилно 

- регионално, 
реверзибилно 

- Реставрација на 
нарушени хабитати 

- Рекултивација на депонии 
- Административна забрана 

за изведување на 
работите во сезона на 
парење / гнездење 
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Компоненти на животната 
средина 

Проектна активност Потенцијално влијание Значење на 
влијанието 

Мерка за ублажување 

услови за раст и 
развој на растителни 
видови 

- Загрозување и 
фрагментација на 
живеалишта и 
нарушена миграција 
на диви видови 

 
Пејсаж - Изградба на телото 

на патот 
- Намалување на 

рекреативни 
вредности заради 
загадување на 
воздухот, површ. и 
подз. води и бучава; 
депонии 

- Локално, 
реверзибилно 

- Локално, 
реверзибилно 

- Ревегетација и 
реставрација на хабитати 

- Вклопување на депонии 
во околен пејсаж 

Бучава - Приближување на 
градежна 
механизација до 
населени места и 
природни 
живеалишта 

- Нарушување на мирот 
во зони за домување 

- Вознемирување на 
диви видови 

- Локално, 
реверзибилно 

- Локално, 
реверзибилно 

- Спроведување на добри 
техники на градба 

Клима и квалитет на 
амбиентен воздух 

- Изградба и 
присуство на 
градежна 
механизација 

- Влијание врз локални 
правци на ветрови 

- Влијание врз 
локалната микро 
клима 

- Емисии на јаглероден 
диоксид 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
реверзибилно 

- Ревегетација, 
пошумување 

Социо-економски влијанија - Градежни работи - Промена на намена на 
земјиштето 

- Промена на пејсажот 
- Експропријација на 

земјиште 
- Влијание врз 

археолошки 
наоѓалишта 

- Вработување на 

- Регионално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Регионално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
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Компоненти на животната 
средина 

Проектна активност Потенцијално влијание Значење на 
влијанието 

Мерка за ублажување 

локално население 
при изградбата 

- Зголемен обем на 
трговија заради 
присуство на градежни 
работници 

реверзибилно 
- Локално, 

реверзибилно 

Период на експлоатација 
Земјиште и геомеханика - Испуштање на 

испирни отпадни 
води од коловозот 

 

- Загадување на почва - Локално, 
иреверзибилно 

- Избегнување на 
земјоделско приозводство 
во зона од 10 метри 
покрај автопатот 

Површински и подземни води - Испуштање на 
испирни отпадни 
води од коловозот 

- Загадување на 
површински и 
подземни води 

- Намален ретенционен 
капацитет на водотеци 

- Инциденти (излевање 
на масти и масла)  

- Локално, 
реверзибилно 

- Регионално, 
реверзибилно 

- Регионално, 
реверзибилно 

- Поставување на 
маслофаќачи во 
сензитивни подрачја 

- Реставрација на крајречна 
вегетација 

- План за постапување со 
инциденти 

Акватична флора и фауна - Мостовски 
конструкции и тело 
на патот 

- Нарушена миграција 
на акватичната фауна 
заради сенки од 
мостовски конструкции

- Регионално, 
реверзибилно 

 

- Изведба на лесни 
мостовски конструкции 

Флора и фауна - Тело на патот - Бариери за миграција 
на диви видови од 
телото на патот 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Изведба на тунели и 
пропусти 

Пејсаж - Тело на патот - Намаување на 
пејсажна разновидност 

- Нарушување на 
визури од и кон телото 
на патот 

- Локално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно

- Засадување на грмушести 
и дрвенести видови 

Бучава - Приближување на 
коловозот до 
населени места и 
природни 
живеалишта 

- Нарушување на мирот 
во зони за домување 

- Вознемирување на 
диви видови 

- Локално, 
реверзибилно 

- Локално, 
реверзибилно 

- Изведба на звучни 
бариери во зона на 
населени места каде што 
се надминати максимално 
дозволени вредности за 
бучава 

Клима и квалитет на 
амбиентен воздух 

- Сообраќај на возила 
со мотори со 

- Емисии на јаглероден 
диоксид, азотни 

- Локално, 
реверзибилно 

- Пошумување со 
широколисни дрвенести 
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Компоненти на животната 
средина 

Проектна активност Потенцијално влијание Значење на 
влијанието 

Мерка за ублажување 

внатршно 
согорување 

оксиди, сулфурен 
диоксид, чад, фини 
честици (партикули) 

- Локално, 
реверзибилно 

- Локално, 
реверзибилно 

видови 

Социо-економски влијанија - Присуство на 
автопат 

- Подобрена поврзаност 
помеѓу градовите во 
регионот 

- Зголемена 
пропулзивност на 
патната мрежа 

- Зголемен обем на 
трговија и размена на 
подрачјето 

- Создавање на услови 
за вработувања во 
услужните дејности 
покрај автопатот 

- Регионално, 
реверзибилно 

- Регионално, 
реверзибилно 

- Регионално, 
иреверзибилно 

- Локално, 
иреверзибилно 
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Vo natamo{niot tekst se дадени детално влијанијата врз медиумите на животната 
средина од изградбата на автопатот, врз основа на кои анализи се предвидени 
соодветни мерки за ублажување и компензација. 
 
4.3  Идентификација на можните влијанија од изградбата и екплоатацијата на      
         автопатот врз животната средина и методи за идентификација на 
влијанијата 
 
Влијанијата врз животната средина од изградба на автопатиштата можат генерално да 
се поделат на влијанија за време на изградбата и за време на експлоатацијата. 
 
Фазата на градба е со ограничено времетраење така што ќе предизвика интензивни, но 
краткотрајни влијанија, како што е зголемена бучава, вибрации, прашина; меѓутоа 
можно е да настанат и трајни/неповратни загуби, како што е загуба на плодно 
земјоделско земјиште и отстранување на вегетација.  
 
За време на експлоатацијата на автопатот се очекуваат перманентни влијанија кои се 
резултат од сообраќајот, како што е бучавата, емисијата на полутанти во медиумите на 
животната средина, инцидентите и така натаму.  
 
Сите идентификувани влијанија за периодите на изградбата, односно експлоатацијата 
на автопатот се опишани во наредниот текст.  
 
4.4 Земјиште и геомеханика - општо 

Во основа, земјиштето главно е загрозено од работите поврзани со ископите и 
насипите за поставување на телото на патот. Несоодветната заштита на ископите 
(усеците) и насипите можно е да предизвика ерозија на земјиштето, а во одредени 
случаи може да се одрази на стабилноста на начин што се јавуваат клизишта од 
различен обем и со различни ефекти.  
 
Од тие причини во натамошните елаборации ќе се дискутираат можните влијанија на 
стабилноста на теренот, што ќе послужи како основа за утврдување на мерките со кои 
најсоодветно би се ублажиле овие влијанија. Кон геотехничките аспекти се 
придружуваат и влијанијата поврзани со нарушувањето на квалитетот на земјиштето 
како резултат на загубите на земјоделско земјиште и емисиите на полутанти од 
сообраќајот.  
  
4.5  Влијанија во текот на изградбата 

4.5.1.1  Стабилност на косини и ерозија на земјиште 
 
Потенцијалот за појава или продлабочување на ерозионите процеси како резултат од 
изградбата и екплоатацијата на автопатот може да се согледа од анализите на 
геомеханичките карактеристики, како што се: измена на геолошки средини, вид на 
почви и нивен опис, дебелина, вредности на јакост на почва, ниво на подземна вода, 
стабилност на косини итн.  
 
Важно е да се дефинираат 2 вида на проблеми со стабилноста на косините, односно: 
длабоко и плитко лизгање / ерозија. Длабоките пореметувања на стабилноста на 
косините се од геомеханичка природа и можат да бидат решавани единствено преку 
соодветна геометрија на усекот. За плитките пореметувања проблем претставува 
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тешкотијата да се квантифицира длабочината, односно видот на мерката за решавање 
на овој проблем. Се јавуваат и кај косини за кои со геомеханичките анализи било 
утврдено дека се стабилни, но заради појачани врнежи можно е да настанат клизишта. 
Инжинерите вообичаено предлагаат прицврстување на рабиц мрежа испрскана со 
варно млеко, со цел да се спречи квасење на почвата, што се смета како основна 
причина за настанување на свлечиштата. Оваа мерка не секогаш е успешна.  
 
Како алтернативно решение е употребата на вегетација со која се делува на 
стабилноста на слој од 1-1,5 метри длабочина. Геомоеханичките анализи исто така 
имаат утврдено кои се најповолните косини на наклоните од аспект на стабилност, но и 
од аспект на можна појава на ерозија. 
 
Количеството на еродиран материјал можно е да се процени по пат на математички 
модел. Во литература се дадени насоки за пресметување на ерозивен депозит при 
изградба на патишта за определена должина, наклони на косини, висина на усек, 
климатски и хеолошки/геомеханички услови1.  
 
Во просек од 700-1000t/km2 годишно (во периодот на изградбата и во текот на првата 
година од експлоатацијата) еродиран материјал се транспортираат кон околните 
водотеци. Влијанијата од ерозијата се огледаат во зголемувањето на концентрацијата 
на цврсти честици во водените текови покрај автопатот, промена на топографијата и на 
условите за раст и развој на вегетацијата, како и нестабилност на наклоните на 
косините.   
 
Со цел спречување на транспортирањето на ерозивен нанос од косините и насипите, 
потребно е да се направи план за заштита од ерозија, кој, покрај претходните 
геомеханички анализи заради утврдувањето на местата каде што е голема 
веројатноста да се јави ерозијата, ќе има за цел да ги заштити водените текови и 
другите водни тела од ерозивен нанос.  
 
Кон анализите за идентификување на зони каде што е можно да се јави ерозија 
направени се истраги и лабораториски анализи од страна на тимот што е ангажиран за 
инжинерско-геолошки и геомеханички истраги со цел утврдување на следните 
параметри (Елаборат за геотехнички истражувања и испитувања, Книга 5.1.1. и 5.1.2): 
 

− Индекс на пластичност (PI); 
− Содржина на влага (%); 
− Проценета оптимална содржина на влажност (%); и 
− Проценета максимална густина во сува состојба во однос на густината во 

влажна состојба (kg/m³). 
 
Проектантот има изработено елаборат за геомеханика во кој детално ги анализира 
геолошките средини низ кои минува трасата, ги толкува современите геолошки 
процеси кои можат да се одразат на стабилноста на објектот, а исто така ги утврдува 

                                            
1 Извор: G-4. Maryland Department of Natural Resources, Water Resources Administration, 
STANDARDS AND SPECIFICATIONS FOR SOIL EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN 
DEVELOPING AREAS, July 1975, prepared by U.S. Department of Agriculture, Soil Conser-
vation Service, 4321 Hartwick Road, College Park, Maryland 20740. Available from: NTIS, 
5285 Port Royal Road, Springfield, Virginia 22161.). 
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наклоните на косините на насипите и усеците за сите стационажи, односно различните 
висини на насипите и усеците.  
 
Проектантот тврди дека трасата се води низ комплексни геолошки и хидрогеолошки 
средини и од тие причини мерките што се предвидени со цел стабилизирање на 
косините се различни согласно утврдените промени на карактеристични делници.  
 
Мaterijalot od koj e izgraden ovoj teren (bilo da se raboti za pliocenski ili 
eocenski fli{ni sedimenti) e podlo`en na intenzivna erozija, kako liniska taka i 
povr{inska. Erozivnosta kaj fli{nite sedimenti e poizrazena i poradi nivnata 
slaba dijageniziranost.  
 
Morfologijata na terenot vo golema mera gi  preduslovuva proektnite re{enija 
(mostovi, vijadukti, nasipi, useci, zase~uvawa i dr.).  
 
Kako zaklu~ok, mo`e da se dade deka morfologijata na ovoj region poka`uva 
slo`ena sostojba, koja e predizvikana so kompleksno me|usebno vlijanie na 
tektonskite, neotektonskite, sovremenite procesi na raspa|awe (denuнdacija), {to 
zaedno pridonele vo formiraweto na dene{niov reqef. 
 
Vo pogled na tektonskiot sklop na terenot, treba da se istakne deka plikativnata , 
kako i disjunktivnata tektonika se slabo izrazeni. Del od  rasednite strukturi koi 
se naneseni na kartata se vrz baza na podatocite od основна геолошка карта (OGK) 
na listot Titov Veles 1:100 000 i vrz baza na promenlivosta na padniot pravec, no 
poradi pokrienosta na terenot to~nite lokacii na rasednite strukturi od strana 
на тимот што работи на инжинерско-геолошките и геомеханичките истраги ne se 
potvrden. Generalno gledano, kaj fli{nite sedimenti, osnovniot strukturen 
element-sloevitosta e so елементи на падот (EP) 180-220/20-35°, a na poedini mesta 
so EP 90-140/20-40°. Va`no e da se naglasi deka orientacijata na protegaweto na 
sloevitosta vo fli{ot na mestata kade se vr{eni merewa glavno e paralelna so 
protegaweto na trasata na patot. Vo ovoj smisol, ovaa orientacija e nepovolna od 
aspekt na stabilnosta na idnite useci koi se na leva strana od trasata po rast na 
staciona`a kako i na levite strani na zasecite.   
 
Ispukanosta kaj karpestite masi e slabo izrazena i na poedini otkrieni izdanoci 
izvr{eno e merewe na zastapenite puknatinski sistemi koi obi~no se od stisnat 
tip i so metarska dol`ina.  
 
Покрај висината, односно наклонот на усеците и насипите, од голема важност за 
нивната стабилност е одводнувањето, кое се решава со посебен дел од проектот, 
меѓутоа оваа мерка е валидна само за периодот на екплоатација.  
 
Со отпочнувањето на градежните работи на автопатот ќе се реализираат следните 
земјени работи: 

 
− Отстранување на површинскиот слој на земја (хумус) 
− Порамнување на површината  
− Набивање до потребна збиеност 
 
Сите наведени работи резултираат со нарушување на квалитетот на почвата за зоната 
на патот и во околината каде се изведуваат градежните работи, односно за 
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површината опфатена со времени објекти за потребите на градилиштето како и од 
изведбата на пристапните патишта. 
 
Проектантот се стреми да ги изведува насипите користејќи материјали од соседните 
ископи, доколку квалитетот на материјалот тоа го дозволува. На тој начин се 
изедначуваат масите и нема потреба од дополнителен ископ од други позајмишта, 
односно нема потреба од депонирање на вишок материјал. Во случај оваа цел да биде 
постигната, се задоволуваат и условите за заштита на животната средина, односно се 
минимизира потребата од користење на природни ресурси, се намалуваат загубите на 
земјиште бидејќи не се предвидуваат депонии, а исто така се намалуваат емисиите 
заради тоа што нема потреба од транспорт на земјен  материјал.  
 
Во конкретниот случај, ќе има потреба од користење на дополнителен цврст материјал 
од позајмишта, а исто така ќе се јави и вишок на ископанa земја, заради што ќе треба 
да се определат локации за депонирање на овој материјал.  
 
Po dol`ina na trasata, vo oddelni zoni se predviduva izvedba na nasipi so 
razli~ni dimenzii. Pri toa, golem del od nasipite se so visina i nad 6 metri.  
Soglasno na ovaj fakt, se prepora~uva izvedba na nasipite so visina do 6 m. so 
nakloni od 1:1.5 , kaj nasipi so visina 6-12 metri, naklonot da bide 1:1,75 i kaj 
nasipi so visina >12 m. naklonot 1:2 so mo`nost od kratewe na nasipot so izbor na 
potporen yid. Pri toa, kvalitetot na vgradeniot materijal vo nasipot treba da 
zadovoli kriterium za agolot na vnatre{no triewe da bide min f=35 stepeni ({to 
treba da se potvrdi so kontrolni ispituvawa vo faza na gradba). Uslovite za 
zbienost na nasipite treba da bidat zasnovani na tenderskata dokumentacija za 
izgradba na pati{ta dadena od strana na Агенцијата za magistralni i reginlani 
pati{ta. Vo slu~aevi koga morfologijata na terenot ne dozvoluva formirawe na 
nasipi so predlo`enite nakloni, potrebna e primena na potporni konstrukcii. 
 

4.5.2  Влијание врз пејсажот 

Телото на патот се води наизменично во усек и насип по текот на целата траса. Во 
делот до Свети Николе трасата е во својот поголем дел во усек, меѓутоа застапени се 
и поголеми насипи. Со овие интервенции се врши измена на пределот, се отстранува 
вегетација и хумусен слој, се нарушува природната дренажа на теренот итн. 
 
Трасата се вметнува во околниот терен на следниот начин: 
 
Започнува со излез од клучката кај Миладиновци во насип до 1+750; висок усек е 
застапен помеѓу 1+860 и 2+375; трасата се води наизменично во усек и насип до 
2+800; изразито висок насип е застапен помеѓу 2+850 и 3+150. 
 
Трасата се води во изразито висок насип (заради конфигурацијата на теренот) помеѓу 
стационажите 3+300-3+500; 4+050-4+250. 
 
Од стационажа 4+600 долж трасата застапени се повеќе подрачја каде трасата се 
повчекува во ридест терен и заради тоа неопходно е телото на патот да се пробива во 
длабок усек. Овие делници ќе треба соодветно да се решаваат со цел правилно 
одводнување и ревегетирање заради стабилизирање на косините и спречување на 
ерозијата. Станува збор за следните стационажи: 4+600-4+700; 4+750-4+975; 5+100-
5+350; 5+400-5+600; 5+700-5+950; 6+050-6+175.  
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Потоа трасата се води во насип, и на стационажа 7+050 навлегува во мост преку 
реката Пчиња.  
 
Трасата претежно се води во усек до 29+400, каде што трасата се води во поле, покрај 
постоен пат, кој се задржува за одвивање на сообраќајот во еден правец. Повисоки 
усеци, односно насипи (кај кои ќе бидат потребни интервенции, како што беше 
објаснето претходно) се застапени на следните делници: 
 
Големи усеци се пробиени помеѓу 8+575 и 8+675; потоа 8+865 и 8+925; 9+075-9+325; 
9+625-9+700; 10+850-11+100; 12+250-12+600; 12+800-12+850; 13+000-13+100; 13+400-
13+550; 14+000-14+700. 
 
Помеѓу наведените делници застапени се и релативно големи насипи, за кои важи 
потребата од мерки за спречување на ерозијата. Истите се формираат на следните 
стационажи: 10+650; 11+200-11+450.  
 
На стационажа 14+775 до 15+100 трасата преминува во мост. Потоа трасата се води 
во голем насип до 15+675. Голем насип е застапен исто така на стационажите 16+500 
до 17+050, како и на 18+470. 
 
Поголеми усеци се застапени на следните стационажи: 18+050 до 18+275; 19+137; 
19+700-20+000; 20+300-2+387; 21+400-21+500; 22+400-22+600.  
 
За изведба на делницата после 29+400 трасата се води во низински дел и не се врши 
промена во пејсажот, бидејќи трасата се надоврзува на постојниот пат, кој се 
проширува и се додава уште една лента за одвивање на сообраќајот во спротивниот 
правец.  
 
На нарушување на пејсажот исто така ќе влијае отварањето на позајмици и депониите 
на ископан материјал.  
 

4.5.2.1  Позајмици на песок и чакал и депонирање на вишок на ископан материјал 
 
Od vidot i kvalitetot na karpestite masi koi se javuvaat dol` trasata koe  mo`e 
da se vidi od nadol`niot i popre~nite profili, mo`e da se oceni deka od sklopot 
na fli{nite sedimenti kako materijal za trupot na nasipite mo`at da se koristat 
partiite od konglomerat i peso~nik, dodeka proslojcite od glinec i laporec bi 
bilo po`elno da se isfrluvaat (vo faza na iskop da se vr{i selektirawe na 
materijalot).  
 
Spored programata za vr{ewe geotehni~ki istra`uvawa be{e predvideno da se 
definiraat  pozajmici na materijalite za izrabotka  na postelka i tamponski sloj. 
Vrz osnova na инжинерско-геолошкото (IG) kartirawe na terenot, vo blizina na 
trasata na novoproektiraniot pat, kako mo`nа pozajmicа na materijal poso~ена е 
edna  lokacija.  
 
 
Pozajmica I - se nao|a neposredno na trasata, na km 7+000, vo koritoto na reka 
P~iwa, na vozvodna i nizvodna strana od trasata. Materijalot od ovaa pozajmica e 
od aluvijalno poteklo i vo nego bi se o~ekuvalo prisustvo i na materijali koi ne 
mo`at da se koristat kako tamponski sloj, poradi {to materijalot treba da se 
segregira ili da se koristi segregiraniot materijal od postojnata separacija vo 



 89

Dolno Kowari. Droben kamen kako tamponski sloj mo`e da se koristi od postojnite 
kamenolomi vo Kumanovo i Skopje kako najbliski do trasata.  
 
Za delot od trasata koj e poblisku do Sv. Nikole kako materijal za tamponski sloj 
mo`e da se koristi materijalot od separacijata vo s. Gorobinci koj e od pliocenski 
seimenti (pesoklivi ~akali). Za poso~enata pozajmica se napraveni potrebnite 
terenski i laboratoriski ispituvawa. Mo`e da se konstatira deka istata  
raspolaga so dovolni  koli~ini (> 100 000 m3) na kvaliteten materijal so CBR2 =28,6 
- 31,4 % koj mo`e da se koristi za postelka i tamponski sloj.  
  
Materijalot koj nema da se вgraduva vo nasipite se deponira na poso~enite lokacii 
za deponii, дадени подолу во текстот.  
 

4.5.2.2  Deponii  
 
Soglasno so programata za geotehni~ki istra`uvawa, pokraj ostanatite geotehni~ki 
uslovi koi se zna~ajni od aspekt na gradba na patot, vo Elaboratot за инжинерско-
геолошки и геомеханички истраги soodvetno se analiziraat uslovite za deponirawe 
na materijalite koi bi bile so eventualno nepovolni geotehni~ki karakteristiki 
za izgradba na nasipi, kako i vi{okot na materijal od iskopite na usecite, zasecite 
i dr. koj nema da  bide  вgraden vo nasipite. 
 
Vo ovaa smisla, od posebno zna~enie е iznao|aweто на prostor za deponirawe na toj 
materijal. Pri toa, povolnosta na lokaciite e oceneta pred se od geotehni~ki 
aspekt kako i nivnata blizina zaradi kratkite transporti. So ogled na toa {to 
trasata se protega glavno niz  ridski teren, pri iznao|awe na prostor земано е 
predvid, istite da se lociraat vo dolovite ili blagite padini. 
 
Kako osnovni kriteriumi za maksimalno efikasna i ekonomi~na organizacija na 
rabotite vo faza na izvedba pri predlagawe na mestata za deponii  земани се 
предвид slednite aspekti: 
 

- geoekolo{ki uslovi i  
- uslovi za transport. 

 
Podetalno, ova se sogleduva niz slednite kriteriumi: 
 

- da se ovozmo`i {to e mo`no pokratok  transport, 
- podlogata da bide stabilna od aspekt na deformabilnite i jakostnite 

karakteristiki, taka {to deponiraniot materijal ne bi  predizvikal 
zgolemeni slegnuvawa na terenot ili da  se inicira pojava na eventualna 
nestabilnost kako na podlogata, taka i na samata deponija, 

- da se isklu~i mo`nosta od zagaduvawe na podzemnite i povr{inskite vodi,-
pri izborot na predlo`enite deponii,  da se zemat vo predvid site objekti 
koi bi se planirale za izvedba vo idnina. 

 
Pri predlogot na deponiite, ne se zemeni vo predvid imotno-pravnite odnosi, 
odnosno za poso~enite lokacii za deponii во моментот не е обезбедена 
informacija za sopstvenosta na zemji{teto.  

                                            
2ЦБР означува со колкав процент е застапен погоден материјал за вградување во тампонски 
слој во телото на патот на локацијата на позајмиштето  
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Isto taka, od aspekt na hidrolo{kite uslovi, pri intenzivni vrne`i, treba da se 
ima predvid da se ovozmo`i sloboden protok na atmosferska voda. Vrz osnova na 
vakvata koncepcija, kako pogodni lokacii za deponirawe na vi{okot na materijal, 
utvrdeni  se  7 (sedum) lokacii. 
 
-Deponija D-1 na km:3 +200 
Se nao|a od desnata strana na 200m. od trasata na patot, terenot prestavuva blaga 
padina so povr{ina 2ha. Na osnova na geolo{koto kartirawe  konstatirano e deka 
terenot e izgraden od pliocenski sedimenti, dobro zbieni, izgradeni od zaglineti 
pesoklivi ~akali. Vo pogled na stabilnosta ne se o~ekuvaat zna~ajni problemi. 
 
- Deponija D-2   na km:6+000 
Se nao|a od levata strana na trasata od patot na odale~enost od 50m, terenot e 
blaga padina so povr{ina 1ha. Na osnova na geolo{koto kartirawe  konstatirano e 
deka terenot e izgraden od fli{ni sedimenti, na povr{ina prepokrieni so tenok 
deluvium ~ija debelina ne nadminuva 1.0m. Vo pogled na stabilnosta ne se 
o~ekuvaat zna~ajni problemi. 
 
-Deponija D-3  na km 9+500 
Se nao|a od levata strana na trasata na odale~enost od 60m, terenot e blaga padina 
so povr{ina 1.5 ha.  Na osnova na geolo{koto kartirawe  konstatirano e deka 
terenot e izgraden od proluvijalni sedimenti so debelina 3-5 m. Osnovata na 
terenot e od fli{ni sedimenti. Vo pogled na stabilnosta ne se o~ekuvaat zna~ajni 
problemi. 
 
-Deponija D-4  na km 12+300 
Se nao|a od levata strana na okolu 50 m od trasata, terenot e blaga padina so 
povr{ina 1.5 ha. Na osnova na geolo{koto kartirawe  konstatirano e deka terenot e 
izgraden od fli{ni sedimenti na povr{ina prepokrieni so deluvium 1-2 m. Vo 
pogled na stabilnosta ne se o~ekuvaat zna~ajni problemi. 
 
-Deponija D-5  na km 14+900 
Se nao|a od desnata strana na okolu 50 m. od trasata, terenot e blaga padina so 
povr{ina 1.5 ha.  Na osnova na geolo{koto kartirawe  konstatirano e deka terenot 
e izgraden od fli{ni sedimenti na povr{ina prepokrieni so deluvium 1-2m. Vo 
pogled na stabilnosta ne se o~ekuvaat zna~ajni problemi. 
 
-Deponija D-6  na km 19+100 
Se nao|a od levata strana na okolu 50 m. od trasata, terenot e blaga padina so 
povr{ina 2ha. Na osnova na geolo{koto kartirawe konstatirano e deka terenot e 
izgraden od fli{ni sedimenti na povr{ina prepokrieni so deluvium 0.5-1m. Vo 
pogled na stabilnosta ne se o~ekuvaat zna~ajni problemi. 
 
-Deponija D-7  na km 23+200 
Se nao|a od levata strana na okolu 100 m. od trasata, terenot e blaga padina so 
povr{ina 1.5 ha. Na osnova na geolo{koto kartirawe konstatirano e deka terenot e 
izgraden od fli{ni sedimenti na povr{ina prepokrieni so deluvium 0.5-1m. Vo 
pogled na stabilnosta ne se o~ekuvaat zna~ajni problemi. 
 
Vrz osnova na predlo`enite kriteriumi, krajniot izbor na lokaciite, mo`nite 
ekolo{ki aspekti, imotno pravnite odnosi kako i izborot na geometrija na kosinite 
na deponijata, treba da bide predmet na soodveten proekt. 
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Отпадот што ќе се депонира на соодветни локации ќе ги има седните 
карактеристики и состав: Отпад кој нема опасни компоненти и кој вообичаено 
потекнува од расчистување на земјиште, рушење, минирање, изградба, и кој во својот 
состав вклучува:  
 
a) земја; 
b) отстранета вегетација, корења, и други органски материи; 
c) тула, цемент и бетон; 
d) изолационен материјал, малтер, прозорци, врати, фиберглас влакна, керамички 
елементи, целулоза, гипс, гипс-картон,  
e) импрегнирано и бајцовано дрво; 
f) асфалт, тер хартија, не вклучувајќи притоа амбалажа од состојки на овие 
материјали), катран и друг вид на хидроизолација,  
g) жици, плочки, керамиди, цевки, пластични материјали, 
h) други инертни материјали кои се користат во расчистувањето на теренот и 
изградбата 
 

4.5.3  Загуба на земјиште 

Самата изградба на автопатот ќе резултира со трајна загуба на почва на површина од 
околу 4,5 километри квадратни, што во себе го вклучува коловозот и просторот до 
оградите. За ова влијание не е можно да се утврди компензациона мерка.  
 
Во почетниот дел на трасата ќе биде изгубено шумско земјиште обраснато со 
деградирана дабова шума и делумно состоина на култура на црн бор. 
 
За делницата што минува покрај населените места – Средно Коњаре, Сушица, 
Крушица, Малино, Преод, Сопот, Н. Мездра и Кадрифаково, ќе бидат зафатени 
обработливи површини, односно пасишта. Катастарската класа на ридестите терени 
(трасата е во долината на Араповац, Длабоки Дол и Периш) е пониска; по излезот од 
Свети Николе трасата се води низ квалитето земјоделско земјиште. Од друга страна, 
автопатот се води покрај постоен пат, кој веќе има извршено деградации. На тој начин, 
сепак, се врши проширување на зоната во која се вршат влијанија врз обработливото 
земјиште, но квалитетот на промените е речиси непроменет, бидејќи не се освојува нов 
коридор за изведба на планираната инфраструктура.  
 
Каде што се врши премостување преку водотеци ќе се изврши отстранување на 
крајречна вегетација, со што ќе се нарушат почвените карактеристики. Ќе биде 
потребно да се компензираат загубите на растителноста преку соодветно 
ревегетирање на поедини зони. 
 
Особено важна мерка за компензирање на загубите на земјиште во состав на патниот 
коридор е ревегетирање на наклоните на усеците (секаде каде што е можно), потоа на 
зоните кои ќе треба да се вратат во првибитна положба (позајмиштата и депониите, 
времените пристапни патишта, појаси покрај реките каде што ќе се загуби земјиште 
заради организирањето на градилиште за изведба на мостовите итн.). Со оваа Студија 
се утврдени стационажите каде што заради изведба на усеци (и насипи) повисоки од 
20 метри се јавува влијание врз животната средина заради можна појава на ерозија и 
потенцијални клизишта. 
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Кај изведувањето на насипите и усеците потребно е да се отстрани хумусот, за да не 
настанат непотребни трајни загуби. оваа мерка се применува пред самото 
отпочнување на работите.  
 
Земјиштето за кое се врши значително пореметување заради одвивањето на 
градежните работи (пристапни патишта, складишта, друг вид на помошни објекти) исто 
така е подложно на ерозија.  
 
Локациите на нападните места треба да бидат соодветно избрани, на начин што нема 
да се зафаќаат непотребни површини на земјиште, а исто така ќе се избегне 
манипулација, а со тоа и набивање на земјиштето од страна на градежната 
механизација.  
 
Во текот на изградбата е можно да настанат инцидентни изливања на штетни и опасни 
материи (течности) што ќе влијае на квалитетот на земјиштето, но исто така на 
квалитетот на подземните и површинските води. особено внимание треба да се 
посвети на спречување на настанување на вакви појави во зоните на терените 
изградени од алувијални седименти (долини на река Пчиња и Светиниколска Река).  
  
4.6 Фаза на експлоатација (почва) 

4.6.1  Загадувачки материи што се емитираат во зоната на автопатот 

Испирните води од коловозот (особено првите наливи) содржат многу полутанти од кои 
најважни се Полицикличните Ароматични Јаглеводроди (Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons - PAH) и тешките метали. Овие материи се ослободуваат како резултат 
на протекување од моторите на возилата, корозија, абење на гумите, кочење и друго. 
Вообичаено концентрациите на овие материи во испирните води од коловозот се околу 
10-40 пати повисоки отколку концентрациите на загадувачки материи во 
атмосферските води од околните терени.  
 
Врз основа на истражувања извршени во Европа во однос на загадувањето на почвите 
од тешки метали, полициклични ароматични јагленоводороди, полихлорирани 
бифенили и полихлорирани дибензодиоксини во близината на автопатиштата 
заклучено е дека на подрачјето од околу 5 до 10 m на обете страни на патот со висока 
сообраќајна фрекфенција е докажано присуство на овие загадувачки материи. Така на 
пример, оловото и кадмиумот можат да се најдат на растојание од околу 1 метар покрај 
патот. Од овие анализи може да се заклучи дека загадувањето на почвата како 
резултат на експлоатацијата на автопатот е ограничено на тесна зона покрај патот. 
Меѓутоа, како резултат на размената на хранливи материи на растенијата, присуството 
на полутантите е докажано како резидуи во растителни видови во појас од околу 100 
метри. Ова укажува дека како резултат на ограничено влијание на загадувањето од 
испирните води од коловозот  се јавува индиректното влијание врз растенијата покрај 
патот во релативно широка зона од 100 метри. 
 
Заклучок 
 
Ерозија на земјиштето може да се јави за време на изградбата. Постојат методи за 
спречување и ублажување на овие несакани процеси. Спроведување на мерките за 
спречување / намалување на ерозијата е од интерес не само за животната средина 
туку е важно да се спроведуваат од аспект на добра градежна практика. Изградбата ќе 
се одвива во релативно ограничен временски период и се смета дека со напредокот на 
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работите ќе треба да се спроведуваат мерките кои ќе бидат применети за спречување 
на ерозијата во текот на експлоатацијата. На тој начин нема да се предизвикуваат 
дополнителни трошоци. Кај високите усеци ќе се применува одводнување на косините 
со цел спречување на ерозија и лизгање. Исто така ќе се врши ревегетација на 
косините на начин што ќе обезбеди стабилност на земјиштето. 
 
Што се однесува до влијанијата што се очекуваат да настанат во периодот на 
екплоатацијата за околното земјиште преку изливање / испуштање на испирните води 
од коловозот, тие ќе се решаваат заедно со влијанијата врз површинските и 
подземните води, преку соодветно одводнување и третман на овие води пред тие да 
бидат испуштени во сензитивните подрачја што беа утврдени претходно. 
 
Во натамошниот текст се дадени поединечни мерки со цел ублажување на претходно 
елаборираните влијанија врз земјиштето и неговата стабилност (геомеханичките 
карактеристики) од различните извори и тоа во текот на градба и експлоатација.  
  
 
4.7  Површински и подземни води 

Спрема Blumer (1975) водените екосистеми претставуваат реципиенти на повеќе од 
10.000 различни загадувачи. Од нив како најштетни се сметаат тешките метали. 
Ефектот од тешките метали резултира со следните последици: металите не можат да 
бидат разградени од страна на живите организми и заради тоа тие се таложат како 
седименти и во самите организми.  
 
Покрај загадувањето, најчеста промена во квалитетот на водите е еутрофикацијата. 
Еутрофикацијата, односно збогатување на водите со нутриенти главно е поврзано со 
земјоделски активности, како и со испуштањето на комунални отпадни води. 
Користењето на фосфати во овие сфери резултира со зголемена примарна продукција 
(претежно на алги), што понатаму се одразува на намален биодиверзитет. Исто така 
низа на физичко-хемиски карактеристики на водените тела се менуваат, како што е 
кислородниот режим, што конечно доведува до времена или трајна аноксија при дното 
на водотеците (целосна загуба на растворен кислород).  
 
Загадувањето, како и изворите на еутрофикација можат да се поделат на две основни 
групи: 1) точкасти и 2) дифузни извори. Точкастите извори се сите испусти на 
непречистени индустриски и комунални отпадни води, додека дифузните извори 
потекнуваат од земјоделските активности и/или од дренирањето на силни врнежи кои 
со себе транспортираат релативно големи количества на ерозивен материјал.  
  

4.7.1  Пodzemni vodi 

Заштитата на подземните води е еден од приоритетите кога се врши оценување на 
влијанијата врз животната средина од автопатиштата. Различни видови на влијанија се 
јавуваат во текот на изградбата и експлоатацијата.  
 

4.7.1.1  Фаза на изградба 
 
Доколку за одредени фази од градежните работи се јавува потреба од спуштање на 
нивото на подземните води (како на пример при изведувањето на темелите за 
мостовските конструкции), овие операции треба да бидат предмет на детални истраги.  
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Заштитата на подземните води е еден од приоритетите кога се врши оценување на 
влијанијата врз животната средина од автопатиштата. Различни видови на влијанија се 
јавуваат во текот на изградбата и експлоатацијата.  
 
Најдобра заштита на подземните води од загадување е инсталирање на соодветен 
дренажен систем покрај патот со цел спречување на пенетрацијата на загадените 
испирни води од коловозната површина во подземјето. Собраните води пред нивното 
испуштање треба да бидат третирани на начин што ќе се врши отстранување на 
маслата со соодветен маслофаќач на доволен број испусти долж трасата, доколку се 
утврди потребата за тоа.  
 
Потребата од пречистување на првите наливи на атмосферските води произлегува од 
усогласувањето со Рамковната и Директивата за испуштање на комунални отпадни 
води (кои се во голема мерка транспонирани со Законот за води, кој неодамна беше 
усвоен од страна на Парламентот). На тој начин се овозможува заштита на 
изворниците за водоснабдување, заштита на водите кои се користат за рекреација, 
како и за задоволување на потребите од вода на индустријата и земјоделството од 
таканаречени точкасти извори.  
 
На теренот на трасата се јавуваат издански зони кои се формирани во колекторските 
хидрогеолошки средини. Za  tipi~ni kolektori mo`e da se smetaat aluvijalnite, 
terasnite i pliocenskite sedimenti izgradeni od pesoklivo-~akalesta komponenta 
zaradi nivniot granulometriski sostav, kako i strukturniot tip na poroznosta.  
 
Deluvijalnite i proluvijalnite tvorbi zaradi prisustvoto na sitnozrnite frakcii 
vo vid na glinovito vrzivo, koi  gi obvivaat drobinskite zrna претставуваат 
rеlativni hidrogeolo{ki izolatori so me|uzrnska poroznost.  
 
Fli{nite sedimenti poradi slabata ispukanost претставуваат relativni 
hidrogeolo{ki izolatori so puknatinski tip na poroznost. Vakvata klasifikacija 
uka`uva deka generalno vo ovie tvorbi ne treba da se o~ekuva postoewe na tipi~ni 
izdanski zoni, a deka eventualni pojavi na vla`newe mo`e da se o~ekuvaat vdol` 
postojni rasedni strukturi koi odat podlaboko i koi komuniciraat so povr{inata.  
 
Ako se sogleda mestopolo`bata na izolatorskite sloevi vo sklop na terenot mo`e 
da se zaklu~i deka infiltracijata na atmosferskite врнежи vo podzemjeto e dosta 
ote`nata.  
 
Ova zna~i deka geolo{kite preduslovi za formirawe na izdanski zoni se povrzani 
glavno za delovite od aluvijalnite, terasnite i pliocenskite sedimenti. Za 
aluvijalnite i terasnite sedimenti postojat i direktni  hidrolo{ki preduslovi  za 
formirawe na izdanska zona od zbien tip. Podzemnata izdan vo ovie sedimenti e 
vo direktna zavisnost od nivoto na vodata vo koritoto na reka P~iwa. Podzemnata 
izdan negativno }e vlijae na uslovite na izvedba na stolbnite mesta na idniot 
most. Vo pliocenskite sedimenti formirana podzemna izdan mo`e da se o~ekuva vo 
podlabokite nivoi. So dlabinata na гео-техничките istra`uvawa  vo ovie sedimenti 
ne e konstatirana podzemna izdan, a istata bi trebalo da se o~ekuva vo poniskite 
horizonti. 
 
Kako edna od glavnite negativni pojavi koja rezultira od infiltracija na nafteni 
derivati vo podzemnite vodi se procesite na redukcija koi go uni{tuvaat 
kislorodot vo vodite, a istite se predizvikani od dekompozicijata na naftenite 
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derivati, кои би можеле да се излијат заради невнимателно ракување и инциденти во 
текот на изградбата.  
 
Кога изградбата се предвидува на локации каде што има појава на високи подземни 
води (близина на реки и речни текови) треба да се внимава да се користат материјали 
што не емитираат загадувачки материи во околината.  
 

4.7.2  Влијанија во текот на експлоатација од телото на патот 

Патот и сообраќајот се извори на загадување. Испирните води од коловозните 
површини (особено првите налеви на дождовни води кои се концентрирани со 
загадувачки материи) содржат траги на бензин, нафта, тешки метали, кои можат да ја 
загрозат акватичната екологија и пејсажот. Покрај испирните води, користењето на сол 
и други агенси за иницирање на топење на мраз и снежен покривач можат да ги 
загрозат подземните води.  
 
Изворите на загадување на подземните води што се индуцирани од сообраќајот 
потекнуваат од согорувањето на горивото на моторот (партикули и гасови), абразија 
односно трошење на гумите, од кочењето и протекувањето од возилото (масло и 
друго).  
 
Едно од најопасните влијанија врз животната средина е изливањето на загадувачки 
материи при инциденти/несреќи. Во оваа Студија се препорачува изработка на 
Акционен план за постапување во вакви ситуации. Во поглавјето Мерки за ублажување 
и компензациони мерки за влијанијата врз акватичната флора и фауна е дадена 
прелиминарна содржина на Акциониот план што треба да се изработи од страна на 
надлежните институции во состав на Изведбениот проект. Исто така утврдени се 
институциите што треба да учествуват во изработката, односно спроведување на 
Планот. 
 
По последната деценија биле спроведени различни истражувања во однос на 
ефектите врз подемните води од пенетрирањето на испирните води. Резултатите од 
овие истраги биле ревидирани од страна на различни авторитети во Европските земји. 
Спрема утврдените наоди, слаби траги од супстанци што во концентрирана форма се 
измерени во првите налеви на испирните води се пронајдени во подземјето.  
 
Заклучок 
Се смета дека изградбата и експлоатацијата на автопатот може да има влијанија врз 
квалитетот на подземните води за ограничени подрачја, особено на потезите каде 
трасата навлегува во алувијални наноси покрај речните корита. Овие зони ќе се 
разгледуваат и од аспект на загрозеност / сензитивност на површинските води, така 
што мерките што ќе се применуваат за заштита на површинските води ќе ги покријат и 
подземните води.  
 
4.8  Површински води 
 
Површинските води се загрозени од градежните работи, особено при изградбата на 
мостовите, а во текот на експлоатацијата, слично како и подземните, можат да бидат 
реципиент на отпадни материи од коловозната конструкција при дренирање на 
атмосферските води.  
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4.8.1  Фаза на градба 

За време на градбата површинските води можат да бидат загадени со загадувачки 
материи и/или со физички нарушувања на речните текови во смисла на промени на 
хидролошкиот режим, пореметување на крајбрежната вегетација и со тоа 
пореметување на речниот екосистем. За време на фазата на градба како што градбата 
напредува ќе биде неопходно да се изведуваат градежни работи во непосредна 
близина на реките, а ќе се изведуваат и работи во самото речно корито при 
премостувањата. На тој начин се отвара можноста реката да биде загадена од 
несоодветно постапување со отпадни материи и како резултат на изливања на опасни 
течности при инциденти.  
 
Друг извор што може негативно да се одрази врз акватичната флора и фауна е 
зголемената концентрација на суспендирани материи како резултат на градежните 
работи.  
 
Реките се загрозени во целина, како водени тела, како хабитат и како средина што 
помага да се развијат транзитивните форми во крајбрежната зона, што пак, се 
одразува и на квалитетот и хидрауличкиот режим на подземните води. Во основа, сите 
водени текови, било времени или трајни се медиум што ќе трпи промени заради 
изградбата на автопатот. 
 

4.8.1.1  Конфликти во разгледуваното подрачје 
 
За потребите на одводнувањето на подрачјето на трасата, како и заради 
димензионирањето на мостовите утврдени се сливните површини на сите водотеци 
низ кои минува автопатот. Под автопатот ќе се предвидат пропусти за овозможување 
на природна дренажа на теренот.  
 
Согласно Законот за води, следните зони ќе бидат третирани како сензитивни од 
аспект на заштита на водите од новопредвидениот проект: 
 

7. Заштитните води за водни тела наменети за консумирање од страна на човекот 
8. Заштитни зони на водни тела означени како води за рекреација (вклучувајќи ги и 

водите за капење) 
9. Заштитни зони кои се чувствителни на нитрати (претежно се мисли на 

земјоделско земјиште, кое долж трасата е застапено главно во Овче Поле, на 
наведените стационажи во табела 14 Намена на користењето на земјиштето 
покрај трасата) 

10. Водни тела кои се чувствителни на испуштање на урбани отпадни води 
11. Области определени како заштитено природно наследство 
12. Зони наменети за заштита на растителни и животински видови 

 
Од друга страна, автопатот претставува дифузен извор на загадување и испустите во 
почва и водотеци треба да бидат предмет на анализа само доколку истите се лоцирани 
во сензитивни подрачја.  
 
Утврдени се следните конфликти во истражуваното подрачје:  

 
• Премостување на Пчиња, стационажа 6+000км до приближување до поток 

Араповац 8+500, односно заштита на изворот за водоснабдување на селото 
Коњаре,  
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• Премин преку водотек на стационажа 14+500-15+500 
• Приближување до зона на планирана мала хидроакумулација 18+000 до 

21+000, 
• Премостување преку Караташ 29+500 до 30+250,  
• Премостување преку река Светиниколска 31+300 до 33+150,  
• Вкрстување со разводни цевководи во состав на системот за наводнување на 

стационажа и тоа: на 28+800 со азбестно-цементен канал; на 29+550 
вкрстување со азбестно-цементен канал; на 30+200 и 31+000 со азбестно-
цементен канал; со сифон Свети Николе (ZG 25) на стационажа 31+526, со 
разводен канал RC 13 на стационажа 32+950; со RC 12 на стационажа 33+800, 
со RC 11 на стационажа 34+500, со RC 10 на стационажа 35+400, со RC 9 на 
36+050, со RC 8 на 36+900, со азбестно-цементен канал на 37+050, со RC 7 на 
38+800, со RC 6 на 39+950; нa krakot kon Strumica od 1+00 do 2+900 и нa 
krakot kon Koчani 0+800 do 1+500; сите наведени водови се подземни и како 
такви не се повредливи, освен во случај на нивно оштетување заради 
невнимание при изградбата, односно при инциденти / непогоди (на пр. 
земјотрес) со што би се загрозила нивната стабилност, односно исправност;  

• Паралелно со стариот пат се води разводен вод RV 3/4 од стационажа 44+100-
46+150; Со оглед на тоа што станува збор за подземен канал повредливоста и 
иста како што е наведено погоре; 

• Премостување на Немањица 38+200 до 42+400, каде трасата се приближува до 
Азмак (притока на Светиниколска река) кој што водотек се користи за 
наводнување на земјоделските површини на подрачјето.  

 
Долж трасата не се застапени други сензитивни области, како што се определени со 
Законот за води, односно коловозот со своите испирни води не загрозува други зони за 
водоснабдување на населението, зони за рекреација (вклучително води за капење), 
зони кои се чувствителни на испуштање на комунални отпадни води (имено, долж 
трасата не се застапени агломерации поголеми од 2000 еквивалент жители, освен 
Свети Николе, за чии што отпадни води со комумално потекло е изградена 
пречистителна станица) ниту пак се загрозени растителни и животински видови, 
односно зони каде што е застапено евидентирано или заштитено природно 
наследство. 
 
Кај мостовите наведени погоре најголем проблем ќе претставува деструкцијата на 
речните брегови и загубата на крајречна вегетација. исто така присутен е ризикот од 
загадување заради манипулацијата на градежната механизација.  
 
Исто така влијанијата врз малата хидроакумулација што се планира како ресурс за 
наводнување на земјоделското земјиште се зема предвид при определувањето на 
мерките за заштита на површинските води.  
   
4.9  Акватична флора и фауна 

4.9.1  Потенцијални влијанија 

При преминот на реки, потоци и отворени канали заради изведување на градежните 
работи и поставување на телото на патот ќе резултира со времена загуба на флора и 
фауна во речното корито и крајбрежјето под самиот пат. Конфликти се очекуваат кај 
трајните водотеци, како што се Пчиња, Светиниколска Река, Периш, Врењак и 
Караташ.  
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Премините (мостови, вијадукти, пропусти) можат да креираат бариери за акватичната 
фауна бидејќи се очекува да се засенат деловите под мостовите. Уште поизразена 
бариера ќе претставуваат столбовите и фундаментите на мостовите во реките.  
 
Протокот на реките нема да се промени како резултат на патот, заради тоа што 
дренирањето на теренот ќе се овозможи преку проектираните системи за пропуштање 
и одведување на водите од усеците, насипите и од зелениот појас помеѓу коловозните 
површини. Сите води што ќе се зафатат ќе бидат испуштени назад во природните 
водотеци така што во целост балансот ќе биде непроменет.  
 
Од друга страна, ќе се намали ретенциониот капацитет заради тоа што се внесува 
нова (асфалтирана) површина во вкупниот екосистем и заради загубата на вегетација 
на околу 1,5 км2 површина.  
 

4.9.1.1  Конфликти во разгледуваното подрачје (Фаза на изградба) 
 
Конфликтите што се очекуваат да настанат во разгледуваното подрачје се 
сконцентрирани на подрачјата кај мостовите, кои се опишани во претходниот текст. 
Отстранувањето на крајречната вегетација која е добро развиена за поголемите трајни 
водотеци ќе ја редуцира структурната разновидност и динамиката на речното корито. 
Со оглед на тоа што мостовските конструкции се релативно високи се очекува тие да 
не претставуваат позначајна бариера за миграција на дивите видови од стаништето.   
 

4.9.1.2  Фаза на екплоатација 
 
Локациите на мостовите и пропустите се потенцијални места каде што акватичната 
флора и фауна може да претрпи извесни штетни влијанија од експлоатацијата на 
автопатот.  
 
4.10  Флора и фауна 

Мерките за ублажување на влијанијата врз флората и фауната, заедно со оние врз 
површинските и подземните води се прикажани на Карта. (Анекс A, прегледна карта за 
ублажување и компензација долж трасата). 
 

4.10.1  Фаза на изградба 

4.10.1.1 Потенцијални влијанија 
 
За време на изградбата како резултат на градежните работи ќе се уништи вегетацијата 
за определена површина во појасот на планираниот автопат. Исто така ќе настане 
времена миграција на животинскиот свет заради загубата на нивниот хабитат и заради 
нарушувањата како резултат на присуството на луѓе и опрема. Заради овие причини 
просторот што ќе биде зафатен од градба треба да се сведе на минимум во фазата на 
планирање на градилиштето. Набивањето на тлото заради манипулацијата на 
градежните машини ќе се одрази на променети услови за раст и развој на растенијата. 
Можно е по завршувањето на градежните работи заради променетите услови да се 
видоизменат природните живеалишта и да се населат инвазивни видови како 
коровите. Покрај влијанијата од градежните машини, на флората и фауната може 
негативно да се одразат работите околу промена на нивото на подземните води, како и 
промената во хидролошкиот режим како резултат на градежните работи.  
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Уште едно влијание што треба да се спомене вршејќи притисок врз фауната е 
вознемирување на животните и особено птиците што потенцијално се гнездат во 
појасот на автопатот заради работата на градежните машини и емисиите на прашина 
како и бучава. Акватичниот хабитат е загрозен од зголемената турбулентност на 
протокот на водотеците што се премостуваат.  
 
При евалуацијата на интензитетот на овие влијанија од голема важност е дали е 
возможно да се реставрираат овие биотопи односно дали подрачјата што времено се 
зафатени од градба ќе можат повторно да бидат населени од автохтоните видови.  
 
Во повеќето случаи истата вредност на живеалиштата нема да може да биде 
постигната заради континуираните влијанија врз околината на автопатот како резултат 
на неговата експлотација.  
 
Конфликти во истражуваното подрачје 
 
Одредени биотопи кои имаат висока вредност за растителните и животинските видови, 
а се основани во близината на автопатот, се загрозени од градежните работи. Исто 
така просторот што ќе биде завземен од телото на патот ќе предизвика трајна загуба 
на вегетација со висока вредност во истражуваното подрачје, како што се пасиштата, 
грмушестите заедници и деградираните суб-медитерански шуми во ридестите 
простори (почетниот дел на трасата, односно стационажите 2+300-3+600, 5+000-6+000, 
15+000-16+000 и долините на водотеците Длабоки Дол и Врањак, односно 
стационажите 17+450-21-400. 
 
Условите за раст и развој на растенијата на олиготрофните локации кај пасиштата (во 
близината на населените места речиси долж целата траса) ќе се променат како 
резултат на складирање на градежни материјали и набивање на тлото за време на 
градежните работи. 
 
Флората (а со тоа и фауната) ќе биде загрозена како резултат на складирањето на 
вишокот ископан материјал на локациите на депониите. Со Елаборатите за 
извршените инжинерско-геолошки и геомеханички истраги се дефинирани локациите 
на овие депонии на следните стационажи: 
 
Депонија 1: 3+200; 
Депонија 2: 6+000; 
Депонија 3: 9+500; 
Депонија 4: 12+300; 
Депонија 5: 14+900; 
Депонија 6: 19+100; 
Депониоја 7: 23+200 
 
Речните биотопи кои се заштитени согласно Европската Директива FFH ќе се заштитат 
на начин што ќе се избегнува отстранување на вегетацијата како што се тополите и 
врбите, како и трските што е можно повеќе. 
 
Ќе се предизвика загуба на лозја, овоштарници и други култури што се застапени на 
поедини делници на трасата на автопатот во близината на населените места до кои 
истата се приближува.  
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4.10.1.2 Влијанија во текот на експлоатацијата од телото на автопатот  
 
Влијанието со најголемо значење за флората и фауната е загубата на вегетација и 
станишта за животинските видови. Покрај ширината од најмалку 27 m, ќе биде 
завземен дополнителен простор до оградата која се поставува на растојание од 2 
метри од грницата на усекот или насипот. Спротивно на краткотрајната загуба на 
хабитати за време на градбата, оваа површина ќе биде трајно загубена заради 
реализацијата на автопатот.  
 
Конфликти во истражуваното подрачје 
 
Сите претходно опишани живеалишта (пасишта, крајречна вегетација и биотопот на 
земјоделските култури) ќе бидат загрозени, така што дел од овие површини ќе бидат 
трајно изгубени.  
 
Различни видови на фауна имаат различни потреби од живеалишта кои варираат во 
текот на денот, сезоната, годината и во текот на нивниот живот, со цел да преживеат и 
да се репродуцираат. Дневните движења вклучуваат движења од подрачјата на одмор 
кон хранилиштата и изворите на вода. 
 
Сезонските и годишните движења вклучуваат патувања од зимски до летни 
престојувачишта. Движењата во животниот циклус вклучуваат диспергирање на 
младенчиња од подрачјата каде што растеле во нови територии што ги освојуваат за 
сопствен подмладок.   
 
Автопатиштата претставуваат бариери и каде што не постојат огради чести се 
прегазувања на животни кои преминуваат преку патот заради претходно опишаните 
потреби.  
 
Имајќи предвид дека фрекфенциите на сообраќајот ќе се зголемат со изградбата на 
предметниот автопат, ќе се изврши значителна фрагментација на хабитатите во 
неговата околина. Со цел да се ублажат овие проблеми потребно е да се познаваат 
миграционите коридори на видовите што се застапени во околината на трасата.  
 
Утврдувањето на миграционите коридори бара одредени претходни анализи кои треба 
да се извршуваат за определен временски период кој ќе вклучи најмалку четири 
годиошни времиња. Од друга страна, познато е дека хабитатите на дивите видови се 
поврзани со пределската разновидност, така што најчесто видовите комуницираат 
преминувајќи преку планинските венци и низ речните долини. Пропустите и премините 
преку автопатот можно е да се користат од страна на видовите. Сепак, истите треба да 
бидат доволно осветлени и обраснати со вегетација, за да не ги одвраќаат животните 
да преминуваат преку нив. 
 
Условите за раст и развој на растенијата се загрозуваат заради присуството на 
загадувачки материи во воздухот, како резултат на емисиите од сообраќајот. Овие 
емисии можат да предизвикаат нитрификација. Од друга страна, секаде каде што 
трасата се води во длабок усек овие влијанија се намалуваат. Спротивно на ова, каде 
што нивелетата се води на ниво на теренот, зголемена е можноста подрачјето 
обраснато со вегетација покрај патот да биде загрозено.  
 



 101

Вознемирувањето на животните се смета дека ќе биде присутно долж целата траса; 
ова е особено значајно за птиците. Во лето топлата површина на автопатот може да 
привлече влекачи, што се смета како значајно влијание долж автопатот.  
Планираното осветлување за делови од патот може да има негативно влијание за 
ноќните инсекти. 
 
4.11  Влијанија врз пејсажот 

Повеќето од влијанијата што се одразуваат врз пејсажот се причинети од телото на 
патот, усеците и насипите. Одредени влијанија се јавуваат и во текот на фазата на 
градба.  
 

4.11.1  Фаза на градба 

Потенцијални влијанија 
 
За време на градбата на планираниот автопат одредени простори ќе се користат за 
инсталирање на времени бази за потребите на градилиштето. И покрај тоа што овие 
површини ќе бидат завземени за одреден временски период, станува збор за 
извршување на влијание врз тоа подрачје во смисла на отстранување на вегетација, 
односно набивање на земјиштето и промена на почвените карактеристики.  
 
Позначајни влијанија врз пејсажот ќе се јават на подрачјата на изведување на 
клучките, мостовите, тунелот и поголемите усеци, односно насипи. Исто така, врз 
пејсажот ќе се одрази создавањето на депонии за вишок ископан материјал. 
 
Исто така, за време на градбата ќе се јават емисии на гасови и прашина што негативно 
ќе се одрази на зоните за рекреација и туристичките атракции на подрачјето.  
 
Конфликти во разгледуваното подрачје 
Се очекува сразмерно најобемни градежни локации да се зафатат во подрачјата на и 
кај стационажите каде ќе се изведуваат мостовите и вијадуктите.  
 
Депонии за одлагање на вишокот ископан материјал се планирани во долините покрај 
трасата секаде каде што балансот на ископот/користењето на материјалот нај 
насипите не може да се постигне од било кои причини. Овие депонии согласно 
Елаборатот за инжинерско-геолошки и геомеханички истраги се препорачува да се 
формираат во долините, избегнувајќи притоа да се наруши природното одводнување 
на теренот.  
 
Дополнителен критериум при формирањето на овие депонии кои не можат да бидат 
избегнати е да се избираат делници покрај патот кои не се видливи од населбите, 
додека планирањето на теренот да се врши со респект за генералната структура на 
пејсажот.  
 
Во основа, заради времениот карактер на влијанијата врз пејсажот, тие се 
карактеризираат како минорни, доколку се превземат соодветни мерки за ублажување 
и каде што е потрбно, компензација. 
 



 102

4.11.2  Влијанија во текот на експлоатацијата од телото на патот 

Повеќето од влијанијата што се предизвикани од телото на патот се однесуваат на 
градилиштата кај клучките, мостовите и вијадуктите.  
 

4.11.2.1 Нарушување на визуелните карактеристики (Визури) 
 
Користењето на земјиштето за потребите на водењето на автопатот ќе се одрази на 
загубата на структурните елементи како што се грмушките и дрвјата и изменувањето 
на земјоделските парцели под различни култури. Ова ќе резултира со намалување на 
пејсажната разновидност. Користењето на пределите со рурален карактер ќе ја 
промени структурната доминација со присуството на овој значаен објект. Ова ќе 
резултира со нарушување на пејсажната доминанта. Особено значајно е влијанието на 
автопатот на подрачјата со деградирана шума или напуштено земјоделско земјиште, 
бидејќи на овие подрачја не постои контрастен пејсажен елемент што ќе го 
неутрализира влијанието на телото на патот. Исто така пејсажот и неговите визури се 
нарушуваат за делниците на автопатот каде што тој минува покрај населените места.   
 
Исто така, кон вкупното нарушување на пејсажот ќе придонесе реализирањето на 
заштитни бариери против бучава.   
 
Конфликти во истражуваното подрачје 
 
Конфликтите во истражуваното подрачје зависат главно од морфологијата за 
определени пејсажни единици. 
 
Најзначајните влијанија врз пејсажот ќе бидат предизвикани од изведбата на високи 
усеци и насипи. Делот на трасата до км. 22+600 ќе предизвика нарушувања на 
пејсажот, додека за натамошниот тек на трасата истата се води речиси на терен 
(низински дел); исто така на постојниот патен правец се доградува уште една лента и 
се изведуваат три ленти за сообраќање во спротивниот правец. На тој начин не се 
врши нарушување на постојниот пејсаж, туку само се проширува постојниот коридор. 
 
Наведени се стационажите со високи усеци и тоа: 
8+575-8+525; 9+075-9+325; 9+625-9+700; 10+850-11+100; 12+250-12+600; 12+800-
12+900; 13+000-13+100; 13+400-13+550; 14+000-14+700; 18+050-18+275; 12+700-
21+000; 21+200-2+387; 21+-21+500; 22+400-22+600. 
 
4.12  Влијание врз рекреацијата 

4.12.1 Потенцијални влијанија од телото на патот 

Телото на патот претставува одредена бариера, како за комуникацијата на населбите, 
така и за пристапување до локациите што имаат локална важност за рекреација. Од 
друга страна, предвидени се клучки, натпатници и подпатници за сите поважни 
вкрстувања со патишта од локално значење, така што оваа бариера е ублажена. Исто 
така, со автопатот ќе се овозможи поголема достапност на постојните туристички 
места, културно-историските споменици.  
 
Влијанието на автопатот на зоните за рекреација во се оценува како позитивно од 
аспект на зголемувањето на достапноста на зоните за рекреација до заинтересираните 
корисници.  
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4.12.1.1 Влијанија за време на градбата 

 
Влијанијата што се очекуваат да настанат за време на градбата се оценуваат како 
минорни. 
 

4.12.1.2 Потенцијални влијанија за време на експлоатацијата 
 
Емисиите на издувни гасови и бучавата се влијанија што ќе се одразат на 
рекреативната вредност на подрачјето. За подрачјата со вредност за одвивање на 
рекреација се смета дека при бучава од над 55 dB(A), ќе се изгуби изворната вредност 
за рекреација.  
 
Конфликти во разгледуваното подрачје 
 
Секогаш кога трасата на автопатот се води во висок насип се загрозуваат околу 350 
метри покрај патот. Кога трасата се води во висок усек оваа крајпатна зона е потесна.  
 
Следните подрачја што имаат потенцијал за рекреација се загрозени од автопатот: 
 
Единствена атракција долж автопатот е Манастирот Ѓуриште (Богословец), како и 
рибарењето на река Пчиња. Исто така изградбата на викенд зони во близината на 
поголемите населени места (Свети Николе и Штип) треба да биде овозможена 
согласно постојните урбанистички планови, на начин што експлоатацијата на автопатот 
нема да претставува пречка за одвивањето на рекреацијата. 
  
4.13  Бучава 

Еден од поважните влијанија што се јавуваат заради сообраќајот во населбите и 
подрачјата за одмор и рекреација. Голем дел од населението во градовите и другите 
населби се загрозени од бучава генерирана од сообраќајот.  
 
Влијанијата од бучавата можат да генерираат проблеми не само со слухот, туку и со 
други органи и нервниот систем во целост. Со најнови истражувања во медицината 
потврдени се релациите помеѓу бучавата и проблемите со циркулацијата на крвта и 
настанувањето на инфарктни состојби.  
 

4.13.1  Период на изградба 

Во текот на изградбата ќе бидат загрозени делниците каде што трасата на автопатот 
се приближува до населените места од работата на тешката механизација.  
 
Емисиите на загадувачки материи и штетна бучава како резултат на изградбата на 
автопатот се интензивни за определени периоди и веројатно е дека краткотрајно ќе 
видат надминати стандардите за максимално дозволени нивоа на бучава. 
 
Сепак, се смета дека интензитетот на ова влијание не е таков што бара примена на 
технички мерки, заради краткотрајноста на ова дејство. Мерките ќе се бараат во 
спроведување на добра практика на градба, при што ќе бидат лимитирани периодите 
на работа на тешките градежни машини. Исто така ќе треба да биде истакнато 
работното време на видни места со цел да се предупредат граѓаните за оваа 
(краткотрајна) вонредна ситуација. 
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4.13.2  Постојни и идни влијанија од штетна бучава во истражуваното подрачје 

Долж трасата на автопатот не постојат значајни извори на загадување со бучава. 
Спроведените мерења укажуваат на повремени надминувања на максималното 
дозволено ниво на бучава со краткотрајно дејство, заради карактерот на сообраќајните 
движења кои не се континуирани преку целиот ден. Со оглед на тоа што со автопатот 
ќе се зголемат фрекфенциите на сообраќајот реално е да се очекува дека нивоата на 
бучавата ќе се зголемат најмалку за 5 dB(A). 
 
Гранични вредности за влијанијата од бучавата 
 
Граничните вредности што се користени во Студијата се усвоени спрема позитивното 
законодавство, (согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во 
животната средина, Ел. Весник на РМ бр. 147 од 26.11.2008 год).  
 
Користените гранични вредности се следните: 
Подрачје дефинирано 
според степенот на заштита 
од бучава 

Ниво на бучава изразена во dB(A) 
 
Ld (07-19часот) Lv (19-23 часот)  Ln (23-07 часот) 

Подрачје од Прв степен 50 50 40 
Подрачје од втор степен 55 55 45 
Подрачје од трет степен 60 60 55 
Подрачје од четврти степен 70 70 60 
 
Легенда: 

- Подрачје од прв степен е наменето за туризам, рекреација, непосредна близина на 
здравствни и болнички установи и национални паркови и природни резервати 

- Подрачје од втор степен е примарно намемето за престој односно станбен реон, објекти намени 
за воспитно-образовна дејност, објекти за социјална заштита, за сместување на деца и стари 
лица и др. 

- Подрачје од трет степен е наменето за трговско-станбено-деловно подрачје, односно мешано 
подрачје за занаетќиски и слични дејности и подрачје наменето за земјоделска дејност, трговски 
услужни, угостителски и др. 

- Подрачје од четврти степен, е подрачје без ст5анбени објекти и привенствено наменети за 
индустриски и занаетчиски производни дејности 

 
Предвидувања на влијанијата од бучавата без заштита од бучава 
 
Претпоставените вредности на фрекфенцијата на сообраќајот долж планираниот 
автопат ќе предизвикаат значително зголемување на бучавата. Претпоставениот 
просечен годишен дневен собраќај изнесува околу 5,600-7600 возила.  
 
Граничните вредности за бучавата нема да бидат надминати во зоната која е најмалку 
200 метри оддалечена од оската на патот, во случај кога патот се води во насип. За 
делници од трасата што се води во усек (од двете страни), а во зависност од неговата 
висина, загрозен е значително потесен појас покрај патот односно кога нема пречки 
помеѓу изворот на бучавата и ресиверот (приемникот) и изнесува околу 50 метри. 
 
И покрај тоа што автопатското решение не се води во густо населено подрачје, за 
определени потези тоа значајно се приближува до населени места. Резултатите од 
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пресметките за влијанието од бучавата укажуваат дека за одреден број на објекти во 
населените места Средно Коњаре (стационажи 7+400-7+450), Свети Николе (29+700-
30+151), Кадрифаково (41+150-41+450) и Три Чешми (49+500-49+950) ќе се применува 
звучна заштита, во зависност од измерените вредности. 
 
Еквивалентните нивоа на бучавата за ноќно време во зоните за домување е 
есенцијален критерум за проценка на влијанијата од бучавата. 
 
На следната табела се прикажани пресметките за влијанијата од бучавата за 
споменатите зони за домување што се лоцирани во непосредна близина на трасата на 
автопатот.  
 
Табели 23: Нивоа на бучава 
 
Мерно место 1  
Hz 31,6 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LAQ(SPL) LMAX LcPK  
dB 53,5 48,0 40,0 38,0 43,5 41,5 40,5 35,5 36,5 49,5 68,5 86,9 
Ниво на распределба на звукот од 49-50 dB (А) 65% 
 
Мерно место 2:  
Hz 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LAQ(SPL) LMAX LcPK  
dB 68,5 62,5 57,0 46,0 48,0 50,0 43,0 40,0 38,0 58,5 69,5 87,0 
Ниво на распределба на звукот од 58-59 dB (А) 60% 
 
Мерно место 3:  
Hz 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LAQ(SPL) LMAX LcPK ( 
dB 70,5 66,5 60,5 58,0 57,0 56,0 54,0 52,0 43,0 62,9 68,5 84,5 
Ниво на распределба на звукот од 62-63 dB (А) 70% 
 
Мерно место 4: (file 124): 
 
Hz 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LAQ(SPL) LEPK LMAX 
dB 68,5 65,5 59,0 56,0 58,0 60,0 52,0 50,0 49.0 60,5 81,5 66,0 
Ниво на распределба на звукот од 60-61 dB (А) 56% 
 
LAQ(SPL) -  Еквивалентно континуирано ниво на бучава 
LPK  -   Звучен пик при импулсна бучава 
LMAX -   максимална вредност на бучава регистрирана од почетокот на   
  мерењето 
 
За мерното место 1 не се утврдени надминувања на максимално утврдените граници, 
додека за мерните места 2, 3 и 4 се утврдени надминувања. Со оглед на тоа дека овие 
вредности најверојатно ќе бидат зголемени со зголемувањето на фрекфенцијата на 
сообраќајот, ќе биде потребно да се применуваат соодветни мерки за ублажување. 
Особено што за мерното место бр. 1 нултата бучава има релативно ниски вредности, 
така што и незначителни покачувања на соодветните нивоа ќе претставуваат 
вознемирување на жителите на ова населено место. 
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4.14  Клима и квалитет на амбиентен воздух  

4.14.1  Клима 

Ефектите од изградбата на автопат можат да резултираат со: 
 
• Влијание врз локалните правци на ветрови 
• Влијание врз локалната микро-клима 
• Емисси на јаглероден диоксид (CO2). 
 
Локалните системи на воздушни движења можат да бидат променети од различен вид 
на пречки / бариери што ќе се создадат со изградбат на автопатот. Вакви пречки можат 
да настанат од изведба на долги и високи звучни бариери или од друг вид на огради.  
 
Најзначајните промени во воздушните движења настануваат во подножјето на 
ридовите и во крајбрежните зони. Незначителни промени се очекуваат секаде каде се 
оформуваат високи усеци / насипи. Со оглед на тоа што во близината на патот не се 
утврдени високо чувствителни екосистеми, влијанијaта нема да бидат значајни.  
 
Aerozagaduvawata na mikroatmosferata, odnosno na zonata na vlijanieto na 
grade`nite raboti, se vo funkcija na emisijata na toksi~nite gasovi koi }e se javat 
od rabotata na grade`nata mehanizacija i vozila i toa od: 
 

- sistem za izduvni gasovi  
- ku}i{tata na motorite preku oddi{kata   
- karburator, rezervoar 

 
4.14.2  Влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух 

Емисиите на CO2 од сообраќајот зависат од количеството на потрошено гориво. Исто 
така емисиите зависат од типот на моторите на учесниците во сообраќајот, наклонот 
на околниот терен, од тоа дали трасата се води во усек или во насип друго. Со цел да 
се влијае на загадувањето на воздухот индустријата на возила ги подобрува 
перформансите на моторите така што се настојува да се намалува потрошувачката на 
горива, а со тоа и да се редуцираат емисиите во атмосферата. 
 
Потрошувачката на гориво за сообраќајот долж трасата на автопатот е споредлива со 
онаа што е карактеристична за постојниот патен правец, со напомена дека се 
предвидува зголемување на фрекфенцијата на возила во иднина.  
 
Емисија на загадувачи на воздухот од сообраќајот 
 
Сообраќајот е извор на загадување со следните материи: 
 
• Јаглероден моноксид (CO) 
• Сулфур диоксид (SO2) 
• Азотни оксиди (NOx; азот моноксид – NO, азотен диоксид – NO2) 
• Олово (Pb) (во случај кога се користи бензин што содржи олово) 
• Прашина 
• Нестабилни органски соединенија (VOC; како што е јагледорден хидроксид - 
 CnHm) 
• Бензен 
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Емисијата / концентрацијата на загадувачките материи што произлегуваат од 
сообраќајот зависи од бројни фактори, како што се: 
 
Од возилата: 
• Вид и моќност на моторот 
• Вид и состав на горивото 
• Ефикасност на согорувањето 
• Застапеност на опрема за контрола на издувните гасови (катализатор) 
• Брзина 
• Фрекфенција: 
• Состав (лесни возила, товарни возила и др.) и старостна структура 
• Надолжен наклон (стрмност) на автопатот 
 
Постојната концентрација беше мерена на три мерни места. Резултатите од мерењата 
се прикажани подолу.  
 
Проценките за идните емисии се симулирано врз основа на претходно наведените 
критериуми. На наредната табела се наведени проценетите емисии од сообраќајот 
долж трасата на автопатот 
 
Табела 24: Емисии на загадувачи на воздухот 
Загадувач Емисии (тони годишно) 
CO 150 
SO2 1,3 
NOx 80 
Pb 0,001 
Прашина 2,1 
CnHm 10 
Бензен 0,6 
 
Загадувачите во воздухот што се емитираат од сообраќајот се диспергираат во 
атмосферата и се разнесуваат со помош на ветрот. На тој начин концентрацијата на 
загадувачките материи во близината на автопатот ќе зависи од брзината, правецот на 
ветерот, како и од пречките за дисперзијата на загадувачите, како што се релјефот, 
шумите, објектите и друго.  
 
Концентрацијата на загадувачките материи е проценета врз основа на климатските 
параметри, релјефот и фрекфенцијата на сообраќајот, односно проценетата 
потрошувачка на горива од страна на возилата.  
 
Локалната клима односно интензитетот и правецот на ветрот е предодредена од 
Кумановската котлина (Миладиновци) и Овчеполската котлина кои се формирани од 
припадните планински венци. Благите модификации на брзината и правецот на 
ветерот условени од релјефот резултираат со усвојување на просечната брзина од 2.5 
m/s со правец што е под прав агол со секоја точка од простирањето на трасата.  
 
Se smeta deka vo izduvnite gasovi na vozilata ima duri 180 organski komponenti 
kako {tetni materii, ~ija koncentracija e najgolema na mesta so zgolemen broj na 
vozila i rabota na motorite vo mesto ili zapirawe, koga emisijata na toksi~ni 
materii vo odnos na brzinite na dvi`ewe od 70 km/~as, e pogolema za 2,5 pati. 
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Spored istra`uvawata vo ovoj domen, se ceni deka na 1000 litri sogoren benzin vo 
motornite vozila, vo atmosferata se emitira 98 kg jaglen monoksid, 6-8 kg azotni 
oksidi, 4-5 kg sulfurni soedinenija i 0,5 kg olovo. 
 
Vo presmetkata na emisijata na zagaduva~kite materii se usvoeni vo praksa 
slednite golemini: 
 

− sredna vrednost za specifi~nata te`ina na benzinite da iznesuva 0,740 
kg/lit  

− sredna vrednost za specifi~na te`ina na dizel gorivata da iznesuva 
0,840 kg/lit. 

 
Emisionite faktori za poedini polutanti da iznesuvaat: 
 

− sodr`inata na olovo vo benzinite da iznesuva 0,15 gr/lit 
− samo 95% od sodr`inata na sulfur se pretvara vo YO2  
− samo 75% od sodr`inata na olovoto vo benzinite se emitira preku 

izduvnite gasovi. 
 
Vlijanieto na toksi~nite gasovi mo`e da ostavi posledici na lu|eto koi se 
direktno i dolgovremeno izlo`eni na istite i toa preku nivnoto direktno dejstvo 
(vdi{uvawe) i indirektno. ^adot na primer dejstvuva prete`no na di{nite organi, 
na ko`ata i sli~no, a jaglenorodnite oksidi deluvaat kako silni otrovi i 
antioksidanti. 
 
Olovoto koe vo benzinot se dodava vo vid na tetraetilolovo, kako antidetonator, 
osobeno e {tetno za respiratornite i digestivnite organi, za nervniot sistem a 
duri i vo dozvolenite koncentracii mo`e negativno da deluva na krvotvornite 
tkiva. Меѓутоа, мора да се нагласи решеноста на Владата да го отстрани оловниот 
бензин, кој во мометот се дистрибуира само од залихите кои се останати во посед на 
Бирото за стокови резерви при Министерството за финансии. 
 
Azotnite oksidi predizvikuvaat astma, alergii i maligni bolesti na di{nite 
pati{ta. Nekoi soedinenija od grupata na policikli~nite jaglenovodorodi, 
benzopirenot na primer, koj e produkt na sogoruvawe na naftata (eden ton nafta 
dava 50 mg benzopiren) e prv na listata a zgora na toa i najrasprostranet od 
kancerogenite materii. Dimot i ~adot isto kako produkti na sogoruvawe na naftata 
i derivatite imaat kancerogeni svojstva, so sli~ni efekti kako dimot od tutunot, a 
izrazito kancerogeni se i cvrstite ~esti~ki kako produkt na sogoruvaweto. 
 
Maksimalno dozvolenite koli~ini na {tetni materii spored zakonskite propisi 
treba da se dvi`at  do slednite vrednosti: 
 
Табела 25: Максимално дозволени вредности за емисии од мобилните извори 
komponenti emis.koli~estvo  MDKgr/~as emis.koncentracii MDK 

mg/m3 

olovo 25.0 5.0 

azotni oksidi 5000.0 500.0-800.0 

jaglenovodorodi  500.0 

formaldehid 100.0 20.0 

cvrsti ~esti~ki  130.0 
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komponenti emis.koli~estvo  MDKgr/~as emis.koncentracii MDK 

mg/m3 

jaglen monoksid  650.0 

jaglen dioksid ( % )  2.5 

Извор: Биро за метрологија, Министерство за економија 
 
Според податоци од VDI 2053 стандардот може да се види дека моторно возило со 
бензински мотор со средна јачина cca 1,500 см3 на погонскиот агрегат при работа во 
празен од произведува 5-10 Nm3/h издувни гасови кои во себе содржат приближно 10% 
волуменски делови на СО, додека во време на возење за истото возило со ист 
погонски агрегат се емитираат 40-60 Nm3/h со приближно 5% волуменски делови на 
СО.  
 
Кај возилата со дизел агрегат со исти перформанси како претходниот лучај 
количеството на СО во издувните гасови е помало за 0,1-0,2 %, односно количеството 
на СО кај патнички моторни возила за 1 час при движење со брзина од 50 км/час 
изнесува: 
 
VCO= 0,025 m3/h, или 250 грама СО. 
 
Кај товарни моторни возила при движење со брзина од 50 км/час количеството на СО 
за и час изнесува: 
 
VCO= 0,070 m3/h, или 700 грама СО. 
 
Просечното количество на СО при учество на 30% на товарни моторни возила 
изнесува: 
 
VCO= 0,038 m3/км по моторно возило. 
 
Изнесените податоци можат да послужат за вршење на проценки кога ќе се знае 
точниот број на Просечен годишен дневен сообраќај, односно кога ќе бидат достапни 
прогнозите за експлоатациониот период на автопатот.  
 
Концентрациите на азотните оксиди (NO2), кои се најважниот загадувач кој произлегува 
од сообраќајот ќе биде највисока кај клучките, заради зголемената фрекфенција на 
сообраќајот од различни правци. Најзагрозено населено место е Свети Николе, каде 
што предвидената обиколница се приближува до зоната за домување во 
североисточниот дел на градот.  
 

4.14.2.1  Проценка на влијанието од загадувањето на воздухот 
 
Извршени се споредби помеѓу проценетите вредности на концентрациите со важечките 
стандарди за квалитет на амбиентниот воздух.  
 
Табела 26: Споредба на максималните проценети концентрации со стандардите за 
квалитет на амбиентен воздух 

Загадувачка материја 
(единица) 

Стандард за квалитет 
на амбиентен воздух 

Максимална вредност Концентрација / 
процент од стандардот 
(%) 

CO (mg/m³) 10 0,04-0,25 0,4-2,5 
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Загадувачка материја 
(единица) 

Стандард за квалитет 
на амбиентен воздух 

Максимална вредност Концентрација / 
процент од стандардот 
(%) 

SO2 (µg/m³) 150 0,5-1,4 0,3-0,9 
NO2 (µg/m³) 85 15-33 18-39 
Pb (µg/m³) 0,5 0,02 0,0 
Прашина (µg/m³) 8 0,5-1,7 1,9-6,5 
Бензен (µg/m³) 5 0,2-0,7 0,8-4,2 

 
Состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух во подрачјето на трасата се 
карактеризира како рурален тип. Тоа значи дека состојбата со квалитетот на 
амбиентниот воздух е далеку под 50 % од стандардите. 
 
Во случај да се усвои овој параметар, во случај на зголемени концентрации на 
сообраќај се предвидува дека ќе се случат краткорочни надминувања за стандардот 
(50 %) за параметрите SO2 и NO2  
 
Согласно претходно извршените проценки, не се очекува загадувањето на воздухот во 
околината на планираниот автопат да предизвика значајно влијание врз животната 
средина и здравјето на луѓето.  
  

4.14.3  Социо-економски влијанија 

Изградбата и експлоатацијата на автопатот ќе предизвика одредени позитивни, но исто 
така и негативни влијанија. Позитивните влијанија се огледаат во зголемената 
инвестициона активност и сезонските вработувања, отварањето на подрачјето за 
трговска и друг вид на размена, зголемената достапност на туристичките зони и 
атркации и тн. 
 
Меѓутоа, постојат и негативни социјални и економски влијанија кои главно се јавуваат 
заради промената на пејсажот, кои зависат од следното: 
 

• степенот на промената на користењето на земјиштето;  
• капацитетот на одделни пејсажи да ги апсорбираат промените;  
• примената на визуелни системи / мерки за да се ублажат тие промени;  
• кумулативни влијанија од промените на афинитетите на посетителите  
• кумулативни влијанија од промените на чувството за сопственост на локалното 

население.  
 
Автопатот ќе изврши негативни социо-економски влијанија за подрачјата каде што ќе 
се рушат постојни објекти (доколку ова е случај), каде што ќе се забрани користењето 
на појас од 10 метри покрај автопатот за земјоделско производство. 
 
4.15  Влијание врз материјални добра 

Изградбата на автопатот нема да загрози материјални добра од поголемо значење. 
Вкрстувањето со постојната инфраструктура треба соодветно да се планира со цел да 
не дојде до оштетувања на постојната инфраструктура што постои на подрачјето и со 
која планираниот автопат ќе се вкрсти.  
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4.15.1  Цркви и гробишта 

Не се предвидува дислокација на цркви и/или гробишта во коридорот на трасата 
заради изведување на автопатот. 
 
Во случај трасата да се доближи до гробишта, ќе биде потребно да се обезбеди дека 
нема да биде надмината бучавата од 55dB(A) (согласно DIN 18005 стандардот).  
 

4.15.2  Влијание врз археолошки наоѓалишта 

Со изградбата на автопатот нема да биде загрозено ниту едно познато археолошко 
наоѓалиште. Заводот за заштита на културните споменици ќе биде присутен со свој 
претставник на градилиштето во случај кога при ископите ќе бидат забележани траги 
на историски населби и слично.  Се пропорачува археолог да биде присутен во текот 
на изведување на земјените работи долж трасата.  
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5  МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈА 

5.1 Мерки за ублажување (почва) 

Период на изградба 
 
Vrz osnova na sogleduvawaта согласно гео-механичките истражувања во рамките на 
Идејниот проект, in`enerskite principi na proektirawe na kosini i iskustvoto, za 
ovaa faza na istra`uvawe препорачани се naklonite na kosinite da bidат  3:2 so 
visina do 6m. Za pogolemite kosini se prepora~uva istiot naklon no so bermi na 
sekoi 6.0 m so {irina 3-4 m. Za{titata na kosinata do prvata berma da bide so 
pocinkovana patarska mre`a.  
 
Prezentiranite prepora~ani vrednosti se generalen vodi~ za izvedba, vo faza na 
iskop, lokalno vrz osnova na vistinskata sostojba mo`e da se primenat re{enija 
koi delumno bi otstapuvale od generalnite. Ova se odnesuva na eventualna potreba 
od kavawe na potencijalno nestabilni blokovi koi bi se zabele`ale pri iskopot, 
drenirawe na eventualno vla`ni zoni okolu rasedite, postavuvawe na mre`a, 
delumno zasaduvawe so vegetacija i dr. Ova treba da bide re{avano vo 
koordinacija Nadzor, Izveduva~, Proektant a so odobrenie na Investitor. 
 
Кај косините на усеците кои може да се предвиди заштита и подобрување на 
стабилноста со помош на техники на ревегетација. Постојат повеќе видови на 
растенија и техники што се користат за ревегетација на наклоните на усеците за нивна 
стабилизација.  
 
Најшироко распространет метод во светот е користењето на таканаречено Водено 
семе (waterseed). Смесата на (автохтони) семиња со вода се исфрла од водени топови 
по наклоните на усеците и насипите. На овој начин аплицираната растителност многу 
бргу се адаптира и развива. 
 
На следната шема е прикажан методот на аплицирање на воденото семе.  
 
Шема 1: Аплицирање на водено семе заради спречување на ерозијата 
Од страна на Светска Банка е препорачана употребата на таканаречена трева vetiver 
чии што корења се во интеракција со почвата во која растат, така што формираат еден 
композитен материјал кој е составен од корења со исклучителна јакост на на истегање 
и добри атхезиони карактеристики и почва што е извонредно зацврстена од кореновата 
мрежа. Некои стручњаци ја нарекуваат оваа трева уште и Живи клинци, заради 
способноста да пенетрира длабоко во стенската и почвената маса и да се 
испреплетува со неа. Не постојат истражувања за погодноста на овој вид на трева во 
Македонија. Се препорачува да се испита нејзината приспособливост на локалните 
услови со пилот мерки во иднина, како дел од некој друг проект. Латинското име на 
оваа трева е Vetiver: Vetiveria zizanioides. Ова растение има значителна примена во 
фармацевтската и козметичката индустрија, така што аплицирањето на овој вид на 
растение може да генерира дури и приходи за државата, или за идниот концесионер на 
определен автопат.  
 
Се препорачува повторно користење на хумусот што се отстранува од местата 
зафатени со градба. Најсоодветен начин тоа да биде обезбедено е поставување на 
хумусот на одредиштата каде тој би се користел за подобрување на карактеристиките 
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на почвата (деградирани површини). Доколку не е можна директна апликација на 
хумусот, количините што се отстрануаат при градба ќе мора да се складираат. Начинот 
на складирање е особено важен, бидејќи почвата е чувствителна на промени од 
физичко-механички карактер. Овие промени што се однесуваат претежно на набивање 
резултираат со влошување на водо-воздушните карактеристики што доведува до 
намалена продуктивност.  
 
Најголемо влошување на квалитетот на почвата што се преместува од местото за 
градба se vr{i koga taa sodr`i prekumerna vlaga. Ova upatuva na merkata da se 
planira sproveduvaweto na zemjenite raboti vo letniot period, odnosno rana esen, 
koga vremeto e stabilno i nema dolgotrajni vrne`i.  
 
Otstranuvaweto na humusot treba da se vr{i na na~in {to po~vata nema da se nabi-
va od trkalata na mehanizacijata, odnosno pred da se pu{tat vozilata na gradi-
li{teto, po~vata treba da e otstraneta, dodeka ma{inite ќe vozat samo preku 
podpo~veniot substrat. 
 
Na lokaciite kade {to vremeno se skladira humusniot sloj ne smee da se dozvoli 
po~vata da ima kontakt so podzemnite vodi, odnosno treba da se biraat lokacii 
kade {to podzemnite vodi ne se visoki. Vo zavisnost od vremetraeweto na skladi-
raweto do povtornoto koristewe, ovaa po~va moжe da bide nasadena so rastitelni 
vidovi {to imaat dlaboki korenovi sistemi.  
 
Po zavr{uvaweto na grade`nite raboti ovaa po~va treba da se aplicira na 
naklonite na usecite i na nasipite. Na ovoj na~in }e se izbegnat dopolnitelni 
merki za za{tita od erozija, bidej}i na najednostaven i najbrz na~in }e se izvr{i 
revegetacijata. Исто така, претходно отстранетиот хумус треба да се аплицира при 
рекултивација на позајмиштата и депониите.  
 
На локациите на позајмиштата за материјал што ќе се користи кај насипите не смее да 
се врши складирање на опасни материи, бидејќи овие зони се повредливи од аспект на 
загрозеност на почвата, а со тоа и на подземните води.  
 

5.1.1  Период на експлоатација 

Od pri~ini opi{ani pogore, a {to se odnesuvaat na distribucija na 
zagaduva~kite materii vo zonata na patot, potrebno e da se избегнува 
zemjodelsko proizvostvo наменето за консумирање од страна на човекот vo 
pojas od 10 metri neposredno pokraj patot. Isto taka treba da se препорача 
избегнување на napasuvaње на dobitok vo ovaa zona.  
 
[to se odnesuva do odr`uvaweto na vegetacijata vo zonata pome|u dvata 
kolovozi, ne smeat da se upotrebuvaat herbicidi, odnosno koseweto i 
pleveweto se prеpora~uva da se vr{i ra~no. 
 
Vo zimski uslovi pri aplicirawe na sol mo`no e da se o{tetat rastenijata vo 
okolniot prostor. Osobeno mostovskite konstrukcii se zagrozeni od aplicirawe na 
natrium hlorid vo zima, bidej}i ova soedinenie e korozivno. Namesto sol mo`no e 
da se koristi urea za istata namena. Vo slu~aj da se intervenira so sol, potrebno e 
doziraweto da se planira vnimatelno, odnosno treba da se nastojuva ova da se 
pravi avtomatski.  
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Pokraj patot ne smee da se dozvoli isfrlawe na otpad i {ut. Za taa cel na 
odmori{tatа mora da сe planira postavuvawe na soodvetni kontejneri, dodeka 
inspekciskite slу`bi treba da se gri`at da se kaznuvaat nesovesni u~esnici vo 
soobra}ajot {to nekontrolirano isfrlaat otpadoci (согласно Законот за јавна 
чистота).  
 
За заштита од ерозија и појава на свлечишта кои се јавуваат како резултат на 
квасењето на усеците што се високи преку дваесет метри се применува комплетно 
одводнување, односно спречување на квасење на високите усеци, заради превенција 
на нивна дестабилизација и загуба на почва.  
 
Особено е важно да се изврши рекултивација на депониите за вишок материјал и 
позајмиштата. Депониите мора соодветно да бидат лоцирани, така што нема да се 
изврши пореметување на отекувањето на површинските води; при нивно лоцирање во 
долови ќе биде неопходно да се регулира отекувањето на поројните води, така што ќе 
се спречи нарушување на стабилноста на овие депонии, квасење, ерозија и слично. 
 
За одделни делови од трасата се јавуваат усеци со висини поголеми од 20 метри, на 
кои одводнувањето треба да се решава со неколку паралелни канавки за различни 
висини, како мерка за избегнување на ерозијата.  
 
Исто така проектантот предлага заштитни мерки за одржување на стабилноста на 
наклоните со користење на мрежи (по потреба, што ќе се утврдува на лице место, 
согласно степенот на испуканост на карпите и други параметри наведени во проектот) 
и со засадување на вегетација.  
 
Садењето на вегетација е дел од посебен проект за хортикултура што ќе се изработува 
во текот на Изведбениот проект. Согласно Студијата за ОВЖС на изработувачите на 
фазата Хортикултура која ќе треба да се спроведе во текот на изработката на Главниот 
проект е препорачано да се користат автохтони видови, наспроти егзотични и 
декоративни растенија. 
 
5.2  Површински и подземни води 

5.2.1  Мерки за ублажување на влијанијата врз подземните води 

Градилиштата на кои ќе се ракува и ќе бидат складирани опасни материи треба да 
бидат лоцирани на места каде што нема можност од загрозување на подземните води. 
Ракувањето со опасни материи треба да биде пропишано и упатствата со забрани / 
предупредувања треба да бидат поставени на видни места во кругот на градилиштата.  
 
Неопходно е да се изработи План за управување со инциденти, односно план за 
интервенции во случај на изливања на опасни материи при несреќи / инциденти.  
 
Со оглед на тоа што во Македонија се генерираат голем број на диви депонии покрај 
населбите, се препорачува за време на изградбата да се искористи градежната 
механизација за отстранување на оние депонии што се лоцирани покрај трасата на 
автопатот. Мерката има за цел спречување на загадувањето на подземните води и 
покрај тоа што не е директно врзана со изградбата на планираниот објект, ќе 
придонесе кон подобрување на состојбата на животната средина. 
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5.3  Мерки за ублажување и компензациони мерки за влијанијата врз 
акватичната  флора и фауна 

Кратенките што се користени подолу ги дефинираат различните видови на мерки што 
се предложени за ублажување и компензација на штетните влијанија што ќе се јават во 
текот на изградбата и експлоатацијата. Наведените мерки се комбинација на 
административни (препораки за постапување) и технички мерки, односно изведување 
на посебни за пречистување на отпадните води од различни извори (случајни 
изливања, испирни води од коловоз, седименти како резултат на ерозија и сл.).  
 
SW1: Површинските води мора да бидат заштитени од загадување. излевање на масла 
и гориво мора да биде избегнато во близина на реките. Одржувањето, полнењето на 
гориво и перењето на градежните машини треба да се врши на локации кои се 
безбедно оддалечени од површински води.  
 
SW2: Со цел да се заштити флората и фауната во и покрај реките и каналите, обемот 
на градилиштата треба да биде планиран на начин што ефективно ќе се користат 
зафатените површини. Влијанијата што ги вршат возилата и тешката механизација при 
манипулацијата на градилиштето треба да се редуцираат на подрачјата покрај реките 
и водотеците. Појас од најмалку 5 метри покрај брегот на реките (Пчиња, 
Светиниколска, Караташ, Врењак и Периш) треба да биде ограден за да се спречат 
овие влијанија во текот на изградбата. На тој начин ќе се спречи навлегување на 
механизацијата во речното корито. Отстранувањето на дрвенестите видови покрај 
реките треба да се сведе на минимум што ќе спречи да се зголеми заматеноста на 
водотеците.  
 
Ублажување на влијанијата што се предизвикани од телото на патот 
 
SW3: Мостовските конструкции треба да се проектираат на начин да не прават 
физички пречки за миграција на фауната во реката, односно да бидат поставени на 
начин што нема да фрлаат длабока сенка во речното корито и столбовите / темелите 
нема да пречат на движењето на ихтиофауната.   
 
Ублажување на влијанијата предизвикани од сообраќајот 
 
SW4: Реките и каналите се загрозени во нормални услови, а особено во случај на 
инциденти од загадување што го предизвикува сообраќајот. За постапување во 
инцидентни ситуации (хаварии) потребно е да се изработи соодветен Акционен план. 
Најдобра заштита на подземните води од загадување во текот на експлоатацијата е 
инсталирање на соодветен дренажен систем покрај патот со цел спречување на 
пенетрацијата на загадените испирни води од коловозната површина во подземјето.  
 
Локациите на маслофаќачите се утврдуваат во оваа Студија согласно претходно 
утвртдените сензитивни подрачја. Имено, изборот на локациите за поставување на 
маслофаќачи е извршен согласно член 96 од Законот за води (јуни 2008) 
Определување на заштитните зони. Имено, маслофаќачите се дефинирани на 
следните локации: 
 
На сите премостувања преку водотеци, односно вкрстувања со цевководи од системот 
за наводнување (подрачја чувствителни на нитрати, односно земјоделско земјиште) 
како што се: 
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• Премостување на Пчиња, стационажа 6+000км до приближување до поток 
Араповац 8+500,  

• Премостување на стационажа 15+000 
• Приближување до зона на планирана мала хидроакумулација 18+000 до 

21+000, 
• Премостување преку Караташ 29+500 до 30+250,  
• Премостување преку река Светиниколска 31+300 до 33+150,  
• 28+500; 29+550; 30+200; 31+200, вкрстување со азбестно цементни вкопани 

канали; 
• 31+526 - Kalimanci - Lozovo (магистрален вод-сифон); 
• Вкрстување со разводни цевководи на стационажи 32+950, 34+500, 35+400, 

36+900, 36+800 и 36+900; 
• Приближување до разводни водови: 46+100 do 46+150. 
• Вкрстување со разводен вод на стационажа 46+900; 
• Вкрстување со разводен вод нa krakot kon Strumica od 1+00 do 2+900 
• Вкрстување со разводен вод нa krakot kon Koчani 0+800 do 1+5003. 
• Премостување на Немањица 38+200 до 42+400, каде трасата се приближува до 

Азмак (притока на Светиниколска река) кој што водотек се користи за 
наводнување на земјоделските површини на подрачјето.  

 
Утврдено е дека населбата Средно Коњаре се водоснабдува од бунари, кои се 
изведени во алувионот на река Пчиња. Зоната каде што трасата се приближува до 
оваа населба (стационажа 6+000км до приближување до поток Араповац 8+500) се 
третира како сензитивна и во зависност од тоа на кои локации ќе се предвиди 
испуштањето на испирните води од коловозот (кои што ќе се одведуваат преку 
соодветни риголи), ќе се применуваат маслофаќачи.  
 
Долж трасата се планира изградба на хидроакумулација која ќе се користи за 
наводнување на околните земјоделски површини (стационажи 18+000 до 21+000). Оваа 
зона се третира како сензитивна на нитрати и заради тоа се применуваат маслофаќачи 
на наведените стационажи.  
 
Долж трасата не се застапени други сензитивни области, како што се определени со 
Законот за води, односно коловозот со своите испирни води не загрозува други зони за 
водоснабдување на населението, зони за рекреација (вклучително води за капење), 
зони кои се чувствителни на испуштање на комунални отпадни води (имено, долж 
трасата не се застапени агломерации поголеми од 2000 еквивалент жители, освен 
Свети Николе, за чии што отпадни води со комумално потекло е изградена 
пречистителна станица) ниту пак се загрозени растителни и животински видови, 
односно зони каде што е застапено евидентирано или заштитено природно 
наследство. Подетален опис на овие мерки е даден во табела 27 во наредниот текст. 
 
SW5: Оваа мерка се состои од примена на таложници, односно ретенциони базени. 
Истата не е применета долж трасата, бидејќи се смета дека со соодветно 
дименсионирани маслофаќачи ќе се ублажат сите идентифицирани влијанија врз 
површинските и подземните води.  

                                            
3 Напомена: примената на маслофаќачи во зоната на земјоделското земјиште под систем за 
наводнување е континуирана; наведените стационажи се цитирани од поглавјето Друга 
инфраструктура од значење за трасата како илустрација за подрачјето под систем за 
наводнување. Должината на зоните на кои се применуваат маслофаќачи е утврдена во Табела  
21 и во Планот за управување со животната средина. 
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SW6: Се препорачува да се врши мониторинг врз градежните работи од страна на 
органот надлежен за работите од областа на животната средина. Органот што го 
спроведува мониторингот треба особено да води сметка да се постапува во согласност 
со мерките дефинирани како SW1 и SW2 во текот на изградбата. Отстранувањето на 
дрвенестите и грмушестите видови е предмет на надгледување, со цел да се утврди 
минималниот опсег во зоната на извршување на работите.  
 
Покрај техничките мерки што се опишани, за случаите кога заради инциденти се 
излиени одредени количества на опасни материи (масти и масла), потребно е да се 
изработи План за постапување при инциденти.  
 
Планот за постапување при инциденти треба да ги вклучи следните институции: 
 

- Министерство за транспорт и врски, Државен инспекторат за патишта 
- Агенција за магистрални и регионални патишта  
- Дирекција за заштита и спасување 
- Министерство за животна средина и просторно планирање  
- Министерство за животна средина и просторно планирање, Државен 

инспекторат за животна средина 
 
При изработката на Планот треба да се земат предвид следните информации: 
 

1. Законската основа за изработка на План за управување со загадување од 
инциденти. (закони, правилници, уредби, конвенции, сопствени правилници и 
сл.).  

2. Поделба на одговорности на наведените институции 
 

3. Процедурата на известување кога ќе се случи инцидент, од аспект на 
вклученоста на надлежните институции, односно редослед според кој 
институциите се вклучени при известувањето и тревожењето при инциденти.  

 
4. Ревизија на сите постојни планови за итни случаи, доколку постојат.  

 
5. Ревизија на расположливите технички капацитети за справување со инциденти 

што вклучуваат опасни материи опасни материи, (во смисол знаење, луѓе, 
опрема, процедури и др).  

 
6. Ревизија на постојните процедури  за рекултивација / ремедијација на местото 

на инцидентот во задоволителна (претходна, доколку е можно) состојба 
 

7. Ревизија на постојните процедури и форматот на писмено известување за 
инцидентот до надлежните институции.  

 
8. Воспоставување на евиденција на случени инциденти и база на податоци за 

спроведените активности 
 

5.3.1  Мерки за компензација за заштита на површинските води 

Целосно ублажување на влијанијата врз површинските води не е можно, од тие 
причини неопходно е да се применуваат компензациони мерки. 
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SW7: Реките во разгледуваното подрачје имаат развиена крајбрежна вегетација која 
претставува заштитен биотоп согласно Европската Директива FFH. Од тие причини не 
смее да се дозволи вегетацијата целосно да се отстрани, што ќе биде перманентно 
влијание. По завршувањето на изградбата во крајбрежните зони треба да се засадат 
дрвенести и грмушести видови во појас од најмалку 10 метри покрај брегот. Во оваа 
зона која претставува тампон не смее да се врши иексплоатација на чакал и песок ниту 
пак смее да се исфрла шут и било каков друг отпад.  
 
Согласно директивата EIA- 97/11 Анекс II, Бр. 2.c се изработува независна ОЖВС за 
позајмиште на чакал и песок во флувијалната зона, особено доколку биотопите се 
спомнати во Директивите FFH и EWB. 
 
На следната табела се утврдени видовите на мерки за дадени стационажи. 
 
 
Табела 27: Вид и местоположба на мерките за заштита на површинските, подземните 
води и акватичните екосистеми 
Вид на мерката Местоположба Коментар 
SW1: Одрж. на механизација 
надвор од зоните на реките 

6+000-8+500; 14+500-15+500; 
18+100-21+000; 28+000-42+500; 
46+600-47+800;  

Градежната механизација треба 
да се одржува на специфични 
локации кои се утврдено си 
Планот за организација на 
градилиштето; Се применува во 
комбинација со мерки SW2 и 
SW7 

SW2: Оградување на зона од 5 
метри покрај речен брег и 
спречување на отстранување 
на крајречна вегетација 

6+000-8+500; 14+500-15+500; 
18+100-21+000; 28+000-42+500; 
46+600-47+800; 

Зоната во оградата не треба да 
биде достапна за тешка 
градежна механизација; 
интервенциите во и околу 
речното корито треба да бидат 
строго локализирани 

SW3: Мостовските конструкции 
да не фрлаат длабока сенка во 
реката (лесна конструкција) 

7+050 (Пчиња) 
9+900 (Длабоки Дол) 
10+400 (Мавровица) 
15+000 (времен водотек) 
31+300 (Светиниколска Река) 
32+700 (Светиниколска Река) 
33+600 (Светиниколска Река) 
38+150 (Немањица) 
 

Димензиите на мостовските 
конструкции зависат од многу 
фактори. Препорачаната мерка 
се однесува на избегнување на 
решенија на масивни огради, 
односно олеснување на сите 
елементи кои би фрлиле сенка 
во водотекот, доколку истото е 
можно и технички оправдано. 

SW4 Изведба на маслофаќачи  6+000-8+500; 14+500-15+500; 
18+100-21+000; 28+000-42+500; 
46+600-47+800 

Изведба на маслофаќачи е 
предвидена за сензитивните 
подрачја утврдени согласно 
Законот за води и 
идентификувани согласно оваа 
Студија 

SW6: Спроведување на 
мониторинг врз изведувањето 
на работите од Државниот 
инспекторат за животна 
средина 

6+000-8+500; 14+500-15+500; 
18+100-21+000; 28+000-42+500; 
46+600-47+800 

При изведувањето на работите 
на пропустите и мостовите 
неопходно е да се вклучи 
мониторинг на Државниот 
инспекторат за животна 
средина 

SW7: Засадување на автохтони 
дрвенести и грмушести видови 
во појас од најмалку 10 метри 
покрај брегот за поголемите 
водотеци 

6+000-8+500; 14+500-15+500; 
18+100-21+000; 28+000-42+500; 
46+600-47+800 

Оваа компензациона мерка ќе 
го зајакне ретенциониот 
капацитет на водотеците и 
позитивно ќе се одрази на 
состојбата со квалитетот на 
површинските и подземните 
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Вид на мерката Местоположба Коментар 
води во подрачјето на трасата 

 
 
5.4  Мерки за ублажување и компензација на влијанија врз флора и фауна   

Мерките за ублажување на влијанијата врз флората и фауната, заедно со оние врз 
површинските и подземните води се прикажани на Карта. (Анекс A, прегледна карта за 
ублажување и компензација долж трасата). 
 
F1: Со цел да се избегне непотребна загуба на биотопи, градилиштето треба да се 
ограничи на минимален простор, особено во подрачјата коки се важни како 
живеалишта на животинските и растителните видови. Депонирањето на отпадот од 
престојот на вработените треба да се врши во рамките на градилиштето. Подрачјата 
кои се утврдени како сензитивни треба да бидат оградени за време на изградбата. 
Градежната механизација ќе се движи исклучиво во рамките на градилиштето. 
Отстранетата вегетација на подрачјето на градилиштето ќе се реституира 
 
F2: Рекултивација на позајмишта и депонии 
 
F3: Остранувањето на вегетација да се врши во период кога не се гнездат птици, 
односно помеѓу 1ви март и 30ти септември. По завршувањето на градежните работи се 
извршува реституција на биотопите.  
 
Локациите на мерките за ублажување се утврдени на следната табела: 
 
Табела 28: Влијанија врз флората и фауната во текот на изградбата 
Влијание Мерка за 

ублажување 
Код Локација Мерки за 

компензација 
Загуба на хабитати: 
− Пасишта: 

Ограничување на 
површината 
зафатена со 
градба 

F1 7+050 (Пчиња) 
9+900 (Длабоки 
Дол) 
10+400 
(Мавровица) 
31+300 
(Светиниколска 
Река) 
32+700 
(Светиниколска 
Река) 
33+600 
(Светиниколска 
Река) 
38+150 
(Немањица) 

Реставрација на 
нарушените 
хабитати 

− Нарушување 
на крајбрежна 
вегетација 

 F1 7+050; 8+300; 
9+900; 10+100; 
10+900;  12+500; 
15+000; 16+800; 
18+250; 31+500; 
32+500; 38+100-
38+600. 

Реставрација на 
нарушените 
хабитати 

− Депонии Избегнување на 
подрачја со 
пејсажна 
вредност 

F2 3+200; 6+000; 
9+500; 12+300; 
14+900; 19+100; 
23+200. 

Рекултивација 

Загрозување на Да не се F3 7+050; 8+300; Реставрација на 
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Влијание Мерка за 
ублажување 

Код Локација Мерки за 
компензација 

хабитати на 
животни: 
− Долини на реки 

спроведува 
активноста во 
периодот од март 
до септември 

9+900; 10+100; 
10+900; 12+500; 
15+000; 16+800; 
18+250; 31+500-
32+500; 38+100-
38+600. 

нарушените 
хабитати 

− Земјоделски 
култури 

Да не се 
спроведува 
активноста во 
периодот од март 
до септември 

F3 11+200-15+000; 
19+000-21+000; 
28+300-29+000; 
32+000-40+000; 
45+400-48+300. 

Административна 
забрана 

 
 
5.5  Мерки за ублажување и компензација на влијанијата врз флората и фауната 
во текот на експлоатација 

Кодовите на мерките што се утврдени во наративниот дел се прикажани на соодветна 
стационажа во картата што е приложена во анекс (План за управување со животната 
средина (Environmental Management Plan-EMP).  
 

5.5.1  Мерки за ублажување 

Во наредниот текст се прикажани можни технички решенија за овозможување на 
премин преку автопатот за различни видови на животни. 
 
Со цел да се дизајнираат ефикасни структури за премин на дивите видови, треба да се 
обрне внимание на факторите што влијаат на нивното користење, како што се:  
 
Местоположба 
  
Местоположбата на премините може да биде од пресудна важност за некои видови. 
Така на пример, за помалите видови е важна должината на преминот, што не е толку 
важно за цицачите и поголемите видови. Цицачите релативно лесно учат да ги 
користат овие премини и можат искуството да го пренесат на идните генерации (Ford, 
1980; Ward, 1982; Singer and Doherty, 1985; Land and Lotz, 1996; Paquet and Callaghan, 
1996). Исто така рептилите и водоземците се навикнуваат на користење на премините. 
Од тие причини, поставеност на премините и нивната безбедност е клучен фактор при 
успешноста на техничкото решение на овие структури долж автопатот. (Podloucky, 
1989; Foster and Humphrey, 1995 Rodriguez, Crema, & Delibes, 1996; Rosell, Parpal, 
Campeny, Jove, Pasquina, & Velasco, 1997).  
 
Големина: 
 
Не е едноставно да се утврдат критичните распони за големината на премините 
бидејќи потребите на различни видови се исто така различни. За некои видови односот 
помеѓу ширината на преминот во однос на ширината на автопатот (должината на 
преминот) игра поголема улога отколку апсолутната ширина на преминот (Reed, 
Woodard, & Beck, 1979; Foster and Humphrey, 1995). Особено е важно на влезот на 
тунелот животното да има можност да види светлина на другата страна, за да ја 
роцени безбедноста за премин. (Rosell et al., 1997). Во основа, што поширок е 
преминот, толку подобро, со исклучок на премините за некои мали цицали, кои сакаат 
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помали премини. Според некои студии за големите цицачи се препорачуваат 
натпатници широки и до 50 метри.  
 
Светлина: 
  
Некои видови не се подготвени да влезат во премини во кои недостасува осветлување. 
(Jackson and Tyning, 1989; Krikowski, 1989; Jackson, 1996). Поради тоа, се препорачува 
на доволни меѓусебни растојанија по текот на трасата да се овозможат премини со 
доволна големина, односно осветленост.  
 
Влажност: 
  
Одржувањето на влажен супстрат е важно за миграција на водоземците. Така 
пропустите за водените текови можат да бидат погодни за премин на овие видови, Од 
друга страна, постојат такви видови што се спречени да преминуваат заради 
присуството на вода. За среќа, по трасата се застапени голем број на плчасти и 
цевасти пропусти кои можат да се користат од страна на водземците, додека за оние 
што непријатност им создава присуството на водотекот решение е што главно 
водотеците што се пропуштаат под патот се со времен карактер.  
 
Температура:  
 
Кај малите премини можат да се создадат темературни диспаритети (надврешна и 
внатрешна температура) што може да се одрази на спреченост на некои водоземци да 
ги користат премините. (Langton, 1989a). Од тие причини уште еднаш се потврдува 
дека поголемите премини се генерално попогодни.  
 
Супстрат: 
  
За некои помали цицачи важно е преминот да биде мал и засолнет, така што 
пропустите за водотеци кои се предимензионирани на начин што покрај 
пропупштањето на водотекот ќе обезбедат премин на суво, се погодно техничко 
решение. (Linden, 1997).  
 
Пристап до премините:  
 
Пристапите до премините треба да се креираат во зависност од вообичаениот хабитат 
на животинските видови, односно густината и висината на шумските видови што го 
создаваат. Видовите што живеат во густи шуми нема да се осмелат да пристапат до 
премините преку отворен простор. Така, при уредувањето на пристапот до премините 
треба да се создаде природен амбиент, обраснат со вегетација и во присуство на 
карпи што се карактеристични за дадениот амбиент. (Pedevillano and Wright, 1987). При 
тоа, треба да се прави разлика за тоа од кого ќе се користат овие премини, бидејќи 
обраснатите прстапи можат да бидат прилика за предаторите да нападнат на малите 
цицачи.  
 
Огради:  
 
Оградите се потребни да се насочат животнит да ги користат премините, бидејќи некои 
од нив, и покрај опсасноста, можат да се упатат да преминат преку автопатот.  
 
Практични решенија 
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Имајќи ги предвид претходните аргументи при проектирањето на премини за 
жвотинските видови преку автопатот, потребно е да се утврди генералниот пристап со 
кој ќе се овозможи пропустливост за автопатот за најголемиот број на видови што се 
среќаваат во неговата околина. Од тие причини потребно е да бидат застапени сите 
расположливи типови за дадени делници од трасата, а кои одговараат на потребите.  
 
F4: Тунели 
Тунелите се користат доста често заради олеснето движење на животинските видови 
во Европа, Аустралија, Канада и Америка. При спроведување на мониторинг за 
нивната ефективност во услови на експлоатација на автопатиштата утврдено е дека 
значајно влијание има нивната поставеност, големината, бучавата, температурата, 
осветленоста и присуството на движења на луѓе. Во поново време, за да се оздвои 
целосно движењето на животните од структурата на автопатиштата, се применуваат 
натпатници, таканаречени екодукти или зелени мостови, за кои праксата покажува дека 
се погодни за поголем врој на видови отколку тунелите. (Berris, 1997; Keller and Pfister, 
1997). 
 
F5: Мостови и вијадукти:  
Мостовите и вијадуктите на автопатиштата се погодни места каде што видовите можат 
непречено да мигрираат. На трасата на автопатот застапени се следните 
премостувања: 
 

- 7+050 (Пчиња) 
- 9+900 (Длабоки Дол) 
- 10+400 (Мавровица) 
- 15+000 (времен водотек) 
- 31+300 (Светиниколска Река) 
- 32+700 (Светиниколска Река) 
- 33+600 (Светиниколска Река) 
- 38+150 (Немањица) 

 
F6: Пропусти:  
 
Пропустите под автопатот кои се димензионираат на начин што ќе останат суви за 
определена широчина се поволно решение за премин на помалите видови, 
водоземците и влекачите. Подобро е да се користат цевасти префабрикувани пропусти 
со правоаголен пресек, во кои на основата ќе се постават камења од околниот терен со 
цел да изгледаат поприродно.  
 
Пропустите што ќе се изведат на овој начин не претставуваат дополнително 
поскапување за автопатот, меѓутоа потребно е да се изберат нај поволните локации за 
вака дизајнираните (предмензионирани) пропусти. Тие треба да се комбинираат со 
мостовите, вијадуктите и тунелите (последните треба да се прават каде што трасата е 
во насип повисок од 10 метри). 
  
Следните критериуми беа земени предвид при примената на премините за 
автопатското решение: 
 

− Користени се мали (2’x 2’) премини за влекачи и водоземци на местата каде што 
подрачјето на трасата транзитира од влажни во суви екосистеми, 
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− Одреден број на пропусти за дренажа на водотеци се заменети со 
предимензионирани префабрикувани цевки со правоаголен пресек во кои на 
основата се поставени камења од околниот терен 

− Вијадуктите и мостовите се третирани како премини 
− Утврдените зони на конективност помеѓу хабитатите од обете страни на 

автопатот се решавани со комбинација на погоре наведените технички решенија 
 
Детален опис на применетите мерки за ублажување на влијанијата врз фауната се 
дадени во Табела 29 (F4 до F6). 
 

5.5.2  Мерки за компензација 

Покрај предвидените мерки за ублажување на ефектот на бариера што е креиран од 
автопатот, како и за ублажување на негативните ефекти од загадувањето долж трасата 
како резултат на сообраќајот, одредени компензациони мерки ќе мора да се 
применуваат дополнително.  
 
F7: За надминување на загубата на дел од површините под пасишта е рекултивацијата 
на депониите за вишок ископан материјал.  
 
F8: Загубата на дрвенести видови кај земјоделските површини кои овозможуваат 
структурна разновидност се компензира со насадување на грмушести и дрвенести 
видови по контурите на брдовитиот терен, на начин што дрворедите ќе бидат 
поставено нормално на правецот на доминантниот ветер во полето. На стрмните 
падини оваа мерка ќе придонесе кон заштита од ерозија. Овие линиски насади ќе ја 
зголемат структурната разновидност на пејсажот и ќе овозможат основање на 
дополнителни живеалишта за птици (на пример за Perdix perdix). Овие структури не 
смеат да бидат поставени на мало меѓусебно растојание. Спрема Конвенцијата за 
биодиверзитет (Обединети нации, 1992), само автохтони видови можат да се користат 
за овие насади. На пример, можат да се користат следните видови: Fraxinus ornus, 
Sorbus aria, Sorbus torminalis, Prunus spinosa, Juniperus oxycedrus, Colutea arborescen), 
Carpinus orientalis, Syringa vulgaris, Juglans regia, Acer campestre, Corylus colurna, 
Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Pyrus amygdaliformi и други. 
. 
F9: Насадувањето на локална дабова шума е важна цел за делницата на трасата што 
спрема своите почвени и морфолошки карактеристики може да го поддржи развојот на 
ваква шума. Станува збор за почетниот дел на трасата (стационажи 2+800-6+200). 
 
За фрагментите на грмушестата заедница на споменатата локација треба да се 
создадат услови да се развие заедницата на Ostryo carpinifoliae-Carpinion orientalis, што 
е можно доколку се спречи напасувањето на добиток во областа и неовластената сеча 
на огревно дрво. Доколку се утврди расположението на шумските стопанства на чии 
што површини се одржуваат насади на црн бор за нивна замена со автохтони 
дрвенести видови, оваа компензациона мрека може во голема мерка да придонесе кон 
подобрувањето на состојбата на целокупниот екосистем во подрачјето на трасата. 
Согласно со Конвенцијата за биодиверзитет (Обединети Нации, 1992), само локалните 
видови на грмушести и дрвенести растенија од заедницата на термофилните дабови 
шуми можат да се користат како садници. Најважни дрвенести видови во состав на 
термофилните дабови шуми се: Quercus pubescens, Quercus frainetto, Carpinus 
orientalis, Pyrus amygdaliformis и други. 
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F10: Во зоните на речните корита каде што ќе се изведуваат работите на мостовските 
конструкции неопходно е да се воспостави тампон зона од 10 метри од бреговата 
линија во која нема да се дозволи антропогена активност, односно доколку се извршат 
било какви нарушувања, ќе мора крајбрежната вегетација да се доведе во првобитната 
состојба. Се преопорачува засадување на карактеристичните локални видови, како што 
се: Alnus glutinosa, Salix alba, Salix fragilis), Salix amplexicaulis, Salix cinerea, Populus 
nigra, Populus alba, Ulmus carpinifolia и други. 
 
На следната табела се утврдени локациите за спроведување на мерките за 
компензација од : 
 
Табела 29: Вид и местоположба на мерките за ублажување и компензација во однос на 
загубата на хабитати и воспоставување на бариера за миграција на фауната 
Влијание Мерка за ублажување Код Локација 
− Бариера за 

миграција на 
диви видови 

Изведување на тунели 
каде што трасата 
подолго време се води 
во насип; оваа мерка ќе 
биде усогласена со 
пропустите што ќе се 
утврдат во проектот за 
одводнување. 

F4 3+300-3+500; 4+050-4+250; 
11+200-11+450;  

− Нарушување 
на крајбрежна 
вегетација 

Овозможување на 
миграција на диви 
видови под мостови и 
вијадукти 

F5 7+050 (Пчиња) 
9+900 (Длабоки Дол) 
10+400 (Мавровица) 
15+000 (времен водотек) 
31+300 (Светиниколска 
Река) 
32+700 (Светиниколска 
Река) 
33+600 (Светиниколска 
Река) 
38+150 (Немањица) 

− Миграција на 
влечуги и 
помали цицачи 

Овозможување на 
миграција на диви 
видови низ пропусти 
што се димензионирани 
пошироки од потребното 

F6 8+300; 10+900; 10+100; 
12+500; 15+000; 16+800; 
18+250. 

− Загуба на 
хабитати 

Рекултивација на 
позајмишта и депонии 

F7 Депонија 1: 3+200; 
Депонија 2: 6+000; 
Депонија 3: 9+500; 
Депонија 4: 12+300; 
Депонија 5: 14+900; 
Депонија 6: 19+100; 
Депонија 7: 23+200 

− Земјоделски 
култури 

Садење на локални 
дрвенести видови на 
косини од усеци и 
насипи 

F8 1+800-2+650; 8+575-8+525; 
9+075-9+325; 9+625-9+700; 
10+850-11+100; 12+250-
12+600; 12+800-12+900; 
13+000-13+100; 13+400-
13+550; 14+000-14+700; 
18+050-18+275; 21+700-
21+000; 21+200-21+387; 
21+000-21+500; 22+400-
22+600. 

Загуба на хабитати: 
 

Засадување на локални 
дрвенести видови 
(термофилна дабова 
шума и култура на црн 

F9 1+200-1+500; 2+200-3+600; 
5+000-6+000; 11+200-
13+600; 15+000-16+000; 
40+000-49+000;   
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Влијание Мерка за ублажување Код Локација 
бор) на подрачја каде се 
врши масовно 
отстранување на 
вегетација 

− Нарушување 
на крајбрежна 
вегетација 

Садење на видови 
карактеристични за 
крајбрежна вегетација 
во зона од 10 метри 
покрај бреговите на 
поважните водотеци 

F10 7+050; 8+300; 9+900; 10+900; 
10+100; 12+500; 15+000; 
16+800; 18+250; 31+500-
32+500; 38+100-38+600.  

 
   
5.6  Мерки за ублажување на влијанијата врз рекреацијата и нарушување на 
 визуелните карактеристики 
 
Следните мерки за ублажување се можи за да се ублажи влијанието врз пејсажот и 
неговиот потенцијал за рекреација.  
 
Во текот на градбата, особено во подрачјата што се индицирани како сезитивни, 
потребно е да се ограничи површината на непосредното градилиште што е можно 
повеќе.  
 
Не е можно да се предвидат мерки за ублажување на влијанија од бучавата што може 
да се одрази на намалувањето на вредноста на пејсажот за рекреација надвор од 
населените места.  
 
На посебни места покрај населбите препорачани се бариери за заштита од бучава. Тие 
особено ќе помогнат во намалувањето на влијанието за рекреационата вредност во 
зоната на населените места на територијата на општина Ранковце.  
 
Во следниот текст се опишани мерките за ублажување и компензација што се 
предложени во однос на заштита на пејсажната вредност на истражуваното подрачје.   
 
L1: Пошумување покрај патот 
Оваа мерка се однесува на засадување на грмушести и дрвенести видови во тесна 
зона до оградата покрај автопатот. Исто така ревегетација се планира на високите 
усеци и насипи. Оваа мерка се комбинира со соодветната мерка F8.  
 
Се препорачува да се задржи структурата на локалната вегетација, така што на 
подрачјата со деградирана шума треба да се избегнуваат дрвореди на високи 
дрвенести видови, односно за напуштеното земјоделско земјиште треба да се 
избегнува грмушеста вегетација бидејќи на тој начин се одржува ниската вредност на 
овој деградиран пејсаж.  
 
L2: Зидови за заштита од бучава со имплементација на растителност и/или 
транспарентни бариери, секаде каде што зидот пречи на визурите. Се комбинира со 
мерка N1 (мерката се применува за населените места Средно Коњари, Свети Николе, 
Кадрифаково и Три Чешми).  
 
L3: Вклопување на депониите на вишокот ископан материјал во околниот пејсаж 
Земјените маси треба да се планираат на начин што висината на депонијата нема да 
доминира во околниот пејсаж, односно нема да биде повисока од највисоката точка на 
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релјефот во непосредната околина, односно во видното поле. Наклоните на косините 
на дрпониите да бидат до 1:3,5, додека по завршување на градежните работи 
депониите треба да се ревегетираат со локални дрвенести и грмушести видови. Оваа 
мерка се комбинира со мерката F7.  
 
Следните елементи треба да се инкорпорираат во дизајнот на депонијата за градежен 
шут / вишок на земја: 
 
Базисот (планумот) на површината што се планира да се пополни со депониран 
материјал треба да биде планиран така што ќе се обезбеди наклон за 
одведување на води надвор од телото на депонираниот материјал со наклон од 
најмалку 2% и не повеќе од 6% (доколку не е побарано поинаку со Проектот за 
организација на Градилиштето). 
 
− Падините што се формираат со депониран материјал не треба да бидат со помал / 

поголем наклон од 1 вертикално спрема 2 хоризонтално. 
− Завршната косина на падините што се формираат од депониран материјал нема да 

надмине наклон од 1 вертикално спрема 3 хоризонтално. 
− Основата на тлото кое се користи за депонирање на материјал ќе биде изградена 

од слој со минимум 1 метар почва со хидрауличка кондуктивност од 1x10-5 cm/sec 
или помалку.  

 
За депонии со поголем волумен ќе биде потребно да се формираат таканаречени 
келии. Келиите се формираат со помош на одделенија што се формираат од зидови со 
висина од 1 метар и минимална хидрауличка кондуктивност од 1x10-5 cm/sec. Овие 
зидови функционираат и како заштита од пожари. 
    
5.7  Мерки за ублажување од влијанијата врз климата и квалитетот на воздухот 

Бидејќи не се очекуваат значајни влијанија врз животната средина и здравјето на 
луѓето, не се предвидуваат мерки за ублажување. Количеството на издувни гасови при 
согорување на горивото во моторите со внатрешно согорување и содржината на СО во 
гасовите зависи од видот на возилото, снагата, брзината на движење, наклонот на 
патот итн.  
 
5.8  Мерки за ублажување на штетната бучава 

Една од најважните цели на анализата на пропагацијата на бучавата е да се истражи 
ефектот од расположливите мерки за ублажување и со тоа се избегнат негативните 
влијанија врз граѓаните во зоните за домување што се загрозени од бучавата од 
сообраќајот. Мерките за ублажување на штетната бучава од сообраќајот можат да се 
реализираат на следниот начин: 
 

− Да се намали бучавата од изворот  
− Да се намали трансмисијата на бучавата со звучни бариери 
− Да се намали ефектот од бучавата со замена на постојните прозорци во 

населените места со стакла со изолаторски својства 
 
Откако ќе се утврдат влијанија од бучава предизвикана од сообраќајот, потребно е да 
се земат предвид различни мерки со цел намалување на штетната бучава. Изградбата 
на заштитни зидови најчесто се поврзува со концептот на заштита од штетна бучава. 
Покрај овој вид на заштита, можно е да се интервенира со воспоставување на тампон 
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зони, поставување на вегетација, инсталирање на заштита од бучава во објектите 
покрај патот, како и со дислокација на автопатот.  
 
Покрај овој вид на интервенции што подразбираат имплементација на техничи мерки, 
можна е примената на други административни методи, како што е забрана за движење 
на тешки товарни возила во случај кога постои алтернативен патен правец, или 
времена забрана за нивно движење во одделни делови од денот и/или ноќта. Со 
интервенции како што е ограничување на брзината исто така може да се влијае на 
намалување на бучавата, така што со намалување за околу 40 клм/час се постигнува 
намалување на бучавата од околу 5 dBA. 
 
Тампон зона се воспоставува од страна на инвеститорот на автопатот, кој купува 
дополнителна површина од непосредниот коридор до оградата, со цел да се спречи 
натамошна урбанизација во овие делови. Оваа мерка исто така може да резултира со 
подобрен пејсаж, бидејќи е можно да се уреди земјиштето на креативен начин. Како 
мерка ретко се применува, заради ограничените просторни можности и заради 
високите трошоци.  
 
Насадување на вегетација што е доволно висока и густа исто така може да ја намали 
бучавата. Сепак, за да се постигне редукција од околу 10 децибели ширината на 
заштитниот појас треба да биде најмалку 60 метри, што не е секогаш можно да се 
постигне заради слични причини како што се објаснети погоре.  
 
Изолирањето на објектите што се очекува да бидат изложени на штетна бучава може 
значително да влијае на подобрување на состојбите. Од друга страна, во најголем број 
на случаи кога се заменуваат прозорци што треба да се фиксираат, се јавува потреба 
од климатизација во објектите, што значително ги зголемува трошоците.  
 
Ист така секогаш треба да се има предвид мерката да се направи дислокација на 
автопатот кога тој критично се приближува до објектите во населените места. Можно е 
да се интервенира на два начина: 
 

− да се помести автопатот така што ќе се оддалечат изворите на бучава од 
приемниците - објектите 

− да се направи кривина пред зоната на објектите така што ќе се пресече линијата 
на распростирање на звукот кон објектите 

 
5.8.1  Пристап при утврдување на мерките за заштита од штетна бучава 

Следните принципи претставуваат основа за избор на дизајнот на звучната бариера: 
 
a) Изгледот на бариерата треба да се перцепира од гледната точка на оние што 
живеат покрај автопатот, на начин што бариерите ќе го одразуваат карактерот на 
околниот простор, ќе го заштитат амбиентот и ќе стремат да го подобрат квалитетот на 
животната средина за локалното население. 
 
b) Колку што е можно, бариерите треба да се дизајнираат на начин што ќе се вклопат и 
на никој начин нема да претставуваат доминантна визура за ниту една страна - од и 
кон автопатот.  
 
c) Секогаш кога од било какви причини е потребно бариерата да биде подолга од 5000 
метри, дизајнот не смее да биде монотон, за да се одржи вниманието на возачите. 
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Во основа, големината и должината на бариерите зависи од наодите за пропагацијата 
на бучавата. Но сето останато, како што е изборот на материјалите и архитектонскиот 
израз е оставено слободно на проектантот.  
 
Загуби на трансмисија за различни прегради 
 
Главни за сите материјали може да се каже дека низ нив звукот ќе премине, но не сите 
материјали се однесуваат еднакво. Намалувањето на звуичната енергија при преминот 
низ даден материјало се нарекува уште Загуба на трансмисија (Transmission Loss - TL). 
 
За преградата да биде целосно ефективна големината на звучната енергија што 
минува мора да биде значајно помала од онаа што минува преку нејзината горна 
граница (врв). Кога нивоата на бучава за два извори LA и LB се собираат, разликата 
помеѓу нив што е поголема од 10 dB резултира со зголемена бучава од 0.5 dB над 
нивото на бучава на погласниот извор. 
 
На пример: LA = 70 dB LB = 60 dB 
LA+B = 10 x log10 [log10

-1(70/10) + log10
-1(60/10)] = 70.4 dB  

 
Така, доколку трансмитираниот звук е за 10 dB од звукот што се пренесува над 
бариерата вкупниот звук што пристигнува до проемникот е определен од енергијата 
што патува низ препреката. 
 
За акустични цели, било кој материјал може да се користи помеѓу изворот и 
приемникот на бучава доколку постигнува TL што е најмалку 10 dB(A) повисоко од 
редуцираното ниво што е предвидено со Студијата. На овој начин се овозможува да се 
разгледува само дифракцијата на звук над или околу бариерата.  
 
На пример, ако преградата е проектирана да го намали нивото на бучава кај 
проемникот за 8 dB(A), TL на преградата треба да биде најмалку 18 dB(A).  
 
На следната табела 35 се дадени приближните вредности на TL за најчесто 
употребуваните материјали за типични A-измерени нивоа на бучава за вообичаен 
спектар на сообраќај. Овие податоци се користени при изборот на материјалите за 
бариерите предвидени со проектот. Пред вградувањето на овие материјали треба 
вредностите да се проверат од страна на акредитирана лабораторија. 
 
Табела 30: Загуба на трансмитирана звучна енергија за различни видови прегради 

Материјал Дебелина 
mm  

Површинска 
густина 
kg/m2  

Загуба на 
трансмисија 
(Transmission 
Loss * -TL) dB 

Поликарбонат 8-12 10-14 30-33 

Акрил [Poly-Methyl-Meta- Acrylate (PMMA)]  15 18 32 

Бетонски блок 200x200x400 лесен 200 151 34 

Обичен бетон 100 244 40 

Лесен бетон 150 244 39 
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Материјал Дебелина 
mm  

Површинска 
густина 
kg/m2  

Загуба на 
трансмисија 
(Transmission 
Loss * -TL) dB 

Лесен бетон 100 161 36 

Тула 150 288 40 

Челик, 18 ga 1.27 9.8 25 

Челик, 20 ga 0.95 7.3 22 

Челик, 22 ga 0.79 6.1 20 

Челик, 24 ga 0.64 4.9 18 

Алуминиумски лим 1.59 4.4 23 

Алуминиумски лим 3.18 8.8 25 

Алуминиумски лим 6.35 17.1 27 

Шперплоча 25 18 21 

Шперплоча 13 8.3 20 

Шперплоча 25 16.1 23 

Апсорпциони панели со полиестерски филм 
преку челичен лим 

50-125 20-30 30-47 

* Вредности за прегради без перфорации и/или отвори 

Извор: Mitigation Measures against Road Traffic Noise in Selected Places,  Jackie WU, 6 June 2006 
 
Теоретски, максималната редукција на нивото на бучавата што миоже да се постигне 
со тенки прегради е 20 dB(A) и 23 dB(A) за насипи. За материјали со TL од 33 dB(A) или 
повисоки може да се каже дека тие се соодветни за било каков случај.  
 
Како што може да се види од претходната Табела, бетонските зидови и оние изведени 
од тула обезбедуваат максимална заштита, меѓутоа тие претставуваат бариера и ги 
потенцираат негативните влијанија врз пејсажот и визурите од и кон автопатот.  
 
За да се остварат baranite zvu~ni karakteristiki mo`e da se primenat konstrukcii 
koi i pripa|aat na kategorijata reflektira~ki konstrukcii. Imaj}i gi vo предвид i 
potrebite na konstrukcijata da bide transparentna, za delnicata niz urbanizran 
prostor usvoen e tip na za{titna konstrukcija od akrilno staklo. 
 
Konstrukcijata за za{tita od bu~ava se montira na postoe~ka betonska ograda so 
visina od 84 sm so {to se postignuva i nejzina za{tita od udar na vozila,  udar na 
sneg kaj ~istewe na kolovozot kako i direktni vlijanija na sol pri zimsko 
odr`uvawe. Elementite na konstrukcijata se montiraat na nose~ki stolbovi od 
~eli~en profil koi se pricvrstuvaat so profilirani aluminski profili za gumeni 
podmeta~i i se fiksiraat so soodvetni inoкс zavrtki. Za{titnite elementi 
(stakleni paneli) se na nose~ki stolbovi postaveni so razdale~enost koja ja 
dozvoluva dilatacijata.  
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Konstrukcijata za za{tita od bu~ava od fabri~ki apsorcioni elemnti сe montira 
na na sopstvena konstrukcija od ~eli~ni I profili izgрadeni na betonski temeli. 
Elementite na konstrukcijata se montiraat vrz nose~ki stolbovi od ~eli~ni 
profili i soodvetni elementi za pricvrstuvawe.  
 

Трошоците за изведба на звучната заштита зависат од повеќе фактори. Од тие 
причини не може да се направи директна споредба помеѓу трошоците кои се поврзани 
со материјалот од кој се изведуваат звучните зидови. Така на пример цената на 
квадратен метар звучен зид зависи од пристапноста на локацијата каде тој се 
изведува. Зидовите што се изведуваат на мостовски конструкции и они што се 
поставуваат на усеци се поскапи од оние што се поставуваат во рамнински терен. За 
автопатското решение најскап ќе биде зидот што се поставува на локацијата кај селото 
Коњаре.  

Останати фактори што се одразуваат на цената на звучната заштита се потребниот 
обем на користење на градежна механизација, работна сила и транспортните трошоци 
за доставување на материјалот што се вградува.. 

Трошоците за одржување во текот на експлоатациониот век исто така се одразуваат на 
вкупното чинење на звучната заштита. Во случајот со префабрикувани панели 
најдобро решение за замена на оштетените делови од звучната заштита е набавка на 
околу 10% повеќе панели при првата набавка.  
Најевтини решенија за звучна заштита се бетонските и оние изведени од тула (околу 
15€/метар квадратен). Меѓутоа, овие зидови создаваат естетска бариера за 
населените места каде што би требало да бидат поставени. Цената на еден квадратен 
метар поликарбонатен зит за звучна заштита варира од 150-250€ што претставува 
значителен трошок. Меѓутоа при нивната изведба не е потребно да се ангажира 
градежна механизација (од што се генерираат влијанија врз животната средина 
опишани во поглавјата за влијанија врз квалитетот на воздухот и повшинските и 
подземните води, влијанија од штетна бучава итн.) и истото претставува немонетарна 
придобивка за животната средина. Овој вид на звучна заштита не претставува бариера 
на визурите и исто така нивното одржување и замена е релативно лесно.  
 
Од тие причини се препорачува изведба на транспарентни звучни бариери од 
поликарбонат кои имаат исто така поволни перформанси во однос на амортизирање на 
звучниот притисок. 
 
Заклучок 
Со анализата на трасата и воспоставените мерења / проекции се утврди дека на 
ограничени делници, каде што автопатот се приближува до неколку постојни објекти на 
оддалеченост од 15-30 метри ќе биде потребно да се инсталираат зидови за заштита 
од бучава. Истите ќе бидат поставени на следните локации: 
 

- Средно Коњаре: 6+900-7+200 (пред, на самата мостовска конструкција и после 
неа; 

- Свети Николе: 29+700-30+000;  
- Кадрифаково: 40+800-41+200;  
- Три Чешми: 49+200-50+000. 

 
 
 



 131

6  НАДЗОР 

6.1  Добра практика за заштита на животната средина 
 
Се пропорачува барањата за заштита на животната средина што се утврдени со оваа 
Студија да бидат вклучени во Тендерската документација така што Изведувачот ќе ги 
предвиди соодветните мерки со точните локации и обем на изведување на работа и 
соодветните цени.  
 
Со насоките што ќе бидат составен дел на Тендерското досие Изведувачот ќе биде 
обврзан да спроведува добри инжинерски практики што претпочитаат спроведување на 
мерки за заштита на животната средина за време на изведување на работите, со цел 
да се минимизираат последиците за вегетацијата застапена во коридорот на трасата и 
да се изврши максимално вклопување на планираниот објект во околниот пејсаж. Исто 
така ќе биде неопходно Изведувачот да води жните работи со почитување на 
соодветен работен режим. Емисиите на прашина ќе се решаваат на начин што преку 
патот ќе се прска вода во текот на изведувањето на работите.  
 
Изведувачот пред отпочнување на изведување на работите ќе ги приложи следните 
документи: 
 

− План за рушење на објекти и отстранување на вегетација 
− План за трансплантација на дрвја 
− План на дрвја за сечење 
− План за дислокација на канали за наводнување под притисок 
− План за рехабилитација на позајмишта 
− План за подрачја/зони каде ќе се врши снижување на подземните води 
− План за градилиште (кампови, складирање на опрема и материјали, одржување 

на возила и друга градежна механизација и сл.) 
− План за постапување со комунален и отпад од градежен шут 
− План за постапување со опасни супстанци што можат да ја загадат почвата и 

водата 
− План за спроведување на мерки за контрола на ерозијата (распоред на 

спроведување на мерки надвор од сезоната на парење на животни и птици). 
 
Планираните мерки треба да се дефинираат со Планот за управување со животната 
средина (Environmental Management Plan - EMP).Овие планови се предмет на 
одобрување од страна на Агенцијаот за регионални и магистрални патишта пред 
отпочнување на работите. 
 
Сите сопственици на имот и земјиште во коридорот на трасата кои на било каков начин 
ќе бидат засегнати од спроведувањето на автопатот  имаат право да бидат 
информирани за времето на отпочнување на работите.  
 
Вегетацијата (дрвјата, перманентните и годишните насади) и објектите надвор од 
градежната зона мора да бидат заштитени; во случај да треба зоната на градилиштето 
да биде поместена од било какви причини, а да тоа не било претходно побарано, оваа 
активност е предмет на одобрение.  
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6.2 План за управување со животната средина (Еnvironmental Мanagement Plan - 
 EMP) 
 
Со Планот за управување со животната средина се утврдува ублажувањето, 
мониторингот и институционалните мерки што треба да се спроведат во текот на 
спроведувањето на проектот (за време на изградбата и експлоатацијата), со цел да се 
избегнат и/или сведат на минимум негативните влијанија врз животната средина. Со 
Планот се утврдува дека предвидените мерки со Студијата за оцена на влијанијата врз 
животната средина се рефлектирани во проектот, а потоа и во изведбеното решение 
за автопатот. Времетраењето, честотата и последователноста на сите мерки се 
презентира во временска рамка на начин што овие мерки се инкорпорираат во 
вкупното планирање на изведувањет на работите.  
 

6.2.1  Инспектор за животна средина 

За усогласеност со наведените одредби за почитување на препораките од оваа 
Студија потребно е да се вклучи надзор од страна на Државниот Инспекторат за 
животна средина. Инспекторот е член на тимот за извршување на надзорот и 
учествува во издавањето на одобренијата, потпишувањето на соодветните документи 
и изрекувањето на соодветни казни во случај да не се почитуваат предвидените мерки 
со Студијата, а потоа и со Понудата на избраниот изведувач.   
 
Одговорностите на Инспекторот за животна средина, покрај обврските што ги има 
согласно со Законот за животна средина се следните: 
 
Изведување на надзор врз спроведувањето на добра изведувачка практика во 
согласност со принципите на заштитата на животната средина и тоа: 
 

• надзор врз исполнување на обврските што се дефинирани со тендерското досие 
• одобрување на сите планови што се утврдени со оваа Студија пред 

отпочнувањето со изведувањето на работите 
• Известување до Надзорниот орган и Нарачателот / Инвеститорот 
• Советодавна улога при дилеми или непредвидени работи на терен а со цел 

вградување на мерките за заштита на животната средина  
• Комуникација со населението засегнато од проектот  
• Истражување на предмети како што се жалби / поплаки и слично од локалното 

население. 
 

Инспекторот за животна средина треба да има свој заменик во случај на негова 
спреченост да се вклучи во сите фази на изведувањето на работите. 
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АНЕКС A 
 

Прегледна карта на мерки за ублажување и компензација долж трасата 
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АНЕКС Б 
 

Резултати на мерења на бучава 
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АНЕКС В 

 
Флора и фауна 
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План за управување со животната средина 

Environmenta Management Plan (EMP) 
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ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT PLAN - EMP) 
 
Планот за управување со животната средина е заснован на мерките за ублажување и 
компензација кои се предложени во Поглавјето 4 ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА. на оваа Студија. 
 
Во зависност од напредокот на Главниот проект, мерките за ублажување и 
компензација, а особено оние што имаат технички карактер (изведување на 
попивателни јами, ретенциони базени и звучни бариери) ќе треба соодветно да бидат 
вградени во решението и во Предмерот со пресметките.  
 
Во фазата кога ќе се објавува Тендерот за избор на Изведувач, следните барања ќе 
треба да бидат составен дел на тендерската допкументација: 
 

− План за расчистување на вегетација и објекти 
− План за сечење на дрвја 
− План за трансплантација на дрвја 
− План за дислокација на објекти (доколку е релевантно) 
− План за рехабилитација на позајмишта 
− План за снижување на ниво на подземни води 
− План за организација на градилиштето во смисла на лоцирање на работилишта 

за одржување на возила, полнење на гориво и складирање на градежни и 
опасни материјали 

− Димензионирање просторот што е потребен за изведување на објектите и 
пристапни патишта 

− План за постапување со отпад  
− Постапување со опасни материи 
− Мерки за контрола на ерозијата 
− Временска рамка за изведување на работите (почитувајќи го принципот на 

избегнување на обемни активности во период на гнездење на птици и сл.) 
 
Вегетацијата на локацијата (дрвјата, перманентните и годишните насади), како и 
зоните за домување надвор од градилиштето треба да бидат заштитени (Изведувачот 
е одговорен за тоа). Во случај да се јави потреба градилиштето да се прошири од било 
кои причини Изведувачот мора да побара одобрување пред отпочнување на 
дополнителните работи. Изведувачот треба да приложи документација со која ја 
образложува потребата од ваквите интервенции. Инвеститорот по одобрувањето на 
работите треба да достави писмено известување до сопствениците на земјиштето за 
новонастанатата состојба и за времетраењето и опсегот на работите.  
 
Планот за управување со животната средина ги утврдува мерките за ублажување, 
мониторингот и институционалните мерки што треба да бидат превземени во текот на 
спроведувањето на проектот. Со овој план се обезбедува гаранција дека мерките 
утврдени со оваа Студија ќе бидат земени предвид од страна на Инвеститорот и 
Иведувачот.  
 
Времетраењето, зачестеноста и динамиката на мерките се специифицираат на начин 
што тие се усогласуваат со интегралниот план за спровдување на проектот.   
 
Доследноста на спроведувањето на Планот е предмет на мониторинг од страна на 
претставник на Државниот инспекторат за животна средина, кој е член на тимот за 
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надзор врз извршувањето на работите. Инспекторот има право да направи записник за 
непочитување на одредбите од Планот за управување со животната средина и да 
примени казнени одредби согласно закон. Доколку со Законот за животна средина не 
се уредени висините на казните за непочитување на одредбите на Планот, тие треба 
да бидат составен дел на Договорот помеѓу Извршителот и Нарачателот.  
 
Одговорностите на Инспекторот за животна средина се следните:  
 

• надзор врз исполнување на обврските што се дефинирани со тендерското досие 
• одобрување на сите планови што се утврдени со оваа Студија пред 

отпочнувањето со изведувањето на работите 
• Известување до Надзорниот орган и Нарачателот / Инвеститорот 
• Советодавна улога при дилеми или непредвидени работи на терен а со цел 

вградување на мерките за заштита на животната средина  
• Комуникација со населението засегнато од проектот  
• Истражување на предмети како што се жалби / поплаки и слично од локалното 

население. 
 
Инспекторот за животна средина треба да има свој заменик во случај на негова 
спреченост да се вклучи во сите фази на изведувањето на работите. 
 
На наредната табела (Д-1) се утврдени мерките / акциите во состав на Планот за 
управување со животната средина. 
 
Во табела (Д-2) е предвидено резиме на мерките и трошоците за нивно спроведување. 
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Табела Д-1: План за управување со животната средина, Автопат Миладиновци-Свети 
Николе-Штип 
 
 
Влијание / 
медиум 

Локации Активност Одговорен за 
спроведување 

Период на 
спроведување 

Трошоци 

Период на изградба 
Почва и земјиште 

Земјиште / 
загуба на 
плодна почва 

Долж целата 
траса 
 

Планирање на 
земјените 
работи во 
услови на 
стабилно 
време 

 Во текот на 
изградбата 

/ 

Отстранување 
на хумус и 
негово 
соодветно 
складирање; 
повторно 
користење на 
хумусот кај ре-
вегетација на 
косини 

 Пред 
изведување на 
ископите / 
насипите 

Да се 
предвиди со 
тендерското 
досие 

Забрана за 
преминување 
на тешка 
механизација 
на места каде 
што хумусот не 
е отстранет 

Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 

Забрана за 
складирање на 
опасни 
материи во 
зоната на 
позајмиштата 

   

Земјиште 
Ерозија / 
лизгање на 
земјиште 

8+575-8+525; 
9+075-9+325; 
2+625-9+700; 
10+850-
11+100; 
12+250-
12+600; 
12+800-
12+900; 
13+000-
13+100; 
13+400-
13+550;14+00
0-
14+700;18+05
0-18+275; 
21+700-
21+000; 
21+200-
21+387; 
21+000-
21+500; 
22+400-
22+600  

Ре-вегетирање 
на наклоните 
на косините со 
примена на 
смеса Водено 
семе 
(waterseed), 
vetiver, 
сено/слама и 
органско 
ѓубриво, 
геотекстил и 
сл.  

Изведувач Веднаш по 
завршувањето 
на градежните 
работи на 
дадената 
делница 

Да се 
предвидат со 
тендерското 
досие 
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Влијание / 
медиум 

Локации Активност Одговорен за 
спроведување 

Период на 
спроведување 

Трошоци 

Период на експлоатација 
Абење на 
телото на патот, 
загадување на 
земјиште крај 
патот 

Долж целата 
траса  

Автоматско 
дозирање на 
сол при 
заштита од 
мраз 

Македонијапат Во зимски 
услови 

Трошоците 
вклучуваат 
набавка и/или 
одржување на 
соодветна 
опрема за 
автоматско 
дозирање на 
сол 

Загадување на 
почва 

Долж целата 
траса во појас 
од 10 метри 

Избегнување 
на земјоделско 
производство 
во зона од 
најмалку 10 
метри 

Инвеститор, 
Министерство 
за животна 
средина 

За време на 
екплоатацијата 
на автопатот 

Спроведување 
на 
компензациони 
мерки за 
загрозеното 
население 

Забрана за 
користење на 
хербициди кај 
зеленилото 
помеѓу двата 
коловози, 
односно рачно 
плевење и 
косење 

Македонијапат, 
Јавно 
претпријатие 
Паркови и 
зеленило 

Два пати 
годишно 

Трошоците 
вклучуваат 
работна рака 

Загадување на 
почвата со цврст 
отпад и шут 

Одморишта Забрана за 
исфрлање на 
отпад и шут 
долж трасата и 
обезбедување 
на доволен 
број на 
контејнери / 
канти 

Државен 
инспекторат за 
животна 
средина и 
Агенција за 
магистрални и 
регионални 
патишта 

Во периодот на 
експлоатација 
на автопатот 

Цена на 
контејнер и 
канти на секое 
одмориште, 
како и цена на 
превозот на 
отпадот до 
депонија 

Површински и подземни води 
Период на изградба 

Спуштање на 
нивото на 
подземните 
води 

6+000-8+500; 
14+500-
15+500; 
18+000-
21+000; 
28+000-
42+500; 
46+600-
47+700; 

Одрж. на 
механизација 
надвор од 
зоните на 
реките; 
Градежната 
механизација 
треба да се 
одржува на 
специфични 
локации кои се 
утврдено си 
Планот за 
организација на 
градилиштето;  

Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 

Отстранување 
на крајречна 
вегетација 

7+050; 8+300; 
9+900; 
10+100; 
10+900; 
12+500; 
15+000; 
16+800; 
18+250; 
31+500-

Оградување на 
зона од 5 
метри покрај 
речен брег и 
спречување на 
отстранување 
на крајречна 
вегетација; 
Зоната во 

Изведувач Во текот на 
изградбата 

Цена на 
ограда 
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Влијание / 
медиум 

Локации Активност Одговорен за 
спроведување 

Период на 
спроведување 

Трошоци 

32+500; 
39+100-
38+600 

оградата не 
треба да биде 
достапна за 
тешка 
градежна 
механизација; 
интервенциите 
во и околу 
речното корито 
треба да бидат 
строго 
локализирани 

Нарушување на 
акватичниот 
хабитат 

7+050 
(Плиња); 
9+900 
(Длабоки 
Дол); 10+400 
(Мавровица); 
31+300 
(Светиниколск
а Река); 
33+600 
(Светиниколск
а Река); 
38+150 
(Немањица) 

Мостовските 
конструкции да 
не фрлаат 
длабока сенка 
во реката 
(лесна 
конструкција) 
Димензиите на 
мостовските 
конструкции 
зависат од 
многу фактори. 
Препорачаната 
мерка се 
однесува на 
избегнување на 
решенија на 
масивни 
огради, 
односно 
олеснување на 
сите елементи 
кои би фрлиле 
сенка во 
водотекот, 
доколку истото 
е можно и 
технички 
оправдано. 

Проектант / 
Изведувач 

Проектирање / 
изведба 

/ 

Загадување на 
површинските и 
подземните 
води од 
изведувањето 
на градежните 
работи 

6+000-8+500; 
14+500-
15+500; 
18+000-
21+000; 
28+000-
42+500; 
46+600-
47+700; 

Спроведување 
на мониторинг 
врз 
изведувањето 
на работите од 
Државниот 
инспекторат за 
животна 
средина 

Државен 
инспекторат 
за животна 
средина 

Во текот на 
изградбата 

Трошокот 
вклучува 
плата, 
транспорт и 
дневница на 
Инспектор за 
животна 
средина 

Компензација за 
загубата на 
крајречна 
растителност 

7+050; 8+300; 
9+900; 
10+100; 
10+900; 
12+500; 
15+000; 
16+800; 
18+250; 
31+500-
32+500; 

Засадување на 
автохтони 
дрвенести и 
грмушести 
видови во појас 
од најмалку 10 
метри покрај 
брегот за 
поголемите 
водотеци; 

Агенција за 
магистрални и 
регионални 
патишта, 
Изведувач 

По завршување 
на изградбата 

Трошокот да 
се вклучи во 
тндерското 
досие и 
понудата на 
Изведувачот 



  

142 

Влијание / 
медиум 

Локации Активност Одговорен за 
спроведување 

Период на 
спроведување 

Трошоци 

39+100-
38+600 

Оваа 
компензациона 
мерка ќе го 
зајакне 
ретенциониот 
капацитет на 
водотеците и 
позитивно ќе се 
одрази на 
состојбата со 
квалитетот на 
површинските и 
подземните 
води во 
подрачјето на 
трасата 

Период на експлоатација 
Заштита на 
површински и 
подземни води 
од загадување 
со испирни 
води од 
коловозот 

6+000-8+500; 
14+500-15+500; 
18+000-21+000; 
28+000-42+500; 
46+600-
47+700; 

Поставување и 
одржување на 
маслофаќачи 

Инвеститор / 
Агенција за 
магистрални и 
регионални 
патишта 

Во текот на 
есплоатацијата, 
еднаш на 4 
месеци 

Трошокот да 
се предвиди во 
Програмата на 
Агенцијата 

Флора и фауна 
Период на изградба 

Загуба на 
хабитати: 
− Пасишта: 

13+600-
16+200 

Ограничување 
на површината 
зафатена со 
градба 

Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 

Нарушување на 
крајбрежна 
вегетација 

7+050; 8+300; 
9+900; 
10+100; 
10+900; 
12+500;; 
15+000; 
16+800; 
18+250; 
31+500-
32+500; 
39+100-
38+600 

 Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 

− Депонии 3+200; 6+000; 
9+500; 
12+300; 
14+900; 
19+100; 
23+200. 

Избегнување 
на подрачја со 
пејсажна 
вредност 

Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 

Загрозување на 
хабитати на 
животни: 
− Долини на 

реки 

7+050; 8+300; 
9+900; 
10+100; 
10+900; 
12+500; 
15+000; 
16+800; 
18+250; 
31+500-
32+500; 
39+100-
38+600 

Да не се 
спроведува 
активноста во 
периодот од 
март до 
септември 

Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 
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Влијание / 
медиум 

Локации Активност Одговорен за 
спроведување 

Период на 
спроведување 

Трошоци 

− Земјоделски 
култури 

11+200-
15+600; 
19+000-
21+000; 
28+300-
29+000;  
32+000-
40+000; 
43+500-
48+300 

Да не се 
спроведува 
активноста во 
периодот од 
март до 
септември 

Изведувач Во текот на 
изградбата 

/ 

− Заштита на 
пејсажот и 
управување 
со бучава 

6+900-7+200; 
29+700-
30+000; 
40+800-
41+200; 
49+200-
50+000 

Зидови за 
заштита од 
бучава со 
примена на 
транспарентни 
бариери, за да 
зидот не пречи 
на визурите. 
(мерка N1)  

Изведувач За време на 
градбата 

Да се вклучат 
во тендерското 
досие и во 
понудата на 
изведувачот 
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Табела Д-2: Проценка на трошоци за мерките за поважните мерки за ублажување и 
компензција на влијанијата  
 
Код на мерката Опис на мерката Единечна цена (€) Вкупно проценети трошоци 

(€) 
N1 Зидови за бучава 2,500/2m. 2, 250,000.00 
F4 Трансплантација на шумски 

заедници 
15/ха 300,000.00 

F6 Пре-димензионирани 
пропусти 

200/.m 80,000.00 

F8 Садење на автохтона 
дабова шума 

5/ха 100,000.00 

F10 Тампон зона од крајречна 
вегетација 

3/ха 60,000.00 

F4 маслофаќач паушал 40,000.00 
Вкупно 2,560,000.00 

Мепредвидени работи 50,000 
Вкупно трошоци за мерки за ублажување и компензација 655,000 
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Мислење од Управата за заштита на културно наследство 

 
 
 


