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1.  ВОВЕД 

1.1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИТОРОТ И НАМЕРА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 
 

Компанијата АД МЕПСО (Македонски електро - преносен систем оператор) 
во Државна сопственост е формирана во 2005 година со трансформацијата на 
Електростопанство на Македонија.  
 Основната дејност на АД МЕПСО е непречен пренос на електричната 
енергија низ високо-напонската мрежа до своите потрошувачи и успешно 
управување со електро-енергетскиот систем. Компанијата АД МЕПСО е 
одговорна за редовен пренос на електрична енергија од македонската граница 
до дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија до директни потрошувачи, а исто 
така го организира и диспечира и транзитот на електрична енергија низ 
Македонија.  
 Врз основа на усвоените развојни планови за наредниот период 
компанијата АД МЕПСО има намера да започне со изградба на двосистемски 
далекувод 2 X 110 kV TC Битола 3 – TC Битола 4 и комплетирање на четири 
далекуводни полиња, две во TC Битола 4 и по едно во  TC Битола 2 и TC Битола 
3. Должината на далекуводот изнесува околу 12km, од кои 400м m кои се 
лоцирани во урбанистичка зона ќе бидат реализирани како 110 kV подземна 
кабелска врска. 
 Со изградбата на далекуводот се формира прстен во преносната мрежа во 
југозападниот дел од Република Македонија со што се очекува подобрување на 
напонските прилики и зголемување на сигурноста во напојувањето на 
потрошувачите во битолскиот регион.   
 Изградбата на далекуводот се финансира преку проектот “Проект за 
развој на електропреносната мрежа” (ECSEE APL 3) со кредитот обезбеден од 
Светска Банка. 
 

1.2 ПОТРЕБА ОД  ПОДГОТОВКА НА СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 

ДАЛЕКУВОДОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Генерално, изградбата на далекувод, неговото функционирање и 
одржување за време на животниот век како и престанувањето со работа 
предизвикува можни негативни и позитивни влијанија врз различни елементи на 
животната средина.  
 Потребата на идентификација и оценка на сите влијанија, предлагање на 
стратегија за ублажување, спречување или компензирање на негативните 
влијанија, следење на спроведување на предложените мерки и учеството на 
јавноста во донесување на одлуката за изградбата на далекуводот се условени 
од националното законодавство од областа на животната средина, ЕУ 
Директивите, меѓународните договори како и барањата на меѓународните 
финансиски институции како Светска банка при давање на кредитот на 
инвеститорот.  
 За таа цел А. Д. МЕПСО во март 2009 година достави Известување за 
намера за изведување на проектот до Министерството за животна средина и 
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просторно планирање како и барање за определување на обем на оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина.  
 Согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/2005, 
81/2005, 24/2007 и 159/08) и Уредбата за определување на проектите и 
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 
постапката за утрвдување на потребата од оцена на влијанието врз животната 
средина (Сл. весник на РМ бр.74/2005), изведбата на ваков тип проекти спаѓа во 
Прилог 2 – Генерално определни проекти, точка 3 – Енергетика, (б) Индустриски 
инсталации за дистрибуција на гас, пареа и топла вода и за пренос и 
дистрибуција на електрична енергија со површински водови (проекти што не се 
вклучени во Прилог 1).  
 Од страна на Управата за животна средина при Министерството за 
животна средина и просторно планирање беше утврдена потреба од 
започнување на постапка за оцена на влијание на проектот врз животната 
средина бидејќи се работи за инсталација со вкупна должина од 12km од кои 
400m се лоцирани во урбанистичка зона со 110 kV подземна кабелска врска. Во 
исто време беше дефиниран и обемот на Студијата за оцена на влијание на 
проектот врз животната средина со цел посебно, подетално да се акцентираат  
следните прашања:  
 
 а) визуелни аспекти,  
 б) биолошка разновидност,  
 в) електромагнетно зрачење,  
 г) кумулативни влијанија и  
 д) социо - економските аспекти. 
 
 Во постапката за оцена на влијание врз животната средина посебно 
значајно место има транспарентното објавување на Резимето без технички 
детали и можноста на увид на нацрт верзијата на Студијата како и јавната 
расправа која ќе се организира со цел да се претстават најважните заклучоци од 
Студијата, да се слушнат и продискутираат забелешките и коментарите од 
засегнатата јавност. По одржување на јавната расправа се очекува подготовка 
на финалната верзија на Студијата за оцена на влијанието на градбата на 
далекуводот врз животната средина. 
 

1.3 ЦЕЛ НА СТУДИЈАТА И УПОТРЕБЕНА МЕТОДОЛОГИЈА  
 

Оваа Студија има цел да ги идентификува, предвиди, процени и ублажи 
негативните биофизички, социјални, здравствени и останати ефекти врз 
различните елементи на животната средина од развојниот проект на изградба на 
двосистемски далекувод 2 X 110 kV TC Битола 3 – TC Битола 4 од страна на 
инвеститорот, пред да се донесе  главната одлука за реализација на проектот. 
 Пред почетокот на работата Експертскиот тим воспостави Методологија на 
работа, алатки за спроведување на истражувањата, проценките и аналитички 
пристап кон процесот на подготовка на Студијата кој опфати неколку чекори:  

- запознавање со основните карактеристики на проектот, различните 
фази од животниот век на далекуводот,   
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- запознавање со главните чинители за спроведување на проектот и 
одржување на интервјуа со нив (декември 2009), 

- анализа на достапната документација поврзана со условите за 
градба и техничките карактеристики на проектот, 

- преглед и анализа на сегашната состојба со животната средина во 
предложената локација и нејзина непосредна близина, 

- посета на локацијата на предложената траса (јануари 2010),  
- идентификување на потенцијалните влијанија на проектот врз 

животната средина за време на градба, работа и тековно 
одржување, во случај на хаварија и по престанок на работа, 

- истражување и оценка на типот, природата, времетраењето, 
реверзибилноста, значењето, јачината на негативните и 
позитивните влијанија на проектот врз сите елементи на животната 
средина, 

- проценување дали влијанијата можат да бидат спречени, 
избегнати, ублажени и/или компензирани,  

- предлагање на превентивни и корективни мерки за ублажување на 
влијанијата  и План за мониторинг, 

- информирање на сите донесувачи на одлуки и вклучени страни за 
последиците од проектот врз животната средина и нивно 
вклучување во целиот транспарентен процес, 

- давање на препораки дали би требало да се продолжи со развојот и 
реализацијата на проектот.  

  
Експертскиот тим користеше голем број на стручна литература од оваа 

област, стратешки национални документи, национална релевантна законска 
регулатива, меѓународни договори, важечки технички прописи и стандарди, 
мапи, техничка документација поврзана со проектот, упатства за употреба, 
различни карти, матрици за оценка како и извештаи и препораки од слични 
истражувања. 
 Листата на релевантна законска регулатива, ЕУ Директиви, меѓународни 
договори и технички прописи и упатства е дадена во Прилог 2. 
 Листата на користена литература и техничка документација е дадена во 
Прилог 3. 
 

1.4 СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА СТУДИЈАТА 
 

Структурата и содржината на оваа Студија е во согласност со насоките и 
препораките од страна на Светска банка за овој тип на проекти и општите 
националните законски барања (Правилникот за содржината на барањата што 
треба да ги исполнува Студијата за оцена на влијанијата на проектот врз 
животната средина (Сл. весник на РМ бр. 33/06) и Секторското упатство за ОВЖС 
– далекуводи.  
 Поглавјето 2 дава опис и техничките карактеристики на проектот, 
процесот на избор на траса на далекуводот и разгледуваните алтернативи. 
 Поглавјето 3 го опфаќа описот на животната средина на подрачјето на кое 
ќе се спроведува проектот, природни карактеристики и сегашна состојба на 
медиумите на животната средина на локацијата. 
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 Поглавјето 4 дава преглед и оценка на идентификуваните можни 
негативни, позитивни и кумулативни влијанија на далекуводот врз различните 
елементи на животната средина низ целиот животен век на проектот. 
 Поглавјето 5 ги разработува мерките за ублажување на негативните 
влијанија, одговорните лица, цената на чинење на предвидените мерки и 
период на нивно спроведување. 
 Поглавјето 6 го претставува предложениот План за мониторинг, 
параметрите кои треба да се следат, фреквенцијата со која треба да се следат, 
одговорното тело за следење, финансиските средства за следењето и период на 
спроведување на следењето. 
   Поглавјето 7 содржи анализа на техничките недостатоци при изработка на 
Студијата и евентуални потреби за ажурирање на истата по одреден период. 
 Поглавјето 8 зборува за оправданоста на проектот и го дава заклучокот од 
сите анализи. 
 Поглавјето 9 го содржи Резимето без технички детали наменето за сите 
заинтересирани страни и учесници на јавната расправа. 
 Поглавјето 10 содржи различни прилози кои ја прикажуваат 
комплексноста и сериозноста на приодот и методологијата кои беа употребени 
од страна на експертскиот тим при подготовка на Студијата. 
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2.  ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТОТ  

2.1 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ  
 

 
Двосистемскиот далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4 е планиран со 

естимирана должина од 12km, од кои 400m кои се лоцирани во урбанистичка 
зона ќе бидат реализирани како 110kV подземна кабелска врска.  
 

Едниот систем од новиот 2х110 kV ДВ директно ќе ги поврзе ТС Битола 3 и 
ТС Битола 4. Вториот систем ќе се приклучи во ТС Битола 4, а во близина на ТС 
Битола 3 директно ќе се поврзе на вториот систем од 2х110kV далекувод ТС 
Битола 2 – ТС Битола 3 и така ќе биде реализирана директна врска ТС Битола 4 – 
ТС Битола 2. Приклучокот во ТС Битола 4, бидејќи поминува низ урбанизирана 
зона, околу 400m ќе биде со кабелска 110kV врска до двете 110kV ДВ полиња 
кои се со изградени портали.  Во ТС Битола 3 постои недоопремено ДВ поле за 
приклучок на вториот систем бр.164а од двосистемскиот ДВ ТС Битола 3 – ТС 
Битола 2. Овој систем бр.164а по приклучокот на новиот 2х110 kV ДВ ТС Битола 3 
– ТС Битола 4 ќе ја затвори врската 110kV ДВ ТС Битола 3 – ТС Битола 4. 

 
Со изградбата на овој ДВ се формира прстен во преносната мрежа во 

југозападниот дел од државата со што се зголемува сигурноста во напојувањето 
на битолскиот регион и ќе се подобрат напонските прилики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1 Принципиелна шема на електроенергетскиот систем во околина на Битола 
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2.2 ЗНАЧЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Електро - енергетскиот систем на Македонија  се стопанисува од повеќе 

правни субјекти но три од нив го имаат главното учество:  
 

1. Електрани на Македонија (ЕЛЕМ), кој стопанисува со големите 

производствени капацитети и произведува околу 96 % од електричната 

енергија во Македонија, 

2. EVN Македонија, кој стопанисува со дистрибутивната мрежа и е одговорен 

за снабдување на крајните потрошувачи со енергија и  

3. Македонскиот електропреносен систем оператор (МЕПСО), кој е одговорен 

за преносот на електричната енергија од производствените капацитети до 

дистрибутивната мрежа на EВN Македонија, како и за управувањето со 

електроенергетскиот систем на РМ. 

Според географската местоположба главните производствени капацитети 
се лоцирани во југозападна (РЕК Битола со 675 MW) и западна Македонија (РЕК 
Осломеј со 125 MW и ХЕЦ Вруток со 150 MW, ХЕЦ Шпиље, ХЕЦ Глобочица), а 
главните потрошувачи се лоцирани на северот на земјата во градовите Скопје, 
Куманово, Тетово и Гостивар. Снабдувањето на големите потрошувачи главно се 
врши преку два 400 kV далекуводи (Битола – Скопје и Битола – Дуброво - Скопје), 
а делумно и преку 110 kV далекуводи меѓу кои е Битола – Кичево. Во главно 
снабдувањето на југозападна Македонија се одвива преку далекуводот Битола – 
Ресен – Охрид.  Целосната Електроенергетска карта на Македонија е дадена на 
Слика 2. 

 

 
Слика 2: Електроенергетска карта на Македонија 

 
Најголемиот град во југозападна Македонија, Битола, се снабдува преку 

110 kV мрежа и 4 трафостаници (ТС Битола 1, ТС Битола 2, ТС Битола 3 и ТС 
Битола 4), од кои првите три се лоцирани во источниот, индустриски дел на 
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градот додека четвртата трафостаница е лоцирана во западниот дел на градот 
во кој доминираат станбени и деловни згради. На Слика 3a е дадена 
моменталната меѓусебна поврзаност на трафостаниците во битолскиот регион. 
На Слика 3б се гледа прстенот кој ќе се образува со изградбата на овој 
далекувод.  

Amynteo

GRCIJAALBANIJA

Prilep 1

Struga

Ohrid 1
Resen

Bitola2 400
Bitola 2 110

Bitola 1

Suvodol

Bitola 4

Bitola 3

Sopotnica

Ohrid 2

HEC Globo~ica Skopje 4 400

Dubrovo 400

TS 400 /110 kV/kV

TS 110/ X kV/ kV

TS 220 /110 kV /kV

Trafostanici

400 kV

Hidro EC

Termo EC

220 kV

2 x110 kV

Dalekuvodi

Elektri~ni Centrali

110 kV

Нов2 x110 kV

Florina
(Лерин)

GRCIJAALBANIJA

Prilep 1

Struga

Ohrid 1
Resen

Bitola2 400
Bitola 2 110

Bitola 1

Suvodol

Bitola 4
Bitola 3

Sopotnica

Ohrid 2

HEC Globo~ica

Ohrid 3

Skopje 4 400

Dubrovo 400

TS 400/11 0 kV/kV

TS 110/X kV/kV

TS 220/11 0 kV/kV

Trafostanici

400  kV

Hidro EC

Termo EC

220  kV

2 x110 kV

Dalekuv odi

Elektri~ni Centrali

110  kV

Нов2 x110 kV

 
   а.       б. 

Слика 3: Шематски приказ на поврзаноста на трафостаниците во битолскиот регион   
а. пред изградба и б. по изградбата на далекуводот 

 
Моментално ТС Битола 3 е поврзана со двосистемски далекувод со ТС 

Битола 2 од кој едниот систем се користи на 10 kV напон. Ваквиот начин на 
поврзување не обезбедува непречено снабдување на потрошувачите кои се 
снабдуваат со електрична енергија преку ТС Битола 3. 

 ТС Битола 4 е поврзана со ТС Битола 1 и ТС Ресен со што може да се 
обезбеди непречено напојување на конзумот и при прекин на врската ТС Битола 
1. Во тој случај напојувањето треба да се врши со далекувод (од Ресен) кој и во 
нормални услови работи со големо оптоварување и напојувањето се врши преку 
многу долга траса со што и загубите во системот се многу големи.  

Со предложениот далекувод ќе се направи прстен околу Битола, во кој ќе 
бидат поврзани сите четири 110 kV трафостаници. На овој начин ќе се обезбеди 
непречено напојување на потрошувачите приклучени на ТС Битола 3 и ТС Битола 
4 преку најкуси можни траси со најмали загуби во преносниот систем  и доколку 
од било кои причини се исклучи еден од далекуводите преку кои тие редовно се 
снабдуваат крајните потрошувачи тоа нема да го почувствуваат. Прстенот исто 
така ќе ја подобри и доверливоста на снабдување со електрична енергија и на 
потрошувачите кои се напојуваат и преку останатите две трафостаници. 

 
 

2.3 ПРОЦЕС НА ИЗБОР НА ТРАСА  
 

Според доставената документација и состојбата на теренот очигледно е 
дека затворањето на прстенот со изградба на далекувод кој ќе ги поврзе ТС 
Битола 3 и ТС Битола 4 е дел од долгорочните планови за развој на 
електроенергетскиот систем на Македонија. 

При градбата на ТС Битола 4 веќе е изградена и основната 
инфраструктура (портали, полиња, фундаменти за склопната и мерната опрема 
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итн.) за уште еден двосистемски далекувод. Далекуводот кој ги поврзува ТС 
Битола 2 и ТС Битола 4 е изграден како двосистемски, иако се користи само 
едниот систем (вториот систем се користи на 10 kV напон). 

Во првичните идејни решенија (Слика 4) предвидено е од ТС Битола 4 да 
излегува далекувод, но со текот на развојот на градот и изградбата на повеќе 
станбени објекти за индивидуално и колективно живеење ова решение станува 
тешко изводливо.  

Во 2005 се извршени прелиминарни анализи на можната траса при 
изградбата на далекуводот, при што се анализирани два можни правци за 
изградба на планираниот далекувод: 

 
1. Траса ТС Битола 4 > с. Лавци > до падината на Титово брдо >  покрај 

градскиот стадион > помеѓу градска населба и Пивара/ Фабрика  за 

фрижидери > ТС Битола 3  и 

2. ТС Битола 4 > с. Лавци >  кота 717 > помеѓу с. Буково и населба Буковски 

ливади > заобиколување на населбата Буковски ливади > Премин преку 

патот Битола - с. Кравари во правец помеѓу крајните индустриски објекти 

од страна на Битола и с. Кравари > свртување кон приклучната точка на 

ДВ 2х110 kV ТС Битола 2 - ТС Битола 3. 

На Слика 4 Дадени се првичната траса и двете разгледувани алтернативи во 
2005 година. 

 
Слика 4: Приказ на првичната траса и анализираните траси во 2005 

  
Од страна на инвеститорот (МЕПСО) како реално изводлива е избрана 

втората траса. Поради постоење на станбени објекти во близината на ТС Битола 
4 дел од трасата во должина од 400m ќе се изведува со подземен кабелски вод. 
 Покрај анализираните решенија како технички изводливо, а со најмала 
должина е користење на подземен кабел низ градот со кој би се поврзале двете 
трафостаници. Сите овие решенија со нивните предности и недостатоци ќе 
бидат анализирани во продолжение. 
 

Траса 1

Траса 2

ДВ Бт2-Бт3

Првична Траса

ДВ 150 kVТраса 1

Траса 2

ДВ Бт2-Бт3

Првична Траса

ДВ 150 kV
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2.4 АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ 

 
Главните критериуми според кои се водел инвеститорот при изборот на 

најповолна траса се: 
 
- Усогласеност со урбанистичките и просторните планови 

- Должина на траса 

- Изводливост на трасата 

- Патна мрежа 

- Цена на чинење 

- Постоење на урбани средини по трасата 

- Квалитет на земјиштето 

- Сопственост на земјиштето 

- Влијание врз животната средина 

- Постоење на природно и културно историско наследство 

- Постоење и вкрстување со енергетска, сообраќајна, комуникациска и 

водостопанска инфраструктура и др. 

 
 

2.4.1  НУЛТА ВАРИЈАНТА – ДА НЕ СЕ ГРАДИ (ZERO ALTERNATIVE) 

 
 
Доколку далекуводот не  биде изграден, последиците ќе бидат: 
 
- Нема да се зголеми пропусноста на енергија кон југозападниот дел на 

Македонија; 

- Нема да се подобри напојувањето со електрична енергија на 

потрошувачите приклучени на ТС Битола 3; 

- Нема да се намалат финансиските загуби на потрошувачите настанати 

поради неквалитетно снабдување во електрична енергија; 

- Во случај на прекин со работа на ДВ БТ1 – БТ4, напојувањето на 

конзумот приклучен на ТС Битола 4 ќе биде отежнато и поврзано со 

големи загуби во електроенергетскиот систем; 

- Поради состојбите со електрична енергија не се очекува зголемување 

на економските активности во регионот; 
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2.4.2  ПРВИЧНА ТРАСА (АЛТЕРНАТИВА 1) 

 
Според своето простирање трасата е помеѓу новите анализирани траси. 

Таа е проектирана пред повеќе од 20 години и во неа не се земени во предвид 
растот на градот и неговата инфраструктура. Според состојбата на теренот таа 
многу тешко може да се реализира поради постоење на новоизградени 
индустриски и станбени објекти. Поради тоа таа е тешко изводлива. 

 

2.4.3  ТРАСА 1 (АЛТЕРНАТИВА 2) 

 
Од анализираните траси кои се изведени со далекувод ова е најкусата 

траса. Таа поминува во делови кои се населени и низ индустриска зона и во 
близина на археолошкото наоѓалиште Хераклеа. Таа се вкрстува со многу 
постоечки инфраструктурни објекти и исклучително тешко можат да се добијат 
сите потребни согласности, но и да се добијат, реализацијата на далекуводот ќе 
биде исклучително тешка. 

 

2.4.4   РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАЛЕКУВОДОТ СО ПОДЗЕМНИ КАБЛИ (АЛТЕРНАТИВА 3) 

 
Ова решение воопшто не е анализирано од инвеститорот иако обезбедува 

најкуса траса за поврзување на трафостаниците. Причините за тоа се оправдани 
и повеќекратни.  

 
- Изградбата на 110 kV кабелски e исклучително скап зафат кој е и до 

20 пати поскап од изведба со надземен далекувод; 

- Кабелскиот систем треба да се изведе низ густо населено подрачје 

што подразбира прекопување на улици, преместување или 

заобиколување на нисконапонска електрична, телекомуникациона, 

водовна и канализациона инфраструктура; 

- Дополнителен проблем претставува непостоењето на подземен 

катастар во Битола; 
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2.4.5 ИЗБРАНА АЛТЕРНАТИВА - ТРАСА 2 

 
Според сите наведени критериуми оваа траса претставува оптимално 

решение. Почетно дефинираната траса во текот на проектирањето е 
прилагодена на условите на теренот при што се водело сметка за избегнување 
на станбени згради. Првите 400 m на излезот од ТС Битола 4 се изведени со 
подземен кабел по постојниот насип на Стара река, а понатаму се водело сметка 
далекуводот да не минува низ населени места. Во непосредна близина на 
трасата нема културно наследство и археолошки наоѓалишта. Во ридестиот 
предел трасата минува по земјиште со категорија IV и повисока со ниски 
растенија, а аголно затегнувачките столбови се наоѓаат во непосредна близина 
на постојните патишта, и потребата од пристапни патишта е минимална. Во 
делот од селото Кравари до крајната цел на растојание од околу 35 м, без 
вкрстување, се следи постојниот 150 kV далекувод. Изгледот на конечната траса 
со распоредот на столбовите е даден на Слика 5 и во Прилог 10.5. 

 
Слика 5: Изглед на конечната траса со распоред на столбовите
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2.5 ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТОТ 
 

Двосистемскиот далекуводот кој ќе ги поврзува ТС Битола 3 и ТС Битола 4 
според своите технички карактеристики претставува прв 110 kV далекувод кој го 
изведува МЕПСО со подземен кабел во должина од околу 400 m. Остатокот на 
далекувод со должина од околу 12 km  ќе биде изведен со класичен надземен вод, 
од кој првиот столб е наменет за спој на подземниот и надземниот вод и треба да 
биде прв од овој вид подигнат во Македонија. Височината на столбовите треба да е 
различна во зависност од конфигурацијата на теренот и вкрстувањата со 
инфраструктурните објекти и изнесува од 12 до 28 m, со висина на врвот од 24 до 
40 m.  
 
Во следните табели и слики дадени се подетални информации за најважните 
елементи на далекуводот: 
 
Табела 1: Основни Податоци за далекуводот 

Номинален напон 110kV 

Траса на приклучокот 

Од постојните 110 kV портали во ТС 
Битола 4 до местото на приклучок на 
постојниот 2х110 kV ДВ ТС Битола 2 – ТС 
Битола 3, бр. 164 А, Б (столб 38 А3-столб 
39 А3) 

Почетна точка (почеток на I делница) Приклучни портали во ТС Битола 4 

Меѓуточка  
(крај на I делница, почеток на II 
делница) 

Двосистемскиот (специјален) столб на 
кој ќе се приклучат каблите за двата 
система (во близина на ТС Битола 4 на 
сса 400m) 

Крајна точка 

Во близина на двосистемскиот столб 
бр.38 и столб 39 (на кој во моментот 
еден систем работи на 10kV) од 110 kV 
ДВ бр. 164А,Б – ТС Битола 2 – ТС Битола 
3 да се формира „триаголник“ со што 
покрај постојната 110 kV врска ТС 
Битола 2 – ТС Битола 3, ќе се 
воспостават врските: ТС Битола 2 – 
Битола 4, ТС Битола – ТС Битола 4 

Планирана делница 
I делница сса 400m 
II делница сса 12km 

Висина на столбови Мин  12m Макс 28m 

Висина на врв на столбови Мин  24m Макс 40m 
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Табела 2: Технички податоци за елементите на далекуводот  

 

Столбови 

Производство ЕМО - Охрид 

 

AD-
120 

AD-
150 

SD 

Двосистемски, 
челично-решеткасти, 
топло-поцинкувани 
„антивандал“ завртки 
и навртки до висина 
од 5м. 

Темели 

Геомеханички 
карактеристики 
на земјиштето 

За избор на типски 
решенија на темели 
се користи 
Елаборатот за 
инженерско-геолошка 
проспекција на 
тренот 

Технички 
карактеристики 

Расчленети 
армирано-бетонски 
со марка на бетон 
според важечките 
прописи, типски 
решенија на темели 
за разни насивости од 
карактеристиките на 
тлото 

Посебни услови 

На анкерниот дел од 
фундаментот на 
столбот како заштита 
од корозија е 
предвиден надвишен 
бетон во висина од 
50см над 
нивелираната 
површина на теренот, 
а на место каде ќе се 
очекува затрупување 
на стопите над 50см, 
бетонот ќе биде со 
уште поголема 
висина 

Проводник 

Тип 2х3хACSR 240/40мм2 

Број по фаза Еден 

Материјал AlFe 

Пресек 240/40мм2 

Максимално 
работно 

Според важечките 
прописи 
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напрегање 9.00 daN/mm2 

Заштитно јаже 

Заштитното јаже со 
интегрирани оптички 
влакна – 24 влакна 
(механичките 
карактеристики ќе 
соодвествуваат на 
AlFe 95/55мм2) 

Изолација 

Тип на изолатор 

На воздушниот вод:  
Стапен, масивен 
порцелански 
изолатор тип LG 
65/22/1270 и LG  
65/22/1270 ЕП 
На портал: Стаклени 
капасти U-120 

Тип на 
изолаторски 
ланец 

Механички засилен 

Заземјување 
на 
столбовите 

Специфична 
отпорност на 
тлото 

Според мерењата на 
теренот на 
карактеристични 
места и употреба на 
типски заземјувачи 

Материјал 
Кружен поцинкуван 
челик 

Димензионирање 
Минимален пресек 
∅10мм` 

Спојна опрема 

Овесниот и спојниот 
материјал ќе биде 
топло поцинкуван со 
заштитни прстени 
прилагодени за 
предвидените 
изолатори 

Сигурносна висина 

Сигурносната висина 
ќе биде најмалку за 
1м поголема од 
пропишаната во 
правилникот поради: 
замор на 
материјалот, 
интензивна градба во 
близина, користење 
на земјоделски 
машини и др. 
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Слика 6: Нацрт на столб Zc20 – премин на кабел - воздух
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Табела 3: Технички податоци за елементите на енергетскиот кабел 

 

Основно 

Производство ABB 

Тип AXLJ 1х1000/95мм2 110kV 

Номинален напон 110 kV 

Максимален напон 123 kV 

Високонапонско 
импулсно 
испитување (BIL) 

550kV 

Проводник 

Тип Кружен компактен 

Материјал Алуминиум 

Пресек 1000мм2 

Екран на проводник  

Изолација 

Тип Тројно екструдиран, сува метода 

Материјал XLPE 

Дебелина 13мм 

Екран на изолација  

Метален екран 

Тип Концетрични жици 

Материјал Бакар 

Дејаметар 95мм2 

Подолжна заштита 
од вода 

Тип Полупроводни „набрекнувачки“ ленти 

Радијална заштита 
од вода 

Материјал Pe-Al-Pe 

Надворешен плашт 

Материјал HDPE 

Дебелина 3,6мм 

Екструдиран 
проводен слој 

Да 

Надворешен 
дијаметар 

82мм 
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Слика 7: Пресек на кабелскиот канал со два система и триаголен распоред на проводници 
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Табела 4: Технички карактеристики на кабелски завршеток 

 

 
 
 
 
 
 

Елементи на кабелскиот завршеток: 

 

1. Горен метален завршеток 

2. Механички конектор 

3. Куќиште од композитен 

материјал 

4. Силиконско масло 

5. Силиконска гума за ублажување 

на електричното поле 

6. Основна плоча 

7. Потпорни изолатори 

8. Кабелски уводник со заптивка 

 

Карактеристики Применлив за тешки услови на работа 

Исполнетост со силиконско масло 

Цврсто куќиште од стаклопластика 

Фабрички проверена силиконска гума 

Металните делови се од легури отпорни 
на корозија 

Применлив е за кабли до 2500 мм2 
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Слика 8: Изглед на стапен, масивен порцелански изолатор тип LG 65/22/1270,  
производ на ЕМО Охрид
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2.6 ФАЗИ НА ПРОЕКТОТ 
 

2.6.1 ИЗГРАДБА 

2.6.1.1 ОПШТО 

 
Изградбата на далекуводот ќе се изведува според изработен проект и според 

важечките прописи, нормативи и МКС стандарди. Материјалите што ќе бидат 
употребени, согласно одредбите во проектот, ќе одговараат на стандардите и 
според пропишаниот квалитет и за истите ќе бидат приложени атести. За време на 
изведувањето на работите, изведувачот е задолжен да води градежен дневник со 
сите податоци што истиот ги предвидува. 

За време на изградбата на далекуводот ќе биде обезбеден инвеститорски и 
повремен проектантски надзор. 
 

2.6.1.2 ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СТОЛБНИТЕ МЕСТА И ЧИСТЕЊЕ НА ТРАСАТА 
  

Пред отпочнувањето со изградба ќе биде извршено обележување 
(исколчување) на столбните места во должина на целата траса. Обележувањето го 
извршува рачно, на лице место, екипа на изведувачот, која ќе користи дрвени 
колци и спреј боја со која ќе ги обележува колците. До местата за обележување ќе 
се пристапува со лесни моторни возила по асфалтни и земјени патишта. 

Откако ќе се обележи трасата, се пристапува кон чистење на зараснатата зона 
под далекуводот. Со оглед на тоа што трасата не минува низ шума, нема да има 
поголемо сечење и расчистување на дрва, освен во поединечни случаи доколку 
сигурносната оддалеченост на далекуводот биде помала од 3m. 

Во делот каде што ќе се поставува подземниот кабел во должина од 400m, 
обележувањето е идентично како горенаведениот метод. Трасата за подземниот 
кабел минува низ урбано подрачје, покрај брегот на сливен канал и продолжува 
низ тревната површина без потреба од дополнително чистење на теренот или 
сечење на дрва. 
  
 2.6.1.3 ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИТЕ  РАБОТИ 

  
Со товарни возила се пристапува до обележаните места и се почнува со копање 

на јамите, каде што има пристап со машински ископ, а кога тоа не е можно и 
рачно. Доколку се констатира дека носивоста на земјиштето се совпаѓа со 
носивоста на тлото, определена според Извештајот за инженерско геолошките 
карактеристики на почвените материјали вдолж трасата, се почнува со изработка – 
бетонирање на темелите. Материјалот до местата предвидени за изградба ќе биде 
транспортиран со лесни товарни возила. По затрупувањето и набивањето на земја 
околу темелите, преостанатата земја доколку е можно се планира, а во спротивно 
се транспортира на определено место за тоа. Останатите отпадоци (преостанат 
песок, бетон, камен и сл.) ќе бидат дислоцирани на соодветна депонија. По 
бетонирањето се почнува со монтирање на челичната контрукција на столбот. 
Изведувањето ќе се врши со соодветна машинерија и кранови кои ќе се движат по 
веќе постоечките пристапни патишта, а таму каде што ќе има потреба, ќе се 
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движат по природни тревнати површини. Со оглед на конфигурацијата на теренот и 
ситуацијата на трасата, нема да се пробиваат нови пристапни патишта. 

 

 
Слика 9: Дел од процесот на монтирање на 

далекувод - подигање на столбот 

Слика 10: Монтирање на овесната опрема 

 
По подигањето на стобовите се врши монтажа на јажињата и овесната опрема. 

Развлекувањето ќе се врши преку сајла на макари и привремено ќе се постават 
заштитни заземјувања, кои потоа ќе се демонтираат. За време на монтажата на 
проводниците и заштитните јажиња затегањето се изведува според прописите: 
затегање до максималната сила, а по 20 минути попуштање на силата која одговара 
на околната температура, преку мерење на провесот. За затезни полиња поголеми 
од 3km, мерењето се врши во просек на секој четврти столб, а почнува од 
најголемиот распон.  

Монтажата на оптичкото јаже се врши според националните регулативи и 
инструкции за монтажа според стандардот DIN 48208. 

Заштитното јаже ќе биде во барабани во една целина без прекин. На 
потребните места ќе бидат транспортирани со транспортни возила.  
Целата опрема која ќе биде испорачана од производителот ќе биде растоварена од 
вагони или камиони со соодветна опрема. Опремата ќе се растоварува, 
транспортира и монтира од страна на квалификувани лица. 

Со техничката документација се предвидува и заштита на далекуводот од 
елементарни непогоди: заштита од удар на гром; заштита на стобовите на плавни 
терени со надвишени темели; заштита од клизишта со поставување на столбовите 
на стабилни локации; заштита од голем дополнителен товар (снег, иње, мраз) и 
голем притисок на ветер; заштита од пожар; заштита од загадена околина со 
употреба на изолаторски елементи.  

За сеизмички сили, далекуводот ќе остане без посебна заштита на столбовите, 
бидејќи далекуводите како објекти не се категоризирани според член 4 од 
Правилникот за технички нормативи за изградба на објекти за висока градба во 
сеизмички подрачја (Сл. весник СФРЈ бр. 31/81). 
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2.6.1.4 ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИОТ КАБЕЛ 

 
 По обележувањето на трасата, се отпочнува со копање на кабелскиот канал, кое  
во најголем дел ќе се врши машински, а по потреба дел од ископот ќе се изведува 
рачно. Каналот се копа со длабочина и ширина од 1,2m. Поради потребата да се 
постави кабел без продолжување пред поставување на кабелот треба да биде 
ископана целата должината на трасата. По ископот, се поставува слој на кабелска 
постелка од песок, врз која се поставуваат каблите, се додава уште еден слој од 
кабелската постелка, се поставуваат цревата за оптичкиот кабел, потоа се додава 
од постелкта до вкупна висина од 0,45m. Врз постелката над поставените 
високонапонски кабли се поставуваат надолжни заштитни бетонски плочи и врз нив 
се враќа земјата од ископот. На околу 10 cm над бетонските плочи се поставуваат 
опоменски ленти за присуство на високонапонски и телекомуникациони кабли.    
 

Потребните материјали и опрема на местото на изведување на работите ќе 
бидат транспортирани со лесни транспортни возила. По завршувањето на работите 
сите отпадни материјали, и вишокот на земја ќе бидат собрани и дислоцирани на 
соодветна депонија. 

 
 

  
Слика 11:Поставување на подземниот кабел 
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 2.6.2 ОПЕРАТИВНА ФАЗА И ОДРЖУВАЊЕ 

 
 

Оперативниот век на далекуводите се проценува на повеќе од 50 години. За 
време на работата самиот далекувод не бара посебни ангажмани освен оние кои се 
поврзани со одржувањето. 

Одржувањето се состои од редовни контроли и замена на неисправните 
делови. При редовните контроли се проверува состојбата на трасата, столбовите, 
заземјувањето, проводниците, изолаторите и останатите делови на далекуводот. 
При редовните контроли вообичаено се сечат гранките кои ја надминуваат 
дозволената висина, по потреба се санира земјиштето, околу темелите на 
столбовите и се проверува евентуалното оштетување на столбовите од несовесни 
граѓани. Доколку во иднина не се промени растителниот свет, поради ниските 
растенија интервенциите за сечење на гранки се сведени на минимум. Каблите 
положени во земја немаат потреба од редовни контроли. 

При работа на далекуводот од различни причини може да дојде до допир на 
некој проводник до земјата или повисоки растенија. При тоа постои мала 
веројатност да настрада живиот свет поради постоење на соодветна заштита во 
трафостаниците, но може да настане пожар и затоа треба да се следат 
пропишаните мерки за заштита од пожари. 
 

2.6.3 ПРЕСТАНОК СО РАБОТА 

 
По завршувањето на работниот век, постапката за отстранување на  

поставената опрема во суштина се одвива по обратен редослед од градбата, така 
што прво се отстрануваат проводниците и овесната опрема, потоа се демонтираат 
столбовите, и на крајот треба да се отстранат темелите и да се санира теренот. 
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3 ОПИС НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТОТ 

 

3.1 ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА НА ЛОКАЦИЈАТА  
 
 

Општина Битола се наоѓа во југозападниот дел на Македонија со општински 
центар градот Битола кој е административен, културен, економски, индустриски, 
образовен, научен како и дипломатски центар.  

Битола е втор по големина град во Република Македонија според бројот на 
жители, и трет по површина. Градот е сместен во подножјето на планината Баба  
во средишниот дел на пелагониската котлина. Низ него тече реката Драгор. Се 
наоѓа на 14 km северно од границата со Грција, на надморска височина од 576 m. 

Општината Битола зафаќа површина од 794,53м2. Од север се граничи со 
општините Демир Хисар и Могила, од исток со општина Новаци, од запад со 
општина Ресен, а од југ со Р. Грција. 

 

 
 

Слика 12: Местоположба на Општина Битола 
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3.2 ЛОКАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ  
 

Почетната точка на планираниот 2х110kV ДВ ТС Битола 3 – ТС Битола 4 е ТС 
Битола 4, која е лоцирана во градско населено подрачје. На  самиот  излез  од  ТС  
Битола 4 коридорот на планираниот 2 х 110  kV ДВ  скршнува јужно минувајќи  низ  
општина Битола со подземен кабел, oколу 400 m. Коридорот минува покрај 
сливниот канал тнр. Стара река, во близина на ОУ Климент Охридски и излегува на 
периферија на градот продолжувајќи низ тревната површина. Тука коридорот 
продолжува со надземен вод  јужно во правец на с. Лавци. Во близина на с. Лавци  
коридорот  скршнува  за  40˚  во  југо-источен  правец  поминувајќи  покрај  
манастирот  Св. Анастасие во правец кон с.Буково.  

Од с.Буково коридорот го менува правецот источно кон аголно место број 7 кон 
населба Буковски ливади. Во оваа делница коридорот минува низ рамничарски  
терен со малку обработено земјиште.  

Од “Буковски ливади” коридорот има благо скршнување кон северо-исток, 
притоа сечејќи магистрален пат и железничка пруга која не е во функција и доаѓа 
во близина на с. Кравари.  

Од тука коридорот продолжува низ необработени земјоделски површини сè до  
непосредна  близина на постојниот 150 kV ДВ “ТС Битола 1 - грчка граница”.    

Потоа коридорот скршнува северно, следејќи го паралелно 150kV ДВ до 
столбните места број 19 и 20, во индустриска зона, каде е и најкраткото растојание 
за приклучок на постојниот 2х110kV ДВ “ТС Битола 2 – ТС Битола 3”. 

 

 
Слика 13:Делница I (подземен кабел – обележано со сино) и Делница II (надземен вод – 

обележано со црвено) 
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3.3 ПРИРОДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТОЈБА НА МЕДИУМИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТОТ 

3.3.1 КЛИМА И МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ  

 
Трасата на проектот го зафаќа пелагонискиот регион, односно битолската 

котлина.  
 

Температура. Од еколошки аспект, со своите климатски карактеристики овој 
регион се одликува со неповолни топлоклиматски специфичности - во зимските 
месеци со доста ниски температури, а во летните со прилично високи. 
Средногодишната температура за 2007 г. изнесувала 12,6°С. Средномесечната 
температура во зимските месеци изнесува 2,5°С, додека просечната најниска 
изнесува 5,3°С. Апсолутно најниската температура е измерена во 1954г., таа 
изнесувала -29°С и се очекува на секои 2-3 години. Во зимските месеци 
просечниот процент на сончеви денови изнесува 12,3%, во пролетните месеци 
изнесува 28,3%, во летните месеци 43%, а во есенските 24,3%. 
 
Влажност. Релативната влажност на воздухот изнесува: во зимските месеци 81,3%, 
во пролетните месеци 67%, во летните месеци 57,7%, а во есенските месеци 71,7%, 
или 69,42% на годишно ниво. 
 
Почвена температура. Почвената температура на длабочина од 5cm се зголемува 
од јануари до јули, а потоа се намалува до декември. На површинскиот слој 
средната месечна температура е со најмала вредност во јануари, просечно 1,4°С, а 
со најголема вредност во јули, просечно 23,1°С. 
 
Врнежи. Поради посебните ортографски услови, во Битола има помалку врнежи и 
не се рамномерно распоредени. Просечната годишна количина изнесува 598mm и 
не поголема од 800mm со 119 врнежливи денови во годината. Изразени се и 
сушните периоди, но најчесто со кусо траење од 10-15 денови, со најдолготрајната 
од 60 денови.  
Снежниот покривач се јавува од октомври, заклучно со април. Просечно годишно 
се јавуваат 34-36 денови со снежен покривач, а максимумот го достигнува во 
јануари. Максималната висичина на снегот е од 60-65cm. 
 
Појава на магла. Просечно годишно се јавуваат 25 денови со магла. Таа се јавува 
од септември заклучно со мај. Во некои години таа се задржува и по неколку 
денови непрекинато. 
 
Ветрови. Во Битола преовладува северниот ветер со просечна годишна 
зачестеност од 189‰, просечна годишна брзина 2,2m/sec и максимална брзина до 
15,5m/sec. Втор по зачестеност е јужниот ветер, просечно 134‰, просечна 
годишна брзина од 3,7m/sec и максимална брзина до 18,9m/sec. Северозападниот 
ветер е исто така зачестен, просечно 83‰, просечна брзина од 2,4m/sec и 
максимална брзина до 18,9m/sec. Југоисточниот ветер е со зачестеност од 68‰, 
просечна брзина од 2,7m/sec и максимална брзина до 18,9m/sec. Североисточниот 
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ветер е со зачестеност од 63‰, просечна брзина од 2,7m/sec и максимална брзина 
од 18,9m/sec. Североисточниот ветер е со зачестеност од 63‰, просечна брзина 
2,2m/sec и максимална брзина до 15,5m/sec. Западниот ветер е со зачестеност од 
61‰, просечна брзина 3,5m/sec и максимална брзина до 22,6m/sec. Југозападниот 
ветер е со зачестеност од 41‰, просечна брзина од 2,4m/sec и максимална брзина 
до 15,5m/sec. Со најмала зачестеност е источниот ветер, просечно 22‰, просечна 
брзина од 1,7m/sec и максимална брзина до 15,5m/sec. 

Честото проветрување и релативно високите температури овозможуваат 
зголемување на условите за испарување од слободна водна и почвена поврвнина, 
т.е. се создаваат услови за зголемување на потенцијалното испарување. 
Просечното испарување изнесува 855l на m2. 
 
 

 
 

Слика 14: Ружа на ветрови во Битолската котлина 

 

3.3.2 ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРЕНОТ 

Теренот долж трасата на далекуводот од ТС Битола 3 до ТС Битола 4, како и 
поширокото подрачје е изграден од карпести маси со различна геолошка старост, 
генеза и различни геотехнички карактеритики. Во тектонски поглед, поширокиот 
реон припаѓа на крупна геотектонска единица – западно-македонска зона. 
Местоположбата на трасата на предметниот далекувод во однос на основната 
геотектонска единица во Македонија е прикажана на Слика 15. Основни факти кои 
може да се истакнат за геохронолошкиот развој на поширокиот регион (кои имаат 
соодветно значаење за трасата на далекуводот) се: 

 
- Најстарите карпи во западно-македонската зона за дел од предметната траса 

на далекуводот имаат прекамбриска старост, а се застапени во рамките на 
магматскиот комплекс, составен од гранодиорити, шкрилести гранодиорити, 
сиенити и гранити. 
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- За денешниот изглед на теренот, значајни се геолошките процеси во тек на 
квартер, кога е формирана делувијалната покривка над основните карпи, 
глацио флувијалните седименти констатирани во подножјето на планината 
Баба во вид на венец широк неколку километри и алувијалните седименти во 
долините на поголемите реки, но максимално се оформени во широката 
Пелагониска котлина. 
 

Сите фази на геолошкиот развој имале крајно влијание врз формирањето на 
денешната состојба на теренот, што се манифестира во денешниот релјеф и 
условите за проектирање на далекуводот (директно и индиректно). 
 

Локацијата на трасата од геоморфолошки аспект се карактеризира со стрмни 
косини кои произлегле од тектонските и ерозивните процеси, а во ридските 
делови забележливо е присуство на јаруги во контактот меѓу разните литолошки 
елементи, односно во контактот меѓу делувиумот и глациофлувијалните 
седименти како и вио грусот и гранитите.  

Теренот е главно рамничарски со минимална надморска висина од 585m на km 
10+426,50 и брдско планински со надморска висина од 769m на km 3+034,10. 
Зоната околу далекуводниот столб AZ3 е благо заоблен срт со блага падина. 
Падинските делови од теренот на североисточната страна имаат релативно стрмен 
пад што се забележува на оголените основни карпи. Постојните јаруги-долови во 
геолошка смисла се наоѓаат во стадиум средна активност. Поради релативно 
стрмниот надолжен наклон, вдолж нив повремено се случува нивно 
продлабочување, проследена со депонирање на пролувијален материјал во зона 
на нивниот спој со повремените речни текови. 
 

3.3.3 СЕИЗМО–ТЕКТОНСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ  

 
Во корелација со геолошкиот развој на теренот и геолошките процеси се и 

сеизмотектонските карактеристики на просторот. Глобално, зоната во која се наоѓа 
далекуводот е во близина на раседни структури со констатирани магнитуди на 
случените земјотреси до М = 4 – 5,5. Според Јанчевски (1987), овие зони се главно 
во зависност од регионалните дислокации, кои се средно до силно сеизмоактивни. 
Според Меркалиевата скала, подрачјето според постојната карта на сеизмичка 
реонизација во мерка 1:500 000 припаѓа кон зона со интензитет I = VII° MCS.  
 
Ова значи дека во соодветните анализи при проектирањето на објектот треба да се 
почитуваат соодветните регулативи за проектирање и изградба на објекти од овој 
тип. 

Тектониката на регионот и на поширокото подрачје има свој одраз и врз 
тектонските прилики на актуелниот терен. Фактот дека трасата на далекуводот се 
наоѓа во рамките на една крупна геотектонска единица, укажува дека тоа има 
белези на тектонската активност на овој терен во геолошкото минато. 

Пелистерскиот расед регистриран по северниот обод е од регионален 
карактер со почеток од Преспанскиот басен, па преку Кажани до село Трново оди 
кон запад, кон исток, а потоа продолжува кон југо-исток и по источниот обод на 
планината Баба до македонско-грчката граница. Најкрупната структура која се 
јавува на овој терен е Пелистерската антиклинала изградена од кварцити, кварцни 
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шкрилци, гранити, гранодиорити, зелени шкрилци, габрови и дијабази. Има 
асиметрична форма со поразвиено источно крило. 

 
Пелистерските гранитни маси го изградуваат јадрото на планината Баба, а 

делумно се протегаат и кон север до Црна Река. Откриени се на површина од 
110km2 на планината Баба и околу 160km2 северно од неа. Овие маси се протегаат 
во насока од север кон југ во должина од 40km и ширина од 5 до 10km. 

 

 
Слика 15: Геотектонска реонизација на Македонија 



Студија за оцена на влијанието врз животната срeдина од изградбата на двосистемскиот 
Далекувод 2 x 110 кV ТС Битола 3 – ТС Битола 4 

 

  Страна 38 

 

3.3.4 ЛИТОЛОШКИ СВОЈСТВА  

 
Од литолошки аспект може да се утврди дека се застапени повеќе видови на 
карпести маси и тоа:  
 

- Делувијални творби (значајно присуство на делувијални падински творби 
како резултат на измената на основната карпеста маса).  

- Грусоидни творби (ги препокриваат гранитите на одредени делови до 
длабочина од околу 1,5m. Претставени се со песоклива прашинеста дробина 
со жолтеникаво бела боја) 

- Глациофлувијални творби (констатирани се исклучиво во подножјето на 
планината Баба во вид на венец широк неколку километри. Формирани се од 
моренски материјал: блокови и самци со различна големина на гранити, 
сиенити, гранодиорити, габрови, долерити и разновидни шкрилци). 

- Алувијални творби (максимално се распространети во Пелагонската котлина 
каде што се таложи речиси целиот транспортиран материјал од реките. 
Претставени се со заглинети чакали и прашинести песоци). 

- Гранити (претставуваат основа на целиот терен и се значајна геолошко-
геотехничка средина во која се фундира далекуводниот столб AZ3. Се 
издвојуваат два вида типа на гранити: алкални светло-сиви до бели. 
Претежно се со масивна текстура и зрнеста структура. Во тектонските зони 
се ушкрилени и површински изменети подложни на грусификација. Се 
појавуваат до длабочина од 2500m. 

 

 
Слика 16:Литолошки својства на теренот на предвидената траса 
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3.3.5 ХИДРОГРАФИЈА И КВАЛИТЕТ НА ПОВРШИНСКИ ВОДИ  

 
На предложената локација на подземниот кабел и надземниот далекувод 

присутни се водотеци на Стара река, Смилевска река, река Киндирка и Сива Вода 
кои заедно со другите реки во општина Битола припаѓаат на сливот на Црна Река. 
Останатите јаруги на теренот се безводни или со многу мал повремен водотек. 

Во непосредна близина на постоечката трафостаница ТС Битола 4 каде ќе се 
случи приклучувањето на двосистемскиот далекувод 2 X 110 kV ДВ TC Битола 3 - TC 
Битола 4  преку кабелска 110 kV врска до двете полиња тече Стара Река. Во вкупна 
должина од околу 300m трасата на подземниот кабел е паралелна со течението на 
Стара Река.  

Надземниот далекувод се вкрстува со теченијата на реките Смилевска и 
Киндирка во близина на село Буково и реката Сива Вода во близина на ф-ката за 
шеќер.  

Целата траса на планираниот далекувод е во границите на повеќенаменскиот 
хидросистем “Стрежево“ и истите се претставени на Слика 17 (со жолта боја).  
Хидросистемот се простира на површина од 715km2  во југозападниот дел на 
Република Македонија и има за цел да обезбеди потребни количини на вода за 
наводнување на дел од Битолското Поле на Пелагонија (проектно предвидени 
20200 ha нето обработлива површина), непрекинато обезбедување на количини на 
вода за водоснабдување на населението од Битола и околните села, 
водоснабдување на индустријата  (РЕК Битола, Млекара БиМилк, Фабриката за 
шеќер, Фабриката за квасец и алкохол и др.) како и електро – енергетското 
искористување на дел од хидропотенцијалот на припадното сливно подрачје на 
хидросистемот и обезбедување на заштита од поплави на дел од Пелагониската 
Котлина. 

 
Слика 17: Опфат на Хидросистемот "Стрежево" и приказ на трасата на далекуводот која 

минува над Главниот доводен канал (означено со црвено) 

Основната хидролошка мрежа ја формираат реките Шемница и Драгор со 
своите притоки и водотеците од Баба Планина: Кишавска, Граешка, Остречка, 
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Злокуќанска, Стара Река и Кирѓинка како и дел од одводната каналска мрежа на 
Пелагонија. Зафаќањето на водите од водотеците на Баба Планина и нивно 
внесувње во сливот на реката Шемница се случува со помош на Алиментациониот 
канал со вкупна должина од 61.5km и пропусна моќ од 5 m3/s. Главниот доводен 
канал на Хидросистемот “Стрежево“ е затворен канал кој ја транспортира и 
дистрибуира водата од акумулацијата “Стрежево“ до зафатните градби за 
корисниците на водата од системот и истиот е со должина од 39km и максимална 
проектирана пропустна моќ од 12,31 m3/s. Деталната цевководна мрежа на 
хидросистемот наменета за наводнување на делот од Пелагонија претставува 
мрежа од главни, разводни и делнички цевководи со вкупна должина од 534km.  

Трасата на планираниот далекувод се сече со главниот доводен канал и дел 
од мрежата на деталната цевководна мрежа на Хидросистемот и местоположбата 
на далекуводот во однос на главните елементи на системот се претставени на 
Слика 17. 

Квалитетот на површинските води во Република Македонија се следи од 
страна на Управата за хидрометеролошки работи преку RIMSYS (River Monitoring 
System) програмата преку анализа на хидролошки параметри, физички и 
органолептички индикатори, минерализација, кислородни индикатори, показатели 
на еутрофикација и штетни материи. Во рамките на оваа програма Црна Река се 
следи во поглед на хидролошките параметри во станицата Новаци, а другите 
параметри кои го дефинираат квалитетот на водата и нејзината класификација 
според Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води (Сл. весник на РМ бр. 18/99 и 71/99) се следат во станицата 
Скочивир означена на Слика 188 на која се дадени сите мерни станици опфатени 
во програмата. 

 
Слика 18 Преглед на мониторинг станиците за следење на квалитетот на површинските води  

 

Мерна станица  на  
Црна Река - Скочивир 
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Податоците од 2006 год. кои се обработени од страна на Македонскиот 
Информативен центар при Министерството за животна средина и просторно 
планирање покажуваат отстапување на квалитетот на водата на реката Црна во 
поглед на квалитет пропишан со Уредбата (II класа на малку загадена, 
мезотрофична вода). Отстапувањата се во поглед на вредностите на растворен 
кислород, БПК 5 , концентрацијата на нитрити и вредноста на сапробниот индекс 
кои ја класифицираат реката Црна во III класа ( умерено еутрофична вода која има 
оптоварување со штетни супстанци и микробиолошко загадување). Во однос на 
содржината на тешките метали Fe, Mn, Zn, Cd како и јоните на Ni, Cu, Cr 6+ и Pb 
реката Црна е со олиготрофен – мезотрофен карактер и припаѓа на вода со класа I 
и II. Карактеристично е дека од сите мерења извршени во 2006 год. на мерното 
место Скочивир во однос на биомониторингот 75% од примероците покажуваат  
квалитет со водата од II класа, а 25% од примероците се со квалитет на III класа. 

 

3.3.6  КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ ВО ПОДРАЧЈЕТО  

 
Со цел да се воспостави интегриран и ефикасен систем на мерки за 

управување со квалитетот на воздухот на национално и локално ниво, 
Министерството за животна средина и просторно планирање во 2005 год. подготви 
Катастар и карта на загадувачи и загадувачки материи во воздухот за Македонија. 
Во Катастерот се дадени вредностите на загадувачки супстанции на годишно ниво 
од деловни субјекти, домашни ложишта и бензински пумпи како главни извори на 
загадување на воздухот кои директно влијаат на квалитетот на воздухот на едно 
подрачје. Општина Битола и локацијата на далекуводот спаѓаат во Пелагонискиот 
статистички регион прикажан на Слика 19.  

 
 

Слика 19 Статистичка територијална поделба на Македонија 

 
 Податоците за емисии на загадувачки материи од различни извори за 
Пелагонискиот регион се дадени во Табела 5. Податоците покажуваат дека 75% од 
вкупните емисии на SO2 на територија на Македонија од индустриски капацитети и 
54% од емисиите на NOx се појавуваат во Пелагонискиот регион како резултат на 
работењето на РЕК Битола и другите деловни субјекти во регионот. Дополнително, 

Пелагониски регион 
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емисиите од мобилните извори, дивите депонии, согорувањето на отпад на 
отворено се причинители за квалитетот на воздухот на подрачјето на проектот.  

 
Табела 5: Годишни емисии на загадувачки супстанции во Пелагонискиот статистички регион за 
2005 год. 

Регион 
Извор на емисии 

Загадувачкa супстанциja [t/god] 

П
е
л
а
го

н
и
с
к
и
 

SO2 CO NOx TSP 
Загадување од индустриски субјекти  74047 987 12333 4041 

% во однос на вкупните емисии во 
Република Македонија  75% 6% 54% 16% 

Домашни  ложишта на огревно дрво 3844 12344 126 357 

% во однос на вкупните емисии во 
Република Македонија  

12% 12% 12% 12% 

Бензиски пумпи 

Лесно испарливи органски 
соединенија NMVOC [t/god] 

бензин дизел ЕЛ масло 

46 45 23 

% во однос на вкупните емисии во 
Република Македонија  

11% 9% 9% 

 
Следењето на квалитетот на воздухот во Битола се врши од страна на две 

фиксни мониторинг станици од Државната мониторинг мрежа поставени во градот 
на две локации и една станица на УХМР. Станиците следат еколошки и 
метеоролошки параметри: јаглерод моноксид CO(mg/m3), сулфур диоксид СО2 

(µg/m3 ), озон О3(µg/m3), суспендирани честички со големина на честичките од 10 
микрони PM10(µg/m3), брзината и насоката на ветерот, температура, притисок, 
влажност на воздухот, глобална радијација и др. параметри.   

 
Во Табела 6 се дадени минималните и максималните средномесечни 

концентрации за сите загадувачки супстанции кои се следат преку фиксните 
мониторинг станици. Во предвиденото подрачје на проектот нема директно 
мерење на квалитетот на воздухот, но вредностите од двете фиксни станици се 
доволен показател за состојбата во целата општина.  

 
Табела 6: Минимални и максимални средномесечни концентрации на загадувачки материи во 
Битола за 2009 год. 

Загадувачка 
супстанција 

Минимална средномесечна 
концентрација /месец 

(2009) 

Максимална средномесечна 
концентрација /месец 

(2009) 

SO2 14.0 [µg/m3]/јуни 76.4 [µg/m3]/август 

PM 10 14.4 [µg/m3]/мај 136.2 [µg/m3]/ноември 

CO 0,7 [mg/m3]/октомври 7.9 [mg/m3]/јануари 

O 3 28.2 [µg/m3]/октомври 146.3 [µg/m3]/август 

NO2 5.87 [µg/m3]/јули 102.81 [µg/m3]/декември 

 

 
  Најважен податок при анализата на вредностите на загадувачки супстанции 
во воздухот е всушност сознанието дали постои пречекорување на граничните 
едночасовни и дваесет и четири часовни вредности за заштита на човековото 
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здравје и колку пати во текот на месецот и годишно овие вредности се надминати 
(Табела 7).  

 
Табела 7: Гранични вредности за човековото здравје и пречекорување на годишно ниво во Битола 
за  2009 год. 
 
Гранична вредност 

 
ЅО2 

μg/m3 

 
NO2 

μg/m3 

 
РМ10 
μg/m3 

 
CO 

mg/m3 

 
О3 

μg/m3 

 
Праг на алармирање 

 
500 

 
400 

  
 

240 

 
Гранична 1h вредност за заштита на 
човековото здравје за 2009 

 
440 

 
260 

- - - 

Колку пати е надмината 1h гранична 
вредност во 2009 година 

 
0 

 
0 

- - - 

 
Гранична 24h вредност за заштита на 
човековото здравје за 2009 

 
125 

 
280 

 
59 

14 
осумчасовна 

 

 
Колку пати е надмината 24h гранична 
вредност за 2009 год. 

 
0 

 
0 

 
101 

0 
осумчасовна 

 

 
Целна вредност за човековото здравје 

    
 

120 

 
Колку пати е надмината целната 
вредност за 2009 год. 

    
 

50 

  
Податоците покажуваат пречекорување на граничните вредности за заштита 

на човековото здравје во Битола во 2009 год. во поглед на концентрации на озон 
(50 пати во текот на целата година), и суспендирани честички со големини од 10 
микрони (101 пат  во текот на 2009 ), но нема пречекорувања во однос на другите 
супстанции.  

 

3.3.7  БУЧАВА 

 
 Најчести главни извори на бучава се сите видови на сообраќајни средства, 
опремата и машините кои се користат во индустриските капацитети и 
земјоделските машини.   
 Мерењето на комуналната бучава врз експонираното население во Битола е 
опфатено со мрежата на Заводот за здравствена заштита – Битола (мерните места 
се прикажани на Слика 20).  Мерното место означено со 8 на Слика 20 е веднаш до 
ТС Битола 4 каде ќе бидат вршени ископувања за подземниот кабел, а надземниот 
кабел минува низ реон кој е надвор од мрежата со мерни станици.   



Студија за оцена на влијанието врз животната срeдина од изградбата на двосистемскиот 
Далекувод 2 x 110 кV ТС Битола 3 – ТС Битола 4 

 

  Страна 44 

 
Слика 20  Мрежа на мерни станици за мерење на бучавата од страна на Завод за 

здравствена заштита –Битола 

 
 Податоците добиени од континуираните мерења на мерното место 8 
извршени во период април – октомври 2007 покажуваат ниво на бучава од 40 dB што 
е под максимално дозволените вредности и нема интензивно континуирано 
присуство на бучава.   
 Со новата законска регулатива за бучава од 2008 год. воспоставени се нови 
гранични вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина за 
различни подрачја. Подрачјата се дефинирани со степенот на заштита од бучава и 
од видот на активностите и осетливоста на населението кое престојува во нив и се 
групирани во IV степени. Трасата на далекуводот минува низ подрачје со II степен 
на заштита од бучава бидејќи е станбено подрачје и подрачје со IV степен на 
заштита од бучава надвор од станбен дел и каде се дозволени зафати во околината 
и транспортни дејности.  
 
 
Табела 8: Нивоа на бучава на подрачја одедени според степенот на заштита 

Подрачје одредено според степенот 
на заштита од бучава 

Ниво на бучава (dBA) 

 Lд Lв Lн 

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 

Lд  - ден (период од 7 до 19 часот) 
Lв – вечер (период од 19 до 23 часот) 
Lн – ноќ (период од 23 до 7 часот) 
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 3.3.8  ИЗВОРИ НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ЗРАЧЕЊЕ 
 

Со своите активности луѓето создаваат електромагнетни зрачења со 
различни фреквенции. Вообичаено поделбата на електромагнетните зрачења се 
врши во зависност од фреквенцијата на електромагнетните бранови, така да 
основната поделба е на нискофреквентно зрачење (до 3 kHz) и радиофреквентно 
зрачење до (од 3 kHz до 300 GHz). Зрачењата со повисоки фреквенции не се од 
интерес на оваа студија.  

При пренос на електрична енергија низ проводниците тече наизменична 
струја со фреквенција од 50 Hz. како што е овде случај се јавуваат електрично и 
магнетно поле. Јачината на електричното поле зависи од напонот без разлика дали 
низ проводниците тече струја или не. Јачината на електричното поле се мери во 
(V/m). Јачината на магнетното поле зависи од јачината на струјата во 
проводниците и се мери (А/m) или (Т). 

Јачината на електричните и електромагнетните полиња се разликува кај 
надземни и подземни водови пред се поради начинот на нивното изведување како 
и медиумите во кои се наоѓаат водовите. Така подземните кабли се релативно 
близу до површината (длабочина околу 1,5 m) и обично проводниците се групирани 
близу еден до друг. Меѓусебните растојанија на проводниците се големи, а и 
големо е растојанието до површината на земјата (во овој случај > 7,5 m).Така кај 
кабелските водови поради постење на земја електричното поле многу брзо опаѓа, а 
јачината na електромагнетното поле зависи од конструкцијата на кабелот и 
распоредот на проводниците. Поради безбедносните воздушни растојанија кај 
надземните водови и поради фактот дека јачината на електромагнетното зрачење 
е зависно од растојанието промената и распоредот на електромагнетното поле 
значително ќе се разликува од она кај кабелските водови. Постојат повеќе 
истражувања на оваа тема кои ќе бидат анализирани во следните поглавја. 

Опасностите од изложеност на електромагнетни зрачење се следат и 
анализираат долга низа години, при што во осумдесеттите и деведесеттите години 
на дваесеттиот век во соработка на Светската здравствена организација (WHO) и 
Меѓународниот комитет за нејонизирачко зрачење (INIRC) се извршени обемни 
епидемиолошки и други испитувања за влијанието на овие зрачења на живиот 
свет. Во тој период посебно се следело влијанието на нискофреквентното зрачење 
и појаватана различни болести со посебен осврт на појава на тумор и леукемија. Со 
овие испитувања не се воспоставени директни врски помеѓу поединечни болести и 
изложеноста на електромагнетни зрачења.  

Врз основа на свои и туѓи истражувања разни национални и меѓународни 
организации и тела дефинираат максимални дозволени вредности на за 
изложеност на електрично и електромагнетното зрачење. 

Првиот формален стандард за изложеност на електромагнетни и електрични 
зрачења е донесен од американскиот IEEE, кој ги дефинира максималните 
изложености од  0.614 kV/m за електрично поле и 205 µT за електромагнетно поле. 

Врз основа на истражувањата и препораките на INIRC Советот на Европа во 
1999 година ја донесува препораката 1999/519/EC за изложеност на 
електромагнетни зрачења со фреквенции до 300 GHz, а во 2004 е донесена и 
директивата 004/40/EC за минималните барања при изложеност на 
електромагнетни зрачења. Со овие документи се дефинирани вредностите од 5 
kV/m за електрично поле и 100 µT за електромагнетно поле. Овие вредности се 
однесуваат на јавни површини. Поедини земји имаат и построги вредности, како на 
пример Италија со 5 µT и Швајцарија со 1 µT. 
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Во Македонија е во употреба Правилникот за максималните нивоа на 
изложувања од нејонизирачки зрачења на луѓе бр. 06/01-93/178 од 08.08.1990, но 
тој опфаќа електромагнетни зрачења само за радио фреквентниот спектар (од 300 
kHz до 3 GHz).  
Во тек е изготвување на Закон за нејонизирачко зрачење со кој треба да се 
дефинираат максималните дозволени вредности на изложеност на електрични и 
електромагнетни зрачења, но се уште нема индиции за времето на негово 
стапување во сила. Затоа може да се смета дека во моментот не постои соодветна 
регулатива за зрачења со фреквенција од 50 Hz. Затоа во анализите ќе бидат 
земени во предвид препораките на Европската комисија. 
 
 
 3.3.9  БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЕЛ  
 

3.3.9.1.  ФЛОРА 

 
За утврдување на биолошката разновидност  во определената  локацијата  

беше спроведено истражување на живеалиштата како и теренско набљудување во 
јануари 2010. Описот на живеалиштата заснован на доминантните растителни и 
животински видови беше реализиран врз основа на детално истражување на 
самиот локалитет, како и со користење на податоци од Студијата за состојбата со 
биолошката разновидност во Република Македонија.  

Оценката за флората и фауната на планираната траса на далекуводот беше 
спроведена преку ревизија на постојната документација понудена од општината, 
актуелното законодавство, користење на листи на прогласени заштитени видови, 
преку различни истражувања на живеалишта и на вегетацијата на планираната 
траса, со набљудување на знаци и потенцијални траги на птици и цицачи, како и 
преку интервјуа со луѓето што живеат во непосредна близина на локацијата.  

Локацијата започнува со ТР Битола 4, се протега во должина од 12km при 
што почетниот дел од 400 метри поминува низ урбанистичката зона на град Битола. 
Особено е значајно што тој дел на трасата ќе биде подземен кабел, со што 
значително се намалува негативното влијание на објекот на постоечката флора и 
фауна, која пак од друга страна е во длабок стадиум на деградација поради 
влијанието на антропоген фактор. Понатаму, далекуводот продолжува како 
надземен објект и неговото влијание драматично се менува поради тоа што не е 
веќе во урбанистичката зона на градот Битола, каде што биодиверзитетот е многу 
сиромашен, туку опфаќа сосема поинаков терен. Од тука, па сè до спојувањето со 
ТР Битола 3, условите во однос на присутните асоцијации на растителни и 
животински видови се доста слични по должината на целата траса. 

Воочени се благи ридски појаси на претежно суви тревести екосистеми 
вообичаени и карактеристични за низинско-ридските предели. Таквата 
конфигурација на теренот е присутна поради постојаната деградација на шумските 
(главно дабови) фитоценози како и поради деградација на напуштените 
обработливи површини. Во близина на Буковски Ливади, коридорот продолжува во 
низинскиот дел од котлината, каде што поминува низ терен на делумно обработени  
земјоделски површини. 
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              Слика 21  Ридски пасишта                                         Слика 22: Дабов регион 

 
Локацијата која е предвидена за изградба на далекуводот, раководејќи се 

според класификација на екосистеми според Студијата за состојбата на 
биолошката разновидност на Република Макеодонија, препозната е како 
комбинација на ридски пасишта, местимичен шумски екосистем препознат како 
дабов регион, плевелни рудерални заедници, заедници на газени места, 
грмушести заедници, заедници на индустриски, фуражни, житни растенија, како и 
трајни насади во низинскиот дел на трасата на далекуводот.  
Ридските пасишта се развиваат на висински појас од 80-1000 метри, на хетерогена 
геолошка подлога. Тие најчесто имаат секундарно потекло и настанале главно со 
уништување на шумите од низинскиот појас.  

Дабовиот регион се простира во низинските и ридските предели до околу 
1100 метри надморска височина. Во овој регион се развиваат климазонални, 
најчесто термофилни дабови шуми како и орографско-едафско  и хидролошко 
условени шумски заедници и шибјаци (шуми на даб Quercus), врби (Salix alba), 
тополи (Populus nigra), платан (Platanus orientalis), полски јасен (Fraxinus 
angustifolia) и др. Како резултат на истрaжувањата на терен  утврдено е дека долж 
коридорот воглавно се среќаваат  во најголем дел автохтони растителни видови. 

Коридорот на далекуводот зафаќа еден мал дел од околу 400 метри од 
урбанизираната зона на град Битола, од ТС Битола 4. Во блиската околина на 
трафостаницата Битола 4, поминува водотекот на реката Стара Река, која во 
моментов на посетата на локацијата имаше незначителна количина на вода, додека 
во летниот период според изјавите на мештаните, комплетно секнува. Поради 
големата количина на отпад присутен во тесниот водотек од страна на флора и 
фауна нема посебно значајни видови. Фактот што овој водотек е повремено полн 
со вода, особено во зимскиот и пролетниот регион  ја објаснува сиромашноста на 
овој екосистем со карактеристични живи организми. Поради погодните услови 
карактеристична вегетација за овој екосистем е претежно барска вегетација 
(Scripeto – Phragmitetum). Јасно видлив е процесот на деградацијата на истиот од 
страна на антропогениот фактор.  Доминантни растителни видови по должината на 
водотекот се видовите растенија како што се Kршлива врба (Salix fragilis), Бела 
врба (Salix alba), Kучешка роза (Rosa canina) додека во приземниот слој 
најдоминантни растенија  се трската (Phragmites australis), рогозот (Тypha latifolia) 
и Lemna sp. која ја зазеленува површината на водата во потоплиот период. 
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Слика 23 Барска вегетација на почетокот на трасата во близина на Битола ТР4 

 
Освен водотекот на Стара Река, такви слични појави има и на местото каде 

што коридорот на далекуводот ќе ги сече водотеците на двете реки Смилевска и 
Киндирка кои се спојуваат во близина на Хераклеа.  

Од сето ова што е досега наведено, може да се заклучи дека трасата на 
далекуводот нема да загрози водотек во кој можат да се сретнат живи организми 
од витално значење, иако е неспорно дека секој растителен и животински вид е 
важен дел во синџирот на исхраната и како таков не треба да се уништува. 
Почетниот дел на трасата (освен првите 400 метри подземен кабел) е комбинација  
од низинско ридски површини кои содржат најголем дел автохтони видови на 
грмушки и дрвја и помал дел на алохтони растенија. Доминантни растителни 
видови во близина на селото Лавци, Буково па се до локацијата Буковски ливади се 
кучешкиот трн (Rosa Canina), акацијата (Robinia pseudo acacia), јасен (Fraxinus 
angustifolia), огнен трн (Pyracantha spp.), даб (Quercus), врба (Salix alba), бреза 
(Betula verucosa), смрека (Juniperus), топола (Populus), платан (Platanus orientalis), 
капина (Rubus).  
 

  
Слика 24: Доминантни асоцијации на трасата од планираниот далекувод 
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На територијата на Општина Битола се застапени голем број разновидни 
лековити растенија и печурки, како што се вргањот (Boletus pinicola, Boletus 
edulus, Boletus aereus) и лисичарката (Cantharellus cibarius), но нивното собирање 
не е организирано и контролирано. Заради тоа тие стануваат загрозени видови 
како резултат на овие активности. Точна евиденција на собирачите во државата 
нема ниту за откупените свежи количини, така да не се обезбедени услови за 
одржлив начин на користење и заштита на овие загрозени растителни видови.  

Самиот терен е во комбинација со делумно обработени површини (особено 
во блиската околина на село Лавци, село Буково додека кај село Кравари тие се 
многу поинтензивно обработени), па сето тоа придонесува на овие површини да се 
сретнат и овоштарници со сливи (Prunus domestica), цреши (Prunus avium), лески 
(Juglands regia) итн. 

Според извадок од Локалниот економски развој на Општина Битола 
земјоделското производство е од големо значење за битолскиот регион. Имајќи го 
во предвид рамничарскиот и ридско планинскиот рељеф, со кој во голема мера се 
одредува карактерот на земјоделското производство во кое преовладува: 
сточарството (говедарство, овчарство, козарство и свињарство), живинарството 
(кокошки) и пчеларство, поледелство: житните култури (пченица, јачмен, рж, овес 
и пченка), индустриските (сончоглед, маслена репа, тутун, шекерна репа и друго), 
фуражните култури, (пченка силажа, луцерка, експарзета, сточен грашок, 
граорица, вештачки ливади и др.), нивските култури (компир, бостан, грав и 
друго), градинарските (домат, пиперка, кромид, зелка и др.) овоштарството 
(јаболко, праски, кајсии, сливи, вишни и друго), лозарството (вински и трпезни 
сорти), печурки, природни ливади и пасишта. Од ова може да се заклучи дека 
аграрот во битолскиот регион, дава големи можности за развој на стопансвото, со 
отварање на нови работни места, остварување на финансиски ефекти и добар 
стандард на населението во руралните средини. 

 

  
Слика 25: Делови од низинскиот дел со земјоделските површини на трасата на далекуводот 

 
Од сето ова, за време на набљудувањата поминати на терен, во низинскиот 

дел од трасата на далекуводот се среќаваат земјоделски обработливи земјишта на 
кое претежно има житни и градинарски култури. Од житните култури најмногу се 
среќаваат  пченката (Zea mays), пченицата (Triticum aestivum), јачмен (Hordeum 
vulgare), рж (Secale cereale), овес (Avena sativa) од индустриските сончоглед 
(Helianthus annuus),  шеќерна репа (Beta vulgaris), маслодајна репа (Brassica napus), 
тутун (Nicotiana tabacum), од градинарските зелка (Brassica oleracea),кромид 
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(Allium fistulosum) од трајни насади сливи (Prunus domestica) кајсии (Prunus 
persica), цреши (Prunus avium), вишни (Prunus cerasus) и др. Но сепак, не може да 
се каже дека целото  земјиште е обработено со земјоделски култури. Голем дел од 
ова земјиште иако е сосема погодно за земјоделско производство останало 
необработено.  

Во испитуваниот регион богато е развиена исто така и пелевелната и 
рудералната вегетација (ass. Geranio-Sylibetum) за која може да се каже дека е 
присутна не само во низинскиот дел од трасата на објектот туку и во текот на 
целата должина на планираниот далекувод.  Најчести видови кои можат да се 
сретнат на локацијата од оваа рудерална вегетација се Papaver rhoeas, Rumex 
pulcher, Xanthium spinosum, Sambucus ebulus, Hordeum murinum, Balota nigra, 
Conyza canadensis и други.  

На  поголем дел од необработените површини лесно може да се сретнат 
растенија како што се: треви (Senecio vulgaris), вратика (Lolium tempoletum) 
Glebonis segetum, булка (Papaver rhoeas), љубичица (Viola sp), бодлика (Sircium 
arvense ), глуварче (Tеraxacum officinale), тегавец (Plantago spp), ливадска трева 
(Poa spp.). 

Од направениот попис на растителни видови може да се заклучи дека ова 
подрачје не содржи растителни видови кои се регистрирани во меѓународните 
документи и конвенции како што се BERN convention, IUCN Red list of threatened 
Plant species, Corine, EMERALD, CITES – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), како и во националните достапни 
релевантни документи. 
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3.3.9.2.  ФАУНА 

 
Врз основа на теренските набљудувања, истражувањата како и користење на 

расположива релевантна документација  се дојде до констатација дека регионот 
има богат фаунистички свет. Во последните децении особено внимание е 
посветено на заштитата на загрозените видови во Европа. проследено со низа 
меѓународни конвенции и договори за нивна заштита. Сите заклучоци од 
обсервацијата на теренот беа донесени согласно следните конвенции и директиви: 
 

- Конвенцијата за заштита на дивиот растителен и животински свет и нивните 
природните живеалишта во Европа (Бернска Конвенција) 

- Конвенција за заштита на миграторни видови диви животни (Бонска 
Конвенција). донесени 1979 година.  

- Европската Директива за птици (1979 година. и спроведена 1981 год.) 
- Директивата за природните живеалишта (1992 година. спроведена 1994 

год.).  
 

Поради карактерот на влијанието на објектот од особена важност се птиците 
кои ќе бидат најранлива група во однос на работата на далекуводот. Особено е 
важно за птиците преселници и нивните миграторни коридори кои можат да бидат 
сериозно загрозени во случај присилно да се уништат. Доколку дојде до отсуство 
на овие локации долж нивниот миграторен коридор, каде што тие  си обезбедуваат 
основни услови за преживување, може да дојде до опаѓање на популациите на 
голем број миграторни видови птици кое може негативно да се рефлектира на 
глобално ниво.  

Најдоминанти птици што беа присутни  на локацијата за време на теренските 
набљудувања беа див гулаб (Columbia livia), чавка (Pica pica) и врапче (Passer 
montanus). Од зимските преселници беа детектирани сколовранецот (Sturnus 
vulgaris balcanicus), враната (Corvus cornix) и чавката (Corvus monedula). Според  
изјавите на  локалните жители, можно е на подрачјето да се присутни еребица 
камењарка (Alectoris graeca) и полска еребица (Perdix perdix), како и степската 
ветрушка (Falco naumanni) но во текот на спроведувањето на теренското 
истражување, овие видови не беа забележани на околните локации. 

На локацијата не беа забележани знаци од цицачи. Можно е присуство на волк 
(Canus lupus) којшто е виден од локалните жители во минатото, во поширокото 
подрачје на локацијата.  
 

Врз основа на постоечката документација која се однесува на фаунистичкиот 
диверзитет во регионот, во Табела 9 се прикажани сите видови чие што присуство 
би било можно во овој регион.  
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Табела 9:.Процена на фаунистичкиот диверзитетот во регионот 
Водоземци (AMPHIBIA) 

Вид  Народно име 

Pelobates syriacus balcanicus Балканска лукова жаба 

Salamandra salamandra Шарен Дождовник 

Bufo bufo Голема крастава жаба 

Rana ridibunda Езерска жаба 

Влечуги ( REPTILIA) 

Testudo graeca Полска желка 

Testudo hermanni Ридска желка 

Lacerta trilineata Зелен гуштер 

Podarcis erhardii Македонски гуштер 

Podarcis taurica Полски гуштер 

Coluber caspius Жолт смок 

Coluber gemonensis  Балкански смок 

Птици (AVES) 

Corvus monedula Чавка 

Pica pica Страчка 

Garrulus glandarius Сојка 

Corvus frugilegus Полска врана 

Corvus corax Гавран 

Passer domesticus Домашно врапче 

Passer montanus Полско врапче 

Sturnus vulgaris Сколовранец 

Hirundo rustica Селска ластовица 

Delichon urbica Градска ластовица 

Upupa epops Пупунец 

Cuculus canorus Обична кукавица 

Bubo bubo Буф 

Coturnix coturnix Потполошка 

Columba oenas Горски гулаб 

Columbia livia Див гулаб 

Columba palumbus Гулаб гривнеж 

Streptopelia decaocto Гугутка 

Alectoris graeca Eребица камењарка 

Falco subbuteo Сокол ластовичар 

Falco tinnunculus Обична ветрушка 

Falco naumanni Степска ветрушка 

Perdix perdix Полска Еребица 

Ciconia ciconia Бел штрк 

Streptopelia turtur Грлица 

Цицачи (MAMALIA) 

Lepus europaeus Див зајак 

Sciurus vulgaris Верверица 

Microtus rossiaemeridionalis Обична пољанка 

Crocidura suaveolens Градинарска ровчица 

Vulpes vulpes Лисица 

Talpa europaea Обична кртица 

Mustela nivalis Невестулка 

Mustela putorius Обичен твор 

Canus lupus Волк 
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3.3.9.3.   KАРАКТЕРИСТИЧНИ РЕТКИ ВИДОВИ 

 
Иако Македонија е земја со богата флора и фауна, сепак сеуште не е изработена  
Црвената листа на видови под закана. Заради тоа, одредување на категорија на 
степен на закана за одредени видови се врши со помош на следните документи: 
 

• Директива за природни живеалишта 92/43/ЕЕС 

• Директива на советот 92/43/ЕЕС за заштита на природните живеалишта на 
дивата фауна и флора 
 

• БЕРН: Конвенција за заштита на дивиот растителен и животински свет и 
нивните природни живеалишта во Европа.  

 
• IUCN  црвена листа на видови под глобална закана(2007 год.). Видови под 

закана се оние видови валоризирани како Критично Загрозени (CR); 
Загрозени (EN) и Ранливи(VU). 

 
Табела 10: Статус на закана на  видови рбетници во регионот 

НАУЧНО ИМЕ 
 

ЗАКОНСКА ЗАШТИТА  
IUCN 

глобална 
категорија 
на закана 

 
92/43 

 
Берн 

Bufo viridis IV II - 

Pelobates syriacus 
balcanicus 

IV II - 

Testudo hermanni  II/IV  II LR/NT 

Testudo graeca II/IV  II VU 

Podarcis taurica  IV II - 

Podarcis erhardii IV II - 

Coluber caspius IV II - 

 
Врз основа на табеларниот приказ на видовите рбетници во испитуваното 

подрачје, а во согласност на европските рамки, може да се уочи дека видови под 
закана се претежно претставници на водоземци и влекачи, заради  деструктивното 
однесување на антропогениот фактор, односно заради фрагментирање на нивните 
живеалишта. Посебно загрозени видови се ридската желка (Testudo hermanni) и 
полската желка (Testudo graeca), кои се регистрирани според листата на IUCN 
глобална категорија на закана како ранлив вид ( Testudo graeca), односно блиску 
до вид под закана (Testudo hermanni). 
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3.3.9.4. СТАТУС НА ЗАКАНА НА ПТИЦИ ВО РЕГИОНОТ 

 
Со оглед на фактот дека за птиците постојат дополнителни директиви и 

конвенции за нивната заштита , одредување на степенот на нивната загрозеност се 
одредува врз база на следните директиви, конвенции, документи: 
 

• Директива за птици 79/409/EEC 
• БЕРН: Конвенција за заштита на дивиот растителен и животински свет и  
природните живеалишта во Европа  
• БОН: Конвенција за заштита на миграторни видови диви животни  
• IUCN црвена листа на видови под глобална закана  

 
  Врз основа на претходните обсервации утврдени се неколку видови на птици 
кои се заштитени  со Бонската и Бернската конвенција, а имаат живеалишта или се 
присутни во испитуваниот регион каде што ќе се гради далекуводот.  Преглед на 
утврдените птици кои се под законска заштита согласно Директивата 79/409, 
Бернската, Бонската конвенција и  IUCN глобална категорија на закана е даден во 
Табела 11. 
 
Табела 11: Птици под законска заштита 

Име на видот 

ЗАКОНСКА ЗАШТИТА  
IUCN 

глобална 
категорија 
на закана 

 
79/409 

 
Берн 

 
Бон 

Ciconia ciconia I II II - 

Falco naumanni I II I VU 

Bubo bubo I II - - 

Falco subbuteo - II II - 

Falco tinnunculus - II II - 

Falco peregrinus I II II - 

 
Од птиците регистрирани во рамките на испитуваното подрачје може да се 

одреди дека  Степската ветрушка (Falco naumanni) е вид кој спаѓа во категоријата 
VU (ранлив вид), според  IUCN  Црвената листа на видови под глобална закана. Дел 
од регистрираните видови на птици во рамките на испитуваното подрачје се 
заштитени со закон преку Бернската Конвенција односно  со Бонската конвенција 
како што е пример со степска ветрушка (Falco naumanni). 
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3.3.9.5.  ПТИЦИ ВО БИТОЛСКИОТ РЕГИОН 

 

 
Гугутка 

 
Грлица 

 
Гулаб гривнеж                                                                          

 
Потполошка 



Студија за оцена на влијанието врз животната срeдина од изградбата на двосистемскиот 
Далекувод 2 x 110 кV ТС Битола 3 – ТС Битола 4 

 

  Страна 56 

 
Врапче    

Степска ветрушка 

 
Штрк 

 

3.3.9.6. ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА 

 
Значајно за овој проект е што во близина на просторот предложен за 

изработка на урбанистичкиот проект за изградба на 2х110 кV двосистемски 
далекувод ТС Битола 3-ТС Битола 4, Општина Битола нема евидентирано природно 
наследство. 

Во близина на коридорот е Националниот парк Пелистер, но важно е да се 
напомене дека трасата на планираниот далeкуводот се протега во спротивен 
правец од него, така да влијанието на објектот врз биодиверзитетот на 
Националниот Парк е незначително или воопшто не е присутно. 
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3.4 СОЦИО ЕКОНОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.4.1 ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ  

 
Во 2004 год. со новата територијална поделба на Р.Македонија подрачјето на  

Општината Битола е утврдено со закон и ги опфаќа градот Битола и 65 околни 
села. Според Пописот од 2002 година, вкупниот број население во општината 
изнесува 95.385, од кои 74.550 во градот 
и 20.835 во селата. По националната 
припадност 88,70% се Македонци, 4,36% 
Албанци, 2,74% Роми, 1,68 Турци, 1,33% 
Власи и 1,15% останати.  

Во половата структура на 
населението евидентен е тренд на 
намалување на  уделот на машкото 
население. Мошне неповолни се 
состојбите во однос на природното 
движење на населението кое се 
карактеризира со потпросечен 
наталитет, натпросечен морталитет и 
стапка на природен прираст со негативен предзнак од – 0,16. Стапката на тотален 
фертилитет во општината во 2008 година изнесува  1,48 и не обезбедува 
обновување на населението. Ваквата состојба првенствено е  детерминирана од 
обемните преселнички движења во странство во последните четири децении кои 
условија значително стеснување на репродуктивната основа  на населението во 
општината. Според податоците за надворешните миграции, реална е 
претпоставката дека денес во странство е најмалку една третина од вкупното 
население на овој регион. Во последната деценија забележливи се доселувања од 
странство (повратни текови). Што се однесува на внатрешните миграции 
преовладуваат меѓуопшинските преселувања. Брачноста на  населението  во 
најголем се карактеризира со намалување на нупцијалитетот и пораст на 
диворцијалитетот. 

Неповолните тенденции во природното и механичкото движење на 
населението се рефлектираа врз промените во старосната структура изразени во 
интензивен процес на демографско стареење. Општината се издвојува како едно 
од подрачјата со најстаро население во земјата. Рангирањето на демографската 
старост укажува дека во 2006 година населението во регионот се наоѓа во стадиум 
на длабока демографска старост. Ваквата старосна структура имплицира  
натамошно стареење на населението во релативно кус временски период. Како 
резултат на овие промени, во општината се намалува уделот на децата, а расте 
работоспособниот контингент и застапеноста на постарите од 65 години. Оттаму, 
голема е оптовареноста на работоспособното со постаро население што  
претпоставува негативни економско-социјални импликации. 

Оваа општина има помал пораст на бројот на домаќинствата од оној на 
земјата. Уделот на самечките домаќинства и на населението кое живее во нив се 
повисоки од просекот во земјата во сите општини. Вкупниот број домаќинства 
изнесува 37.225, од кои 23.010 во градот и 5.932 во селата. Порастот на 
домаќинствата изнесува 1,7%. 

Слика 26: Национална припадност во 
Општина Битола 

Македонци

88.70&

Албанци 4.36%

Роми 2.74%

Турци 1.68%

Власи 1.33%

Останати 1.15%
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Образовната структура на населението во Пелагонискиот регион покажува 
дека и покрај неповолните демографски трендови општината во целина располага 
со  квалитетни  човечки  ресурси. Меѓутоа, внатреопштинските разлики се мошне 
нагласени, односно, постојната образовна структура на населението може да се 
оцени како неповолна поради големиот удел (повеќе од 40%) на населението со 
ниско ниво на образование. Образовното ниво на населението постаро од 15 
години изнесува: 41,8% со ниско, 43% со средно и 15,2% со високо образование. 
 

3.4.2 КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ И ЕКОНОМСКИ АКТИВНОСТИ 

 
Според податоците од Државниот завод за статистика, Пелагонискиот 

плански регион имал Бруто-домашен производ по жител 168,560 денари во 2007 
година. Инвестициите во основни средства, по сектори на дејност, изнесува 4 010 
милиони денари. 

Според анализата на економските движења во нефинансискиот сектор за 
периодот 2003-2006 година, регионот бележи позитивни резултати во однос на 
вкупната додадена вредност на овој сектор, но растот е низок како резултат на 
падот на производството во непреструктуираните средни и големи претпријатија.  
Наспроти нив, малите бизниси бележат забележителен раст од 48% во 
анализираниот период, меѓутоа недоволен за значително да го надминат падот на 
средните и големи претпријатија. Како најзначајни сектори во регионот се 
издвојуваат прехранбената индустрија, текстилната, тутунската, градежништвото и 
трговијата. 

Битолската економија се карактеризира со доминантна застапеност на 
секторот преработувачка индустрија. Со оглед на големината на постојните 
преработувачки капацитети таа игра значајна улога во економијата на Република 
Македонија.  

Расположливите податоци од Фондот за пензиско и инвалидско 
истражување покажуваат дека во Општината Битола денес има вкупно 23.670 
вработени лица. Доминантни сектори на вработување се: индустријата 
(првенствено текстилната индустрија и преработувачката на млеко), трговијата, 
градежништвото, хотелите и рестораните, земјоделието. Вкупниот број на 
вработени во анкетираните претпријатија на подрачјето на Центарот за 
вработување Битола, во периодот 2006-2008 година бележи намалување. Имено, 
во моментот на анкетирањето показателите укажуваат на намален пораст на 
бројот на вработените. Намалувањето на вкупниот број на вработени во 
анкетираните претпријатија е резултат на тоа што во периодот 2006-2008 година 
неколку поголеми претпријатија отидоа во стечај (Македонија стакло, Жито 
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Слика 27: Приказ на нови вработувања според големина на претпријатијата 
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Битола, ГП Бетон и др.). Анализата во 2008 година покажува дека во анкетираните 
претпријатија во претходните 12 месеци биле вработени 3197 лица.  Од вкупниот 
број на нови вработувања 80,6% отпаѓаат на средните, 10,5% на големите, а 8,9% 
на малите претпријатија. Од вкупните нови вработувања 83,6% биле во 
преработувачката индустрија. 

Природните услови имаат големо влијание врз развојот на битолската 
економија и нејзината сруктура, односно застапеноста на одделните сектори. 
Поради големите количества од лигнит на ова подрачје е изграден и од 1983 
година работи најголемиот електростопански објект во Македонија, Рударско-
енергетскиот комбинат РЕК- Битола кој годишно произведува 4.2 гигавати часови 
електрична енергија. Како резултат на валоризацијата на присутните суровински 
и ресурсни можности, во последните 
децении беше забележан значителен 
подем во областа на: металната, 
текстилната, прехранбената, 
тутунската и графичката индустрија, 
производството на млеко и млечни 
производи, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, шеќер, 
квасец, шпиритус и др. 

Расположливите природни 
ресурси се значајна претпоставка за 
забрзан просперитет на подрачјето 
на општината Битола во наредниот 
период. Во таа смисла, 
потенцијалните можности за 
поттикнување на локалниот развој првенствено се однесуваат на: земјоделската и 
обработливата површина, шумскиот потенцијал, минералното богатство и др. Така 
на пример, Битолското поле го зафаќа најголемиот дел од Пелагониската 
котлина, со вкупна обработлива површина од околу 70.000 ха. Од неа, најголем 
дел се ораници, градинарски површини, овоштарници, лозја и ливади. Шумското 
богатство, исто така, претставува солидна основа за подинамичен економски 
развој, бидејќи околните планини Баба, Пелистер, Кајмакчалан и останатите 
шумски простори располагаат со големи шумски комплекси на огревно и 
индустриско дрво. Битола и пошироката околина се познати и со своето 
разновидно минерално богатство. Ова особено се однесува на големите 
количества од лигнит и други неметали.  

Во Општината Битола во последните години е забележан тренд на подобрување 
на  економска активност во компаниите. И покрај тоа, забележан е намален 
пораст на бројот на вработените. Тоа, меѓу другото е условено од постоењето на 
резерви на работна сила во постојните деловни субјекти. Краткорочното 
предвидување на побарувачката за работна сила, направено врз база на 
резултатите од анализата на потребите од вештини за 2008 година, покажува дека 
во наредните 12 месеци може да се очекуваат околу 3800 нови вработувања од 
кои околу 40% се сезонски или вработувања на определено време. Ваквата 
побарувачка за работна сила може да се оцени како релативно мала, односно 
недоволна за позначително намалување на обемот на неангажираната работна 
сила. 

 
Слика 28: Најголемиот производител на струја во 

Македонија – РЕК Битола 
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Во последните години секторот индустрија и средните претпријатија се 
најголеми креатори на работни места во општината Битола. И во наредната 
година две третини од новите вработувања ќе се реализираат во средните 
претпријатија, а повеќе од четири петтини од нив се најавени во секторот 
индустрија.  

Континуираното апсолутно и релативно намалување на бројот на младите 
работници значи дека претпријатијата во Општината Битола се соочени со  
интензивно стареење на ангажираната работна сила. Следствено може да се 
очекува ослободување на работни места по основ на пензионирање. Ваквата 
структура имплицира проблеми поврзани со капацитетите на постојно 
ангажираната работна сила (застарени знаења, недостаток на вештини).  

Структурата на побарувачката на работна сила, исто така, може да се оцени 
како неповолна, поради малата побарувачка за работна сила со високо 
образование. Тоа го усложнува проблемот на вработувањето на 
високообразованите кадри, што претставува загуба на значителен човечки 
капитал.  

Во општината Битола нема поизразен недостиг на работна сила. Тој 
првенствено  се манифестира во немањето работно искуство на потенцијалните  
работници. Сепак, како дефицитарни може да се издвојат текстилни работници од 
различни профили со солидно образовно ниво и градежните работници.  

Во однос на понудата на работната сила може да се констатира дека иако се 
забележува позитивен тренд - намалување на бројот на евидентирани 
невработени лица сепак и понатаму главен проблем во Општината Битола 
останува невработеноста. Во однос на структурните карактеристики на 
невработените значајно е да се истакне следното: доминантна е урбаната 
невработеност;  Голем е бројот на  евидентираните невработени млади лица на 
возраст до 29 години; Структурата на невработените според образованието може 
да се оцени како неповолна; Уделот на невработените со високо образование е 
речиси двојно поголем од оној на ниво на земјата; Околу 32,0% од евидентираните 
невработени лица чекаат за вработување. Структурата на понудата на работната 
сила може да се оцени како неповолна, првенствено поради големиот број на 
невработени лица постари од 50 години, чие вработување претставува мошне 
сериозен проблем.   

Евидентна е неусогласеноста на понудата и побарувачката на пазарот на 
трудот во Општината Битола како во однос на обемот, така и во поглед на 
структурните белези на работната сила. Таа првенствено се манифестира во 
однос на обемот на побарувачката и одделни структурни белези на  
невработените лица.  

Во контекст на идните промени на пазарот на трудот значајно е да се имаат 
предвид и демографските карактеристики на општината Битола. Станува збор за 
подрачје кое во последната деценија се соочи со значително намалување на 
вкупното население. Тоа услови интензивен процес на демографско стареење на 
населението и работоспособниот контингент, што имплицира значително стеснета 
демографска основа за прилив на нови генерации на пазарот на трудот. Битола е 
имиграционо подрачје за жителите од другите општини од Пелагонискиот регион. 
Овие доселувања прават дополнителен притисок на пазарот на трудот. Што се 
однесува на надворешните миграции општината е традиционално емиграционо 
подрачје кое забележа мошне голема емиграција (најмалку две петтини од 
вкупното население на општината се надвор од земјата). Поради тоа денес 
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развојниот потенцијал на иселениците е огромен.  Во последната деценија во 
пораст е интелектуалната емиграција, меѓу другото, условена од малата 
побарувачка за високообразовани кадри. 

Од аспект на идниот 
економски развој, како особено 
значајна треба да се издвои 
изградбата на Индустриската 
зона Жабени (која се наоѓа во 
близина на с. Кравари). Таа е со 
површина од 244 хектари и е 
лоцирана на 5 km од границата 
со Република Грција. Отварањето 
на оваа индустриска зона се 
очекува да привлече значителни 
нови инвестиции, а со тоа и да 
овозможи отварање на поголем 
број нови работни места.  

Насоките на идниот 
економски развој на Општината 

Битола се утврдени со Стратешкиот план за локален економски развој. Во 
контекст на подготовката на Локалниот акционен план за вработување, значајно е 
да се имаат предвид стратешките насоки и цели на локалниот економски развој 
значајни за поттикнување на вработеноста: 

 
-  Изградба на Индустриската зона Жабени и доизградба на две други зони  
-  Изработка на стратегија за привлекување на иселениците  
-  Формирање и поддршка на бизнис инкубатор 
-  Промоција на алтернативни видови на туризам  
 
 

 
Слика 29: План на индустриската зона Жабени 
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3.4.3 СООБРАЌАЈ  И КОМУНИКАЦИИ 

 
Комуникациската мрежа на Македонија, сочинета од повеќе комуникациски 

системи, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски врз чија основа, меѓу 
другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските 
системи кои се од особено значење за развој на стопанските активности, се 
очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој 
на комуникациите:  
 

- екстерно поврзување на државата (стратешките коридори);  
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби) 

  
Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните 

комуникациски коридори и согласно меѓународните конвенции и препораки, што 
воедно се и основа за ориентацијата кон европските и балканските определби за 
економски и технолошки комуникции, што е од особено значење за извозот. 
Основата за интерно поврзување во државата, односно, планирање и развој на 
патната мрежа на Македонија се базира врз категоризацијата на патиштата, на 
стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега 
изградената европска патна мрежа – ТЕМ со “Е“ ознака на патиштата, на досега 
изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од 
долгогодишната стратегија за разој. 

 
Патна мрежа: Мрежата на патишта со “Е” ознака што ги дефинира меѓународните 
коридори за патен сообрќај низ  
Македонија релевантен за 
предметниот простор е:  
-  Е-65 што се поклопува со 
делови од магистралните 
патишта М-3, М-4 и М-5: (СР-
Блаце – Скопје – Тетово - Кичево-
Требеништа – Охрид - Битола-
Меџитлија-ГР)- Коридор за патен 
сообраќај во насока север-југ.  

Автопатската и 
магистрална патна мрежа во 
Македонија релевантна за 
предметниот простор е: М-5 - 
(БГ-Делчево – Кочани - Штип-
Велес – Прилеп – Битола – Ресен –
Охрид – Требеништа - М4), 
(Крак: Битола – Меџитлија - ГР).  

На автопатската и 
магистралната патна мрежа се 
надоврзуваат регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани 
патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Македонија. Во непосредна близина на 
предматната локација поминува регионалниот патен правец: Р-508 - Битола (врска 
со крак М5к1) Бистрица-Драгош.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 30: Патна мрежа на Македонија 
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Во идната патна мрежа на Македонија, основните патни коридори ќе ги 
следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно 
исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: 
Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во 
Македонија ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат 
со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на 
европските автопатишта (ТЕМ):  
-  север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - ГР);  
-  исток-запад:М-2 и М-4 (БГ-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-АЛ и 
крак Скопје- Србија);  
-  исток-запад:М-5 (БГ-Делчево-Кочани-Штип-Велес-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид-
Требеништа-М4 (крак Битола-граница со ГР).  

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните 
патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат 
патната мрежа на Македонија.  

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно 
опслужување на Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните потреби 
(очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен 
систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и 
магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места 
и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна 
мрежа.  

Патната мрежа во овој регион е добро развиена, но постојната состојба на 
дел  од  магистралниот пат (М-5: Битола – Ресен – Охрид) може да се оцени како 
лоша. Низ овој регион е планирано да поминува дел од кракот 10с од европскиот 
Коридор 10, како и централната траса на коридорот 8 што ќе придонесе за 
подобрување на состојбата. Локалната патна мрежа во овој регион е во лоша 
состојба, со тренд на понатамошно  намалување  на  квалитетот. Постојат делници 
на локалната патна мрежа кои поради големите оштетувања претставуваат 
потенцијална опасност за нормално одвивање на сообраќајот. Дел од локалните 
патишта, особено во планинските делови се неасфалтирани и во определени 
периоди тешки за употреба на лесни возила. Како и во другите региони, 
одржувањето на локалните патишта е недоволно и несоодветно, што е резултат 
пред сè на недостаток на финансиски средства, како и форсирање на изградба на 
нови делници и одржување на улиците во урбаните центри.    
 
Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот систем се базира 
на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и 
поврзување на железничката мрежа на Македонија со соодветните мрежи на 
Бугарија и Албанија.   

Железничката мрежа на Македонија, во планскиот период, треба да ја 
сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални 
линии и локални линии, меѓу кои магистралната железничка линија од 
меѓународен карактер СР-Кременица-Битола-Велес со должина од 145,6km.  

Во планскиот период до 2020 год. меѓу другото, се очекува развој на 
интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на 
Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во 
меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на 
железничкиот сообраќај и со реалните можности на Македонија.  
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Низ Пелагонискиот плански регион минува дел од железничката линија 
Скопје-Битола-граница со Грција во должина од 84.2km но линијата завршува со 
слеп колосек. Железничката мрежа во овој регион има средна густина, а 
должината на пругите на 100 илјади жители е над националниот просек и покажува 
дека овој регион е подобро услужен со овој вид транспорт во споредба со повеќето 
плански региони. Во поглед на воздушниот транспорт, во околината на Битола е 
лоциран спортски аеродром од класата А, кој е на тревна подлога. Постојат и 
леталишта  за  стопанска авијација кои се лоцирани во околината на Битола – 
„Логоварди“ и „Даме Груев“. 

 
Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Македонија се интегрален дел од 
европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои 
контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.   

Примарната аеродромска мрежа во Македонија треба да ја сочинуваат 
вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица 
и  Битола. Аеродромот во Скопје да се оспособи за прием и отпрема на 
интерконтинентални авиони (со продолжување на постојната полетно-слетна 
патека, или со изградба на нов аеродром на друга локација), аеродромот во Охрид 
да се реконструира во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се 
предвидуваат во Струмица и Битола да бидат со доминантна намена за карго 
транспорт на стоки. Реконструкција на скопскиот аеродром, или активирање на 
локација за изградба на нов аеродром, кој ќе може без ограничување целосно да 
ги опслужува сите видови на патнички авиони, е определба која ќе произлезе по 
изработката на Студијата за аеродроми.  

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 
реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 
аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа, треба да се уредат и 
околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во 
согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.  

Наведените показатели ја потврдуваат добрата поставеност на локацијата во 
однос на сообраќајните правци и текови во Македонија. Успешното функционирање 
и деловно работење е во директна корелација со квалитетот и степенот на 
развиеност на расположивата инфраструктура. 

Општината има релативно добар пристап до аеродромот „Св. Павле“ во 
Охрид, меѓутоа овој аеродром најчесто работи со ограничен капацитет што не е во 
прилог на развојот на околните региони кои зависат од истиот.  

  
Телефонска мрежа: АД “Македонски Телекомуникации” за своите корисници 
обезбедува широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги 
со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до интернет, 
мобилни телекомуникациони услуги, јавни говорници. Телекомуникационите 
услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената комуникациска мрежа 
со примена на најсовремени технологии.   

Корисници во ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се приклучени 
преку телефонската централа во Битола.  

 
Мобилна телефонија: Кориснички компании за мобилна телефонија во Р. 
Македонија се Т-Мобиле, ВИП и ОНЕ. Тие во своите секојдневни развојни 
активности вршат 
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§ Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:  

 - региони, општини, населени места,   
 -  подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски,  
    стопански, индустриски, погранични зони и др.)  

§ Сообраќајна и транспортна инфраструктура  
§ Изготвување на проекти за развој на ГСМ мрежата согласно 

постоечката инфраструктура на теренот  
§ Усогласување на развојните планови со одделни институции на 

државата (министерства, управи и сл.).  
§ Целиот овој регион, покриен е со сигнал на трите компании за 

мобилна  телефонија во РМ. 
 

 
 
3.4.4 ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
 

Просторниот аспект на 
недвижното културно наследство е 
предмет на анализа во корелација со 
долгорочната стратегија за економски, 
општествен и просторен развој, 
односно стратегијата за зачувување и 
заштита на тоа наследство во услови на 
пазарно стопанство.  

Републичкиот завод за заштита 
на спомениците на културата, за 
потребите на Просторниот план на 
Макдеонија, изготви Експертски 
елаборат за заштита на недвижното 
културно наследство во кој е даден 
Инвентар на недвижно културно 
наследство од посебно значење.  

Инвентарот содржи список на 
регистрирани и евидентирани 
недвижни културни добра, што 
подразбира список на недвижните 
предмети со утврдено својство 
споменик на културата, односно на 
недвижните предмети за кои основано 
се претпоставува дека имаат 

споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, 
бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, 
куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, 
локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се 
наоѓаат спомениците.  

Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл. весник на  РМ бр. 
20/04, бр. 115/07), видови на недвижно културно наследство се: споменици, 
споменички целини и културни предели.  

 
Слика 31: Широк Сокак - Битола 
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Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во 
руралните населби и ридско-планинските подрачја, кои се целосно или делумно 
напуштени, што значително ја усложнува нивната заштита и користење.  

На подрачјето кое е предмет на анализа регистрирани се недвижни  
културни добра (Екпертски елаборат):  

 
1.   Археолошки локалитет “Хераклеа Линкестис”, Битола, антички период;  
2.  Археолошки локалитет “Вила Субурбана”, Битола, римски период;  
3. Археолошки локалитет 'Гургур Тумба”, Битола, североисточна 

периферија;  
4.   Археолошки локалитет 'Тумба”, Буково;  

 
Во  Археолошката карта на Македонија, која ги проучува предисториските и 

историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот 
среден век, на анализираното подрачје, евидентирани се локалитети:   

- Света Троица - Хераклеја, старохристијанска базилика, се наоѓа на околу 
500m југозападно од централното градско подрачје; Хераклеја – Heraclea 
Lynkestis, градска населба од хелинистичко време до средниот век;  

- КО Поешево - Тумба в село, населба од бронзено време, се наоѓа во 
селото;  

- КО Буково -  Буковски Манастир, старохристијанска базилика; Кутлиште,  
населба од римско време;  Неолјани, средновековна населба, се наоѓа во 
месноста Дванаесет Кладенци; Црквиште, средновековна црква и 
некропола, се наоѓа на 2km западно од селото, кај месноста Мишеа 
Ливада;  

- КО Лавци - нема;  
 
Според Просторниот план на Македонија, најголем број на цели се 

однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од 
пониско ниво.  

 
 
3.4.5 ТУРИЗАМ  
 

Туризмот денес во светот е една од најголемите “индустриски” гранки,  
односно стопански сектор со најбрз пораст. Очекуваниот растеж на оваа гранка, 
која ангажира голем обем на работна сила, а има и значителни ефекти во 
стопанството на локално, национално и регионално ниво, бара посебно внимание 
заради врската помеѓу заштитата на животната средина и одржливиот туризам, во 
смисла на понатамошен третман во контекстот на Агенда 21.  

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и 
ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, 
атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Р. Македонија како 
посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: 
водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и 
културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните 
подрачја и селата.  

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој 
и организација на туристичката понуда, во Републиката се дефинирани вкупно 10 
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туристички региони со 54 туристички зони. Трасата на далекуводот припаѓа на 
Пелагонискиот регион со осум туристички зони и 25 туристички локалитети.  
Реализацијата на предвидениот зафат за изградба на 2х110kV двосистемски  
далекувод ТС Битола 3- ТС Битола 4 ќе претставува значајна детерминанта во 
подобрување на инфраструктурните услови за развојот и на туристичката дејност. 
Согласно основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и 
организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка 
понуда  на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските 
дејности, да се почитуваат критериумите за заштита на животната средина и 
одржлив економски развој. 
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4 ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНКА НА МОЖНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА 

ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

4.1  ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВО РАЗЛИЧНИ ФАЗИ НА ПРОЕКТОТ 

 
Потенцијалните влијанија на реализација на проектот "Изградба на 

двосистемски далекувод  2X 110 kV ТС Битола 3 – ТС Битола 4" се идентификувани 
врз основа на сите проектни активности кои треба да се превземаат во сите фази 
на проектот. При проценката е користена т.н. Leopold матрица дадена во Табела 
12. Во матрицата се прикажани сите главни активности во фаза на изградба на 
подземниот кабелски далекувод и надземниот далекувод, работа и тековно 
одржување на далекуводот, во случај на хаварија и при престанок на работа. 
Активностите кои се превземаат предизвикуваат различни влијанија врз сите 
медиуми на животната средина, социо - економската состојба на населението и 
природната средина во подрачјето на проектот. Матрицата ги дава проценките на 
Експертскиот тим кои сè зависности постојат меѓу предвидените активности и 
соодветниот елемент на животната средина кој е загрозен од дејствието.  

 Од табелата се гледа дека најважни проектни активности кои влијаат врз 
различните елементи на животната средина се: a) расчистувањето на постоечкото 
земјиште и вегетацијата, б) копањето на ров и поставување на кабелската поставка 
и затрупувања на ровот, в) обележувањето на столбните места, ископот на 
темелните јами и бетонирањето на темелите, г) монтажата на челичната 
конструкција, изведувањето на електромонтажните работи и монтажа на 
заштитното јаже со оптички влакна, д) изградбата на нови пристапни патишта, 
транспорт на работниците и опремата како и на возилата кои ќе ги донесат 
деловите од челичните столбови, ѓ) вкрстувањето со другата инфраструктура и 
создавањето и управувањето со отпадот и се разбира самата работа и одржување 
на далекуводот. Активност со најмала веројатност дека ќе се случи е престанокот 
на работа на далекуводот и негово демонтирање.  
 Сите овие проектни активности ќе предизвикаат влијанија од најразличен 
тип, интензитет, времетраење, значење и други карактеристики врз следните 
елементи на животната средина: a) промена на пределот и нов визуелен лик на 
подрачјето, б) флората и фауната карактеристична за подрачјето како и заштитени 
видови, в) појава на електромагнетно зрачење, г) појава на бучава, д) нарушување 
на квалитетот на водата и воздухот во околината на далекуводот, д) создавање на 
различни видови на отпад и потреба од нивно соодветно управување, ѓ) 
безбедноста на вработените и околното население, ж) социо - економските 
аспекти разгледувани преку развојот на мали и средни претпријатија, нови 
вработувања, обезбедување на непречено снабдување со електрична енергија на 
сите сервисни објекти - болници, школи итн. 
 Во следните подпоглавја подетално се разработени сите можни влијанија 
врз елементите на животна средина во сите фази на спроведување на проектот: a) 
за време на градба, б) за време на работа и тековно одржување на далекуводот, в) 
во случај на хаварија и г) за време на престанок на работа на далекуводот и негово 
евентуално демонтирање.   
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Табела 12: Идентификација на можните влијанија на проектните активности врз 
различните елементи на животната средина - Леополд матрица  
(види прилог Табела 12) 
 
 

Leopold matrica.doc
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4.1.1 ВИЗУЕЛНИ АСПЕКТИ И ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ПРЕДЕЛОТ  
 

За време на градба 
За време на изградба на далекуводот визуелниот лик на пределот ќе се 

промени краткотрајно како резултат на активностите кои ќе се превземаат на 
теренот во облик на расчистување, копање на рововите, доаѓање и присуството на 
големи транспортни возила, камиони, кранови и друга механизација потребна за 
транспорт на челичните столбови, расчистување после монтирањето на столбовите 
и електомонтажните работи и создавањето на отпадот. Се разбира влијание врз 
пределот ќе има и присуството на многу работници (околу 10-15 на едно столбно 
место) и нивното движење во околината. Поставувањето на подземниот кабел ќе 
предизвика промена на визуелниот лик во урбаната зона до ТС Битола 4 во 
должина од 400m, но истото ќе биде од краткотрајна и локална природа. Се 
предвидува градбата на подземниот кабел да заврши за околу 15 работни дена.  
 За поставувањето на челично-решеткастите столбови за надземниот 
далекувод  и подготовката на теренот со поставување на бетонски постаменти ќе 
биде потребен и градежен материјал  и негов транспорт и складирање за време на 
поставувањето на столбовите. Се предвидува поставувањето на еден столб да трае 
околу 5 дена и по завршување на градежните работи и отстранување на шутот и 
другиот отпад краткотрајното влијание од изградбата ќе престане.    
  

Оперативна фаза 
 Генерално, бидејќи по својата природа далекуводите се позиционирани на 
експонирани локации тие во оперативната фаза се визуелно забележителни и до 
макс. 5km. растојание. Главни рецептори на новиот изглед на пределот по 
поставувањето на надземниот далекувод ќе бидат локалното население и 
патниците кои минуваат по локалните патишта Битола – Лавци - Буково – Крстоар – 
Кравари како и туристи кои ќе минуваат по магистралниот пат Битола – Грчка 
граница. Локалното население претставува најосетлива категорија бидејќи ќе биде 
подложно на перманентно изменет визуелен поглед на пределот кој го познаваат 
со години. Гледајќи од перспектива на локалното население, сегашниот предел е 
воглавно рамничарски, со ниска вегетација, ниски станбени куќи и градини и 
поглед кон околните планини и градот Битола.  
 

             
Слика 32: Визуелен поглед на подрачјето 
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Местата каде ќе се постават челичните столбови се наоѓаат на оддалеченост 
од најмалку 500m – 1000m од првите населени куќи, а јажињата поради својата 
конструкција и дебелина не претставуваат поголема пречка на видното поле. 
Челичната конструкција е во лесен мрежест облик и иако висината на столбовите 
изнесува од 12m до 28m со височина на врвот и до 40m, целата конструкција нема 
да предизвика уништување на пределот. За локалните патници и туристите кои 
патуваат со возило за Грција далекуводот влегува во видното поле многу краток 
временски период бидејќи коридорот на далекуводот со челичните столбови и 
јажињата само го сечат главниот магистрален пат и патот од Битола до околните 
села. 
  Во рамничарскиот дел од село Кравари до својот крај далекуводот се 
протега паралелно на растојание од 35m со постојниот 150 kV далекувод и нема 
значително да се изврши промена на визуелното опкружување. Ова посебно е 
земено во предвид при изборот на трасата и крајната диспозиција на столбовите.  
 Далекуводот преку своите елементи ќе биде видлив од различни точки на 
неговиот  визуелен опфат кој Експертскиот тим го идентификува за време на 
посетата на терен во јануари 2010. За целите на Студијата направени се симулации 
на изгледот на далекуводот на неколку карактеристични места од предвидената 
траса во пределот на локацијата на проектот. Симулациите се дадени во Прилог 
10.4.1 и даваат претстава за визуелниот изглед на пределот во оперативната фаза 
на проектот.      
  

При престанок на работа 
 При демонтирање на далекуводот повторно би се појавиле нарушувања на 
визуелниот изглед на пределот од присуство на работни машини и работна сила. 
Но, по завршувањето на фазата на демонтирање која би траела неколку месеци, 
пределот ќе се врати во првобитната состојба пред започнување на проектот. 
 
4.1.2  ВЛИЈАНИЈА ВРЗ БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ  
 

Очекувано е  дека за време на изградбата на објектот, за време на неговото 
работење како и за време на потенцијална хаварија ќе се појават големи 
влијанијата врз биолошката разновидност.  
 

За време на градба 
За време на градбата на трасата на далекуводот детерминирани се следните 

влијанија: 
 
- Градежните активности негативно влијаат на одредени растителни и 

животински видови кои имаат свои природни живеалишта на и во 
близина на локацијата; 

- Појава на бучава и вибрации при работата на градежните возила, од 
машините и опремата кои  се користат при изградбата, ќе предизвика 
висока вознемиреност кај водоземците, како и пореметување на нивниот 
репродуктивен процес; 

- Честа фреквенција на возила и луѓе кои предизвикуваа вознемиреност 
кај птиците, како и останатите живи организми поготово во периодот на 
нивното парење, 
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- Појава на фрагментација на стаништата со што се загрозува биолошката 
разновидност; 

- Потенцијална појава на нови пристапни патишта со што се уништуваат 
постоечки екосистеми како и појава на ерозија на земјата; 

- Уништување на растителна вегетација долж трасата; 
- Зголемување на количината на прашина во околината како резултат на 

интензивните градежни активности, со што доаѓа до нарушување на 
постоечките живеалишта на присутните живи органзими, како и 
напластување на прашината на листовите, со што се намалува или 
спречува интензитетот на фотосинтезата; 

- Создавање на отпад од градежните активности, кој ја загадува околната 
животна средина; 

- Можност од загадување на почва како и на подземните води од маслото 
од возилата и машините, доколку неправилно се ракува со нив или во 
случај на хаварија; 

- Смртност на видови на флора и фауна за време на фазата на изградба. 
 

Оперативна фаза 
Во текот на оперативната фаза на објектот, најранлива група на организми 

се птиците кои можат лесно да настрадаат со допирање на нивните крила до 
електричните кабли. Птиците очигледно заради слабата забележителност на 
жиците не можат навремено да реагираат. Птици кои мигрираат ноќе, може да се 
соочат со висок морталитет во лоши  временски услови, како што се магла, дожд и 
ниска покривка со облаци, кога птиците се дезориентирани. 

Исто така, самата должина и распространетост на далекуводот е една 
дополнителна пречка во препречувањето на нивниот миграторен коридор. 
Со постоењето на далкуводот трајно се губат дел од природните живеалишта кои 
биле деградирани при самата изградба, што значи дека е голема веројатноста дека 
дел од присутните организми кои претходно живееле на местото на локацијата ќе 
мигрират во други области, што драстично ги менува природните биолошки текови 
на самиот екосистем. 

Успешни методи кои можат да се користат за избегнување на допирот  на 
птиците со далекуводот и неколкуте истражување кои се однесуваат на проблемот 
со судирот се планирањето на далекуводот  и промена на дизајнот на далекуводот 
(оваа опција вклучува релокација на далекуводот, маркирање на надземните жици 
за да тие бидат повидливи за птиците, користење на подземни кабли). Во многу 
случаи одлуката за изградба на далекуводот и можните мерки за ублажување се 
базирани на економскиот фактор. Алокација на една постоечка линија е последна 
опција  која треба да се понуди доколку се третира ублажување на судирот на 
птиците со далекуводот. Огромниот трошок за изградба на нова линија е причина 
да не се смета на ова опција доколку не се појави значаен биолошки морталитет. 

Сериозноста на проблемот околу повредите и смртноста на птиците од 
далекуводите под напон е разгледувана и земена во предвид и при поставување и 
на Европската политика за заштита на природата во 2004 год. Една од 
најадекватните и најсовремените методи за заштита на птиците од штетни допири 
со надземните електрични водови е употребата на Bird Flight Diverters уредите 
(уреди за пренасочување на птиците). Со помош на специјалниот дизајн (прикажан 
на Слика 33) овие современи уреди ги предупредуваат птиците на опасност.  
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Слика 33: Различни видови на уреди за пренасочување на птиците на пазарот 

 
Тие се одликуваат со можност за движење  под дејство на ветрот, 

рефлексија на УВ зраци како  и емисија на светлина. Некои се изработени од 
флуоресцентен материјал и овозможуваат видливост и преку ноќ, а исто така и во 
услови на магла и недоволна осветленост. Уредите се тестирани и развиени од 
биолози, кои ја потврдуваат уникатноста и делотворноста на уредите со што се 
намалува смртноста на птиците  при нивната миграција. Едно испитување во 
период од три години во Германија на поставување на овие уреди на 110 kV 
далекувод ги покажува следните резултати пред и после поставување на уредите: 
 
Табела 13: Намалување на смртноста на птиците како резултат на поставување на уреди за 
пренасочување 

110 kV далекувод Bernburg – Susigke (Германија)  Смртност кај птиците   

Далекуводот е  без уреди за насочување на птиците 156  

На далекуводот  со поставени уреди за насочување на 
птици 

(на 40 м растојание) 
56 

На далекуводот  со поставени уреди за насочување на 
птици 

(на 20 м растојание) 
1 

 
Монтажата на овие уреди е многу лесна. Препорачаното место за нивно 

поставување е на средишниот дел на водот меѓу два столба (60% од должината на 
водот меѓу двата столба), а растојанието меѓу уредите поставени во тој средишен 
дел на водот е околу 10 м. Препораката е дадена од страна на Фондот за загрозени 
видови – Endangered Wildlife Trust – EWT. 

 
За време на фазата на изградба и одржување на далекуводите, присутни се  

некои деструкции и неизбежни промени. Ова се случува со изградбата на 
пристапни патишта, и расчистувањето на локацијата. Потребно е да се изврши  
обезбедено растојание помеѓу жиците и почвата, со цел да се минимизира ризикот 
од пожари. 

Овие активности можат да имат влијание на размножувањето на птиците, 
растењето, како и промена на нивното живеалиште. Многу птици се исклучително 
чуствителни на секакво вознемирување и доколку ваквите дразби се случат во 
критично време за време на циклусот на размножување , на пример кога јајцата  
се за полагање или во фаза на испилување може лесно да се случи привремено 
или трајно напуштање на гнездото или прерано испилување што резултира со 
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смртност на плодот. И во двата случаја, последиците се фатални. Посебно е важно 
да се избегне вакви влијанија кај ретки видови на птици кои се размножуваат 
еднаш годишно или еднаш на две години. 

Во основа, е невозможно да се одбегне страдањето на птиците при нивниот 
допир со електричните жици  и покрај предлагање на најдобри мерки за 
ублажување. Затоа е потребно да се направи проценка на ризикот и мерки за 
ублажување на негативните влијаније кон високо биолошко значајните видови, за 
да се добијат максимални резултати.  
 

Во случај на хаварија и престанок со работа 
Операторот пред се треба да спроведе максимални заштитни мерки за да 

спречи било каква хаварија на објектот. Доколку сепак се случи нешто такво (во 
најчест случај пожар, паѓање на столбот, кинење на жиците итн.), треба да се 
спроведат сите неопходни мерки за да се спречат дополнителни уништувања на 
природни живеалишта, деградација на екосистемите на местото на хавријата, 
уништување на цели биоценози и нарушување на природните појави како што се 
синџирот на исхрана, фотосинтезата, размножувањата и исхраната на живите 
видови. 
 
 
4.1.3 ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИ ВЛИЈАНИЈА  

 
За време на градба 

 За време на градба не се очекуваат позначајни електромагнетни влијанија 
врз животната средина и луѓето. 
 При градбата дел од работниците краткотрајно ќе бидат изложени на 
поинтезивни електромагнетски зрачења при изведување на работите во ТС Битола 
4. Исто така краткотрајни поинтезивни електромагнетни зрачења ќе се појават при 
заварувачките работи, а слаби зрачења при употреба на друга електрична опрема 
  

Оперативна фаза 
При работата на далекуводот постојат електрично и електромагнетско поле 

кои различно се распространуваат кај надземни и подземниот водови. Затоа 
електромагнетното влијание ќе биде разгледано одвоено за двата дела од 
далекуводот. Конструкцијата на далекуводот и појавата на електрично и 
електромагнетното зрачење можат да имаат влијание врз живиот свет но и врз 
работата на опремата која работи со предавање и примање на радио сигнали. 

Влијанието врз живиот свет може да биде директно (непосреден контакт со 
проводниците) или индиректно (преку електромагнетското зрачење). 

Директниот контакт со кабелскиот вод е возможно само при градежни 
зафати и тоа во случај кога не се почитуваат процедурите за ископ и доколку 
настане оштетување на кабелот. Директниот контакт со надземен вод е полесно 
возможно, но и тој се случува најчесто во случаи кога луѓето не се придржуваат на 
пропишаните растојанија од проводниците или на безбедносните мерки за работа, 
а кај животните најчесто кај птиците. Доколку настане контакт со два проводника 
или еден проводник и земја, поради високите напони, настанува сигурна смрт. 

Појавата на електрично поле кај далекуводот е последица на напонските 
состојби, а магнетното зрачење се појавува како последица на течење на струја. 
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На јачината на магнетното поле свое влијание имаат и распоредот на проводниците 
и нивното растојание од објектите. 

Во светот постојат многу истражувања за распределбата и влијанието на 
електричното поле на луѓето и главните сознанија се прикажани на Слика 33 и 
Слика 34. На Слика 33 е прикажана просторната распределба на електричното поле 
создадено од 110 kV. 

 

 
Слика 34: Распределба на електричното поле на 110 kV далекувод 

  
На Слика 34 дадена е распределбата на електричното и магнетното поле на 

еден 150kV далекувод со различни столбови. Бидејќи напонското ниво на 
далекуводот кој е предмет на оваа Студија  е блиско со прикажаниот, може да 
сметаме дека и ефектите ќе бидат исти. 
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Слика 35: Распределбата на електричното и магнетното поле кај 150 kV далекувод 

 
 Од сликите се гледа дека на ниво на земјата интензитетот на зрачењето е 
далеку понизок од максималните вредности дефинирани со препораките на 
Европска комисија. Вакви истражувања и мерења се вршени и во Македонија од 
страна на факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје при 
што се мерени вредности на електричното и магнетното поле во близина на 110 kV 
далекувод и во трафостаница. Измерени се максимални вредности од 1783,1 V/m и 
2,673 µT. Овие резултати во голема мерка се совпаѓаат со вредностите прикажани 
на сликите. 
 Начинот на конструкција на подземните кабли оневозможува појава на 
електрично поле надвор од кабелот, но високонапонските кабли создаваат многу 
поголемо електромагнетно зрачење од надземните водови, но и тоа зависи од 
длабочината на поставување, распоредот на проводниците, дали се работи за 
едносистемски или двосистемски вод и тн. Истражувањата во Ирска покажуваат 
дека интензитетот на магнетното поле на растојание од 5m од кабелот за 110 kV 
кабел изнесува 1,5 µT. 

При работа, надземниот далекувод со својата конструкција и 
електромагнетно зрачење претставува можна пречка во работата на постојните 
радиопредаватели, како и на приемниците на радио сигнали. Бидејќи во 
непосредна близина на трасата нема предаватели ефектот врз нив е занемарлив, а 
приемниците на радио сигнали (телевизија, радио, мобилни телефони и др.) 
можат да почувствуваат благо слабеење на сигналот, но само во непосредна 
околина на далекуводот. Бидејќи далекуводот со својот надземен дел не поминува 
низ населени места, а најблиските куќи се оддалечени повеќе од 100m од 
проводниците може да се смета дека влијанието на далекуводот на 
радиосигналите ќе биде занемарливо.  

За време на работата на далекуводот при лоши временски услови  можна е 
појава на корона и парцијални празнења во воздухот. Овие парцијални празнења 
предизвикуваат пречки кај радио сигналите посебно од среднобрановото (АМ) 
подрачје. Бидејќи во близината на далекуводот не постојат среднобранови 
предаватели, а појавата на парцијални празнења се очекува само во екстремно 
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лоши метеоролошки услови (при магла и изразито голема влажност) може да се 
смета дека овие пречки се занемарливи. 

Со својата конструкција и поставеност подземниот дел на далекуводот 
(кабелот) не може да има влијание на радиосигналите. Единственото можно 
влијание е врз сигналот на телекомуникациските кабли со кои се вкрстува, но 
доколку вкрстувањето се изведе според прописите, ова влијание е занемарливо. 
 

При престанок на работа 
 При престанок на работа на далекуводот, исто како при градбата, 
електромагнетните зрачења ќе се појават кусотрајно, ќе бидат од локален 
карактер и ќе бидат изложени само работниците кои ќе ги извршуваат работите за 
демонтажа.  

По извршената демонтажа нема да постојат дополнителни електромагнетни 
зрачења. 

 
4.1.4   БУЧАВА 
 

За време на градба 
 Извор на бучава претставуваат различните движења на камиони, 
автодигалки и друга градежна механизација и опрема како и ракувањето со 
градежните материјали за време на градба на далекуводот.  Појавата на бучава во 
оваа фаза е неизбежна, но добро е што фазата на градба трае кратко и опремата 
која обично се користи не е интензивно бучна. Опремата која се користи на 
отворено по спецификација предизвикува ниво на бучава од max. 100 dB., а мора 
да се земе во предвид и податокот за типот на подрачје на далекуводот според 
степенот на заштита од бучава предвиден во новата законска регулатива од оваа 
област.  Првата локација од проектот (подземниот кабел) спаѓа во подрачје од втор 
степен, трасата на надземниот далекувод во подрачје од четврти степен. Нивоата 
на бучава кои треба да се обезбедат на овие подрачја се дадени во Табела 11.   
  
Табела 14: Подрачје одредено според степенот на заштита од бучава  

Подрачје одредено според 
степенот на заштита од бучава 

Ниво на бучава (dBA) 

 Lд Lв Lн 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од четврти степен 70 70 60 
Lд  - ден (период од 7 до 19 часот) 
Lв – вечер (период од 19 до 23 часот) 
Lн – ноќ (период од 23 до 7 часот) 

  
При градба присуството на бучава можно е да предизвика кусотрајни одалечувања 
на живиот свет од подрачјето на проектот кое по завршување на градбата ќе се 
врати на своите првобитни живеалишта. 
  

Оперативна фаза 
 Во фазата на работа на далекуводот се јавуваат обично два типа на бучава – 
бучава предизвикана од каблите и столбовите како и бучава од активности на 
редовни контроли и одржување. При работа на далекуводите под посебни 
метеоролошки услови и во зависност од напонот се појавува т.н. Корона ефект. 
Овој ефект се карактеризира со зуење и потпукнување кои создаваат бучава при 
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магла, дождливи временски услови, нечист воздух. Бучавата се јавува како 
резултат на мало количество на електрично јонизирање на влажниот воздух близу 
до надземниот вод. Испитувањата покажале дека при јак дожд нивото на бучавата 
од дождот е повисока од нивото на бучава од т.н. Корона ефект. За време на слаб 
дожд, густа магла, снег и при други услови кога има влага во воздухот (типично 
влажност на воздухот повисока од 80%), далекуводот предизвикува забележителна 
бучава, но и таа е во границите на нивото на бучава во станбен објект (50 dB до 60 
dB). Во сув период звуците се дури и незабележителни (40 dB до 50dB), се јавуваат 
само спорадични потпукнувања.  
 Кај планираниот далекувод од 110 kV  овој ефект не се очекува да се појави 
при нормални метеоролошки услови, туку само при влошени.  
 При работа на далекуводот може да се појави и бучава од поинтензивно 
струење на ветерот околу проводниците и столбовите. Нивото на бучава зависи од 
брзината на ветрот и неговиот правец. Бучава може да се појави и при  нечисти 
или скршени порцелански или стаклени изолатори.  
 Од прескоци на висок напон во хавариски услови може да се слушне 
кусотраен трасок.  
  

При престанок на работа 
При демонтирање на далекуводот истите активности како при градба би се 

одвивале и соодветно истите извори и нивоа на бучава би се појавиле.  
 
 
4.1.5  ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ПОСТОЕЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  
  

За време на градба 
 Изградбата на далекуводот нужно ќе внесе свои влијанија на постојната 
инфраструктура во реоните каде што ќе се простира трасата и каде ќе се 
изведуваат градежните работи. 

При градбата, далекуводот има повеќе вкрстувања со постојната 
инфраструктура.  

Според информациите на сопствениците на инфраструктурните објекти (ЕВН 
Македонија, Македонски Телеком, ЈП Водовод, ЈП Стрежево и ЈП Комуналец) при 
изведбата на кабелскиот вод состојбата е следна: 

- Нема вкрстување со водоводни инсталации; 
- Нема вкрстување со инфраструктура сопственост на ЈП Стрежево; 
- Постои најмалку едно вкрстување со канализациони цевки; 
- Постојат повеќе вкрстувања со подземни 10 kV кабли;  
- Постои најмалку едно вкрстување со телекомуникациски кабел; 
- Постои вкрстување со локални улици; 
 
На трасата на воздушниот вод состојба е следна: 
- Има вкрстување со повеќе локални патишта; 
- Има вкрстување со меѓународниот магистрален пат Битола – Грција; 
- Има вкрстување со меѓународната железничката линија Кременица-

Битола; 
- Има вкрстување со главниот доводен канал на системот за наводнување 

Стрежево; 
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- Има повеќе вкрстувања со надземни енергетски водови со напонско ниво 
до 10 kV; 

- Нема вкрстување со далекуводи со напон од 110 kV и повеќе; 
- Во непосредна близина на далекуводот не постојат базни станици на 

мобилните оператори; 
- Има вкрстување со надземни комуникациски водови; 
Постојната подземна инфраструктура при изградбата на надземниот вод има 

значење, само од аспект на микролокациско поставување на темелите на 
столбовите, што може да предизвика само мало поместување на истите. 

При градбата покрај вкрстувањата, посебно врз постојна патна мрежа ќе 
постојат влијанија од движењето и работа на градежните машини и транспортните 
превозни средства, како и повремени застои и променети режими во сообраќајот. 

 
Оперативна фаза 

 Во оперативната фаза не се очекуваат позначајни влијанија на 
инфраструктурата (постојна и идна), доколку изведувачите на далекувод и на 
идните инфраструктурни објекти се придржуваат кон законската регулатива, 
важечките прописи и добрата пракса.  
 Негативните ефекти врз инфраструктурата можат да се јават само при 
хаварии на далекуводот, кои бараат ангажирање на поголема механизација и 
работна сила. 
   

При престанок на работа 
По престанокот на работа, можни се кусотрајни негативни последици пред 

се на патната инфраструктура, поради работата на градежните и транспортите 
возила, кои треба да извршат демонтажа и транспорт на деловите на далекуводот. 
Врз останата инфраструктура не се очекуваат позначајни влијанија. 
 
4.1.6  ВЛИЈАНИЈА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ  
 

Далекуводите по својата природа не вклучуваат извор на согорување на 
гориво што е карактеристично за други енергетски проекти и промената на 
квалитетот на воздухот се појавува како резултат на фазата на изградба на 
далекуводот и сообраќајните активности при изградба и редовно одржување на 
истиот.  
   

За време на градба  
 Главните влијанија на проектот  врз квалитетот на воздухот во подрачјето се 
очекуваат за време на градбата – изведба на земјени и бетонски  работи за 
поставувањата на подземниот кабел и постаментите за столбовите и придружната 
инсталација на далекуводот.  
 Се очекува појава на прашина како фугитивна емисија на најситните 
честички на земја, песок при изградба на нови пристапни патишта, рамнење на 
теренот при воспоставување на градилиштето околу столбовите како и при изведба 
на бетонските постаменти. Прашината се појавува краткотрајно и при копање на 
ровот за подземниот кабел во должина од 400m. во урбаниот дел на Битола.  
 Различните видови на возила, опрема и градежна механизација кои ќе се 
користат при изградба претставуваат мобилни извори на емисии на загадувачки 
материи од кои најкарактеристични се NOx, CO, PM10, несогорени јагленоводороди, 
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сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди кои придонесуваат кон 
секундарно создавање на озон и сите претставуваат директен и индиректен ризик 
на човековото здравје и животната средина. Квалитетот на горивата во Македонија 
е во рамките на европските стандарди и се контролира во акредитирани 
лаборатории. Појавата на емисиите на согорувачките супстанции и негативното 
влијание е со краток интензитет, на локално ниво и преку дистрибуција на 
загадувачките супстанции делува на квалитетот на воздухот во подрачјето. Главни 
рецептори кои можат да бидат засегнати се делови со куќи и објекти лоцирани 
околу местата на поставување на подземниот кабел и столбовите на надземниот 
кабел на оддалеченост од приближно 200m. На ова растојание се очекува 
краткотрајно нарушување на квалитетот на воздухот. 
 Но, мора да се напомене дека квалитетот на воздухот во општина Битола 
активно се мери на две мерни места и податоците покажуваат дека влијанието на 
емисиите од мобилни извори е минимално во однос на емисиите кои се јавуваат од 
страна на стационарните извори - инсталациите кои користат фосилни горива, 
посебно РЕК Битола. Податоците за квалитетот на воздухот во подрачјето на 
проектот е даден во Поглавје 3.3.6.  
 Не се очекува појава на миризба ниту во фазата на градба, ниту во 
оперативната фаза.  
  

Оперативна фаза 
 Во оваа фаза на проектот главните влијанија врз квалитетот на воздухот 
доаѓаат од согорувањето на горивото на возилата и опремата потребна за редовни 
контроли на далекуводот (кои обично се случуваат еднаш годишно) и при посетите 
за потребни интервенции. Но, тие влијанија се краткотрајни, локални, минимални 
и воопшто не станува збор за нарушување на квалитетот на воздухот во голема 
мера. 
   

При престанок на работа 
 При демонтирање на далекуводот повторно би се појавила  потреба од 
градежна механизација, возила, кои би го нарушиле квалитетот на воздухот во 
подрачјето краткотрајно и минимално. 
 
4.1.7   ВЛИЈАНИЈА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ  
 

За време на градба  
 Проектните активности кои се преземаат во фазата на градба не 
предизвикуваат значително долготрајно негативно влијание на водните тела 
бидејќи при истите не се користат водни ресурси и поголемиот дел од 
активностите не се спроведуваат блиску до површинските води.  
 При активности на копање, поставување на подземниот кабел во непосредна 
близина на Стара Река може да дојде до краткотрајно времено загадување на 
водата со земја, цврсти честички кои ќе предизвикаат заматување на водата, 
протекување на масло или гориво од возилата и опремата која се користи или 
делови од отпад кој се создава. 
 При подготовка на земјиштето за нови пристапни патишта, воспоставување 
на градежните зони околу темелите за поставување на челичните столбови, може 
да се јави  загадување  на површинските и подземните води од времен карактер во 
облик на: a) ерозија на седиментите поради отстранувањето на почвената 



Студија за оцена на влијанието врз животната срeдина од изградбата на двосистемскиот 
Далекувод 2 x 110 кV ТС Битола 3 – ТС Битола 4 

 

  Страна 81 

покривка, б) истекување на гориво и масло од опремата и возилата, в) различен 
отпад кој се создава при овие активности.  
 Горенаведените активности можат да влијаат и главно се онесуваат на 
местата каде ќе бидат поставени столбовите во близина на реките Смилевска и 
Киндирка и V канал на Хидросистемот Стрежево во чија близина ќе биде поставен 
затезниот столб AZ8.  
 Бидејќи нивото на водата во глациофлувијалните седименти (каде што ќе се 
постават затезните столбови AZ 2 и  AZ 4) е на длабочина од околу 4m до 5m, а се 
работи за плитки ископи во длабочина од 2.2m, не се очекува негативно влијание 
врз квалитетот на подземните води.  
 Пристапните патишта можат да го изменат начинот и режимот на 
одведување на атмосферските води  поради измената на пропустливоста на 
површината, отстранување на вегетацијата и при тоа да се предизвика ерозија и 
под дејство на ветар и дожд може да се случи седиментација на природните 
дренажни патеки.   
  

Оперативна фаза 
 При тековна работа на далекуводот не се очекуваат негативни влијанија врз 
површинските и подземните води. 
  

При престанок на работа  
 Во колку дојде до демонтирање на далекуводот, сите активности кои се 
предвидени при градењето ќе се случат повторно и незначително краткотрајно 
може да дојде до загадување на површинските и подземните води и појава на 
ерозија на земјиштето. 
 
4.1.8   СОЗДАВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ ОТПАД  
 

Низ целиот животен циклус далекуводот ќе влијае на создавање на мали 
количини различни фракции на неопасен отпад.  

Идентификувани беа следните материјали и компоненти кои се составен дел 
на далекуводот и кои би можеле да се јават како отпадни материи во животниот 
век на далекуводот: а) кабелот кој е направен од алуминиум, бакар  полиетилен,б) 
проводници за надземниот вод направени од алуминиум и железо, в) порцелански 
изолатори, г) кабелски завршетоци направени од композитни материјали – 
стакопластика исполнети со силиконско масло и метални делови, д) столбови 
направени од поцинкувани челични профили и челични штрафови, ѓ) 
армиранобетонски темели, е) оплата за бетонирање и различни материјали за 
пакување направени од дрво и хартија. 

 
За време на градба  
Во фаза на градба отпадот ќе се јави како резултат на ископ, затрупување, 

бетонирање, трасирање на патишта, рамнење на земјата и др. градежни 
активности, а типот на отпад е пред се шут, инертен отпад . При поставување на 
столбовите и јажињата на далекуводот можна е појава и на друг отпад од 
различните составни делови на далекуводот и истите припаѓаат на групата 
неопасен отпад.  Работниците кои ќе работат на градежните и електромонтажни 
работи ќе создаваат привремено голем комунален отпад.  
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Како резултат на градба, ракување со материјалите можна е појава на отпад 
од сите горенаведените компоненти, но исклучиво само во градбата и по 
престанок на работа во колку се врши демонтирање на далекуводот. Отпадот по 
својата карактеристика е неопасен отпад и припаѓа во следната категорија од 
Листата на отпади (Сл. весник на РМ бр. 100/05): 

 

Категоризација 
спрема 

националната 
Листа на отпади 

Група/Вид на отпад 

12 01 05 Честички и отсечоци од пластика 

12 01 13 Отпад од заварување 

13 07 Отпад од гориво 

15 01 Отпад од пакување од хартија, пластика, метал, 
дрво 

17 01  Отпад од бетон  

17 02 Отпад од дрво, пластика и стакло 

17 04 Отпад од метали 

17 05 04 Отпад од ископ на земја 

17 06 04 Изолациони материјали 

17 09 04 Друг отпад од градење (мешан отпад) 

20 03 01 Измешан комунален отпад 

      
 Управувањето со сите фракции на отпад треба да се врши во согласност со 
законската регулатива за отпад и поединечните струи на отпад имајќи во предвид 
дека некои од  фракциите можат да се рециклираат (метали, хартија, стакло), 
повторно употребат (земја, исечоци од јажињата, каблите), инертниот отпад да се 
носи на посебна депонија за инертен отпад, а комуналниот и другиот неопасен 
отпад  да се носи на депонијата Мегленци која претставува место за финално 
отстранување на отпадот во општина Битола. Јавното Комунално претпријатие 
Комуналец од Битола е одговорно за собирање, транспорт и финално отстранување 
на комуналниот отпад во општината Битола и за управување со депонијата 
Мегленци.  
  

Оперативна фаза и  демонтирање на далекуводот  
За време на работа на далекуводот не се очекува појава на отпад, а доколку 

дојде до демонтажа, повторно ќе се јават горенаведените фракции на отпад и 
делови од столбовите и челичната конструкција со кои треба да се управува на 
начин кој ги задоволува националните стандарди.  
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4.1.9  ВЛИЈАНИЈА ВРЗ КУЛТУРНИ НАСЛЕДСТВА  

 
При изработката на планската документација од пониско ниво, утврдена е 

точната позиција на локалитетите со културно наследство кои се наоѓаат во 
поширокото подрачје низ кое минува трасата. 

По планираната траса во рамките на локацијата која е избрана за изградба 
на далекуводот, конкретно, на локациите каде што ќе се подигаат столбовите и во 
линија на протегање на жиците кои ќе ги поврзуваат истите, не постојат 
археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои би претставувале 
ограничувачки фактор во процесот на планирање и проектирање на далекуводот.  

 
За време на градба 
При  спроведување  на  проектот не се очекувааат директни или индиректни 

влијанија врз културното археолошко наследство, односно врз наведените 
недвижни културни добра и археолошки локалитети во точка 3.4.4.  

Сепак, во случај ако при реализација на земјените градежни работи се 
утврди постоење на артефакти или се појават индиции дека  на локацијата се 
наоѓа потенцијално археолошко добро, градежните работи ќе бидат запрени и 
навремено ќе биде известена Управата за културно наследство при Министерството 
за култура. 

 
Опреативна фаза 

 За време на работата не се очекуваат влијанија врз културното археолошко 
наследство. 
 

При престанок на работа 
 При престанок на работа, односно при евентуално демонтирање на 
далекуводот и неговите делови, активностите се исти како и при време на градба, 
само по обратен редослед. Следствено, не се очекуваат влијанија врз културното 
археолошко наследство. 
 
4.1.10  БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ 

 
За време на градба 

 Од безбедносен аспект за време на градба на далекуводот, главните ризици 
за нарушување на безбедноста се поврзани со активностите на работниците кои ќе 
ги извршуваат градежните и електромонтерските работи. При градењето можно е 
да дојде до повреди на работниците пред се поради невнимателна работа, но и до 
појава на пожар при употребата на алат и опрема што искрат. 
 До повреди може да дојде и кај локалното население, доколку 
невнимателно пристапува кон градежните објекти.  
 За време на подигнување на металните столбови и поставување на 
проводниците, покрај повредите заради невнимателна работа може да настанат и 
несреќи поради појава на електрични празнења во атмосферата, посебно при лоши 
временски услови. 
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Оперативна фаза 
 За време на работа безбедносните аспекти начелно може да се поделат 
настани предизвикани од активности од луѓето и елементарни непогоди.  
 Од активностите на луѓето можат да настанат повреди поради невнимателно 
движење и ракување со машини и алати во непосредна близина на далекуводот 
или пак со демонтирање на делови од столбовите од несовесни граѓани. 
Последиците од невнимателно ракување веќе се опишани во делот за 
електромагнетски зрачења. Со демонтирањето на делови од столбовите се 
нарушува нивната стабилност и издржливост на столбовите што може да 
предизвика нивно паѓање и прекин на напојувањето со електрична енергија. Се 
разбира, доколку во тој момент се најдат луѓе или животни во непосредна близина 
постои опасност од повреди и смрт. 
 Елементарни непогоди кои може да се очекуваат во оперативната фаза на 
работата на далекуводот се: земјотреси, поплави, силни ветрови, невреме со 
грмотевици, нафаќање на мраз на проводниците и пожари.  

Далекуводот се наоѓа во подрачје со сеизмичка активност VII0 степени по 
Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што значи дека се очекува појава на 
земјотреси за време на неговата работа. Доколку се запазени сите технички 
нормативи, во случај на земјотрес не се очекува паѓање на столбови, туку поради 
дејствување на заштита само прекин на неговата работа.  

Според конфигурацијата на теренот, поплави се можни само во 
рамничарскиот дел на трасата. Во Пелагониската  рамница не постои опасност од 
појава на буици кои би ги поткопале темелите и би ја нарушиле стабилноста на 
столбовите, а висината на надојдената вода е мала и не може да предизвика 
опасност за работата на далекуводот. 

Силните олујни ветришта, во минатото предизвикувале паѓање на столбови, 
но изведбата на современите столбови е многу постабилна, така да не се 
очекуваат такви проблеми. Според прописите, далекуводот мора да има заштитно 
громобранско јаже, а секој столб мора прописно да биде заземјен. На овој начин 
далекуводот се штити од оштетувања како последица на гром. 

Во зимските месеци при посилни врнежи, ниски температури и појава на 
ладен ветер можна е појава на нафаќање на мраз на проводниците. Техничките 
нормативи ги дефинираат силите кои треба да ги издржат проводниците, но во 
ретки случаи тежината на мразот може да ја надмине издржливоста на системот, 
при што најчесто доаѓа до кинење на проводниците. При падот на проводникот на 
земја реагира неговата заштита и тој се исклучува, а поправката се состои во 
замена на оштетените проводници. 

Досега анализираните елементарни непогоди практично не можат да имаат 
влијание и да предизвикаат оштетувања на подземниот кабел. 

На трасата на далекуводот можни се појави поради активности на луѓето, а 
многу поретко и поради природни појави (удар на гром, самозапалување и сл.). 
Оштетувањата на далекуводот кои можат да настанат од пожари, најчесто се 
занемарливи, но понекогаш најниските точки од проводниците можат да бидат 
зафатени со пожар, што може да предизвика прекин на проводниците. Кај 
кабелскиот вод пожар може да предизвика оштетување само доколку се појави во 
на излезот на кабелот од земја. Во тој случај доаѓа до оштетување на изолацијата 
на кабелот и тој дел од кабелот треба да се замени. 
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При престанок на работа 
 При престанок на работа треба да се изврши демонтажа на далекуводот и 
неговите делови по обратен редослед од неговото градење, така да активностите и 
безбедносните ризици се исти како и при време на градба. 
 
4.1.11  КУМУЛАТИВНИ ЕФЕКТИ  

 
Кумулативните ефекти се јавуваат како резултат на акумулација и 

интеракција на повеќекратни притисоци врз екосистемите кои придонесуваат кон 
менување на состојбата со животната средина. Тие се дефинираат како промени 
на животната средина предизвикани од активности во комбинација со други 
човечки активности од минатото, сегашноста и предвидливи идни активности кои 
би можеле да се случат на тоа подрачје. 
 Токму поради тоа методологијата на Оцената на влијанието на проектот врз 
животната средина опфаќа анализа на сегашната состојба со сите елементи кои го 
карактеризираат подрачјето каде ќе се одвива проектот, и истата претставува 
базна линија при одредувањето на кумулативните ефекти. Во исто време се 
анализираат проекти кои течат паралелно со предложениот и се размислува и за 
идните планови на истиот или други инвеститори на истото подрачје во колку е тоа 
можно.  

  Анализирајќи ги сите директни и индиректни негативни влијанија кои се 
случуваат при градбата, тековната работа и/или престанок и демонтирање на 
далекуводот во перспектива на сегашната состојба со сите медиуми ви животната 
средина во подрачјето на проектот, Експертскиот тим ги воочи следните 
согледувања: 

a) Далекуводот не генерира директни значителни емисии во воздух, вода 
или почва за време на неговата работа и нема појава на кумулативно загадување 
на овие медиуми во подрачјето на проектот 

б) Главниот кумулативен ефект може да се идентификува во однос на 
физичкото присуство на далекуводот во однос на постоечката инфраструктура од 
патишта и  постоечкиот 150 kV далекувод Грчка граница – Битола 1 (не е под напон) 
и другите енергетски и комуникациски структури. 

в) Позитивен кумулативен ефект се јавува како резултат на намалените 
загуби на енергија (намалено емитирање на топлина) во електроенергетскиот 
систем во Македонија 

г) Позитивни кумулативни ефекти се очекуваат во социо – економскиот 
развој на општина Битола преку развојот на мали и средни претпријатија кои ќе 
учествуваат во давање на услуги при градба на далекуводот и редовни контроли на 
истиот, преку континуирано снабдување со енергија и давање на можност за нови 
вработувања на млади лица 

д) Во подрачјето на проектот не постојат други индустриски објекти чии 
влијанија би воспоставиле интеракција и би предизвикале кумулативен ефект. 
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4.1.12  СОЦИО ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ  

 
 
Целта на поставувањето и оперирањето на далекуводот е подобрување на 

енергетскиот биланс и расположива електрична енергија на Општина Битола како 
и обезбедување на непречено напојување на потрошувачите приклучени на ТС 
Битола 3 и ТС Битола 4 преку најкуси можни траси со најмали загуби во преносниот 
систем.   

Прстенот кој се формира околу Битола, во кој ќе бидат поврзани сите четири 
110 kV трафостаници исто така ќе ја подобри и доверливоста на снабдување со 
електрична енергија и на потрошувачите кои се напојуваат и преку останатите две 
трафостаници. 

Се очекуваат долготрајни позитивни влијанија врз развојот на малите и 
средни претпријатија поради непреченото снабдување со електрична енергија и 
намалување на трошоците заради повремените прекини кои се случувале досега. 
Индиректни позитивни влијанија ќе се почувствуваат во развојот на локалната 
економија, редовно плаќање на даноците и одржлив развој на општина Битола.  

Проектот позитивно ќе влијае на долгорочен план во обезбедување на 
енергија за сите сервисни услуги кои се даваат во болниците, школите, јавните 
установи и со тоа ќе се зајакне социјалната грижа за населението и 
благосостојбата на истото. 

Потенцијалните краткотрајни влијанија на далекуводот се гледаат во 
можности  за вработување на локалното население и евентуални помали промени 
во социјалната структура на подрачјето и давањето на услуги на малите и средни 
претпријатија во сите фази на проектот. 

 
При изградба 
Зголемување на можностите за вработување се очекува преку директен 

ангажман на локалната работна сила во текот на фазата на изградба. Приливот на 
градежна работна сила ќе ја зголеми потребата за услуги од типот на сместувачки 
капацитети (хотели и мотели), прехрана и набавки (ресторани, продавници, итн.), 
сервисни услуги (гориво, одржување на возила), ангажман на локални компании за 
специфични сегменти од работите или за набавка на опрема и услуги (одржување 
на опрема, набавка на градежни и други стоки/материјали, итн).   
 
 Оперативна фаза 

За потребите на далекуводот, во фазата на оперативност ќе има потреба од 
редовни контроли и периодично одржување на неговите составни елементи. 
Следствено на тоа, доколку постоечкиот персонал не биде доволен за наведените 
обврски и надлежности постои можност и од нови вработувања на одреден број на 
лица кои ќе го одржуваат далекуводот и ќе ја контролираат неговата работата. 

 
Престанок на работа 

 Престанокот на работа на далекуводот негативно ќе влијае врз локалната 
економија бидејќи ќе се јават недостатоци и чести прекини во снабдувањето со 
енергија во реалниот сектор и индиректно ќе се јават негативни последици на 
развојот на локалното стопанство.   
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Експропријација и употреба на земјиште   
 Проектот може да има негативно влијание врз употребната вредност на 
земјиштето по должината на трасата. Во моментов немаме информација колкав 
дел од трасата на планираниот далекувод поминува преку земјиште во приватна 
сопственост или пак темелите на столбовите ќе се наоѓаат на приватен имот. 
Важен податок исто така е идентификацијата на катастарските парцели на кои ќе 
се изведуваат градежните работи и/или ќе биде поставена придружната 
механизација како и сегашната намена на тоа земјиште. 
  Во сите случаи потребно е да се започне постапка за експропријација на 
земјиштето од страна на инвеститорот спрема Законот за експропријација (Сл. 
весник на РМ бр. 33/95, 20/98, 40/99, 31/2003, 46/2005 и измените од 2008 год) со 
кој се уредува експропријацијата на сопственоста и правата кои произлегуваат од 
неа на земјиште, згради и други недвижности заради изградба на објекти и 
изведување на работи од јавен интерес во кои спаѓа и градењето на далекувод. АД 
МЕПСО досега има искуство со различните модели на експропријација на земјишта 
и истите ќе бидат разгледувани и предложени на сопствениците на земјиштето при 
градењето на планираниот далекувод: 
 a) Потполна експропријација кога со експропријацијата престанува правото 
на сопственост и другите права што произлегуваат од неа на недвижностите 
 б) Непотполна експропријација кога со експропријацијата може да се 
ограничи правото на сопственост со установување на право на службеност (за 
поставување на надземниот вод) или привремено ограничување на правото на 
користење (за привремено сместување на механизацијата, пристапни патишта и 
сл.) заради вршење на подготвителни работи на земјиштето. 
 На сегашниот сопственик на земјиштето му припаѓа праведен надомест кој 
не може да биде помал од пазарната вредност на недвижноста и тој заедно со 
трошоците на постапката за експропријација паѓаат на товар на корисникот на 
експропријацијата за чии потреби недвижноста е експроприрана. При утврдување 
на пазарната вредност на експроприраното земјиште што служи за земјоделско, 
шумско и друго производство треба да се води сметка за бонитетската и 
катастарска класа на земјиштето, климатскиот фактор и економските услови , а на 
градежно земјиште за погодноста за градба и местоположбата на локацијата. 
 Потребни се сите информации околу катастарските парцели на земјиштето и 
сопственоста, намената на земјиштето како и спремност на сопствениците за 
преговори со инвеститорот, како би можело да се направи детална анализа околу 
постапката за експропријација. Експертскиот тим препорачува отворена дискусија, 
максимално почитување на гледиштето на сегашните сопственици и нивните 
аргументи и потреби како и неизбежна максимална транспарентност при целиот 
процес на експропријација.    
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4.2 ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО  
 

Идентификацијата на влијанието на проектните активности врз различните 
елементи на животната средина беше направена со цел да се воспостави врска 
меѓу активностите во сите фази на животниот век на проектот и природната 
средина на подрачјето, социо – економските и здравствени аспекти на населението 
кое живее и економски делува на подрачјето на проектот.  

Втор чекор е одговор на прашањето: за какво влијание станува збор? Дали 
проектните активности на изградбата и работата на далекуводот како и при 
престанок на работа предизвикуваат позитивно или негативно влијание, дали 
влијанието е краткотрајно/среднорочно, кој е интензитетот на влијанието, дали 
тоа е реверзибилно/иреверзибилно, дали има кумулативен ефект итн.    

При поставување на методологијата, Експертскиот Тим воспостави 
критериуми за оценка на влијанијата и подготви матрица во кои беа оценети сите 
влијанија врз различните елементи на животната средина и истата е дадена во 
Табела 14 и влијанието врз секој елемент на животната средина доби генерална 
оценка А/Б/В/Незабележително како резултат на оцените на влијанието во однос 
на секој критериум. Критериумите се дадени во Табела 14а. 
 
Табела 14a: Воспоставени критериуми за оценка на влијанијата врз животната средина 

Критериум  Оценка на влијанието во однос на критериумите 

Карактер на влијанието Позитивно (+) Негативно (-) 

Тип на влијанието 
 

Директно Индиректно Кумулативно 

Јачина на влијанието 
 

Голема Средна Мала 

Опсег на влијанието 
 

Површина Волумен Дисперзија 

Време на појавување 
 

Веднаш Со задоцнување 

Времетраење на 
влијанието 

Краткотрајно Среднорочно Долготрајно 

Реверзибилност на 
влијанието 

Повратно Неповратно 

Веројатност на 
појавување  

Сигурно Можно Невозможно 

Важност  
 

Локална/Регионална Национална Прекугранична/Глобална 

Генерална оценка на 
влијанието 

А – Големо влијание             Б – Средно влијание  
В – Мало влијание                 Незабележително влијание 

 
 По спроведената оценка на влијанијата на проектот во сите четири фази на 
животниот тек на далекуводот (фаза на изградба, оперативната фаза, во случај на 
хаварија и при престанок на работа на далекуводот) беа идентификувани 
елементите со генералните оценки на влијанијата и истите се дадени во Табела 
14б. За елементите на животна средина кои се подлежни на негативно влијание со 
генерална оценка А (-) и Б(-) се разработени мерки за ублажување /компензација 
на влијанијата дадени во Планот со мерки (Табела 15) како и Мониторинг План 
(Табела 16).  
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Табела 14б: Генерална оценка на влијанијата врз елементите на животната средина  

Физичка/природна жив.средина

Топографија и геологија В (-) В (-) В (-)

Подземни води Незначително Незначително Незначително

Хидролошка состојба

Флора А (-) А(-) А (-) А(+)

Фауна А (-) А (-) А (-) А(+)

Заштитени видови А (-) А(-) А (-) А(+)

Заштитено подрачје

Метеорологија

Предел и визуелни аспекти А (-) Б (-) А (+) А (+)

Клима и климатски промени Б (-) Б (-) Б (-)

Користење на природни ресурси Б (-) Б (-) Б (-)

Здравјето на луѓето и живиот свет

Квалитет на воздух Б(-) Б(-) Б(-)

Квалитет на површинска вода Незначително Незначително Незначително

Квалитет на подземна вода Незначително Незначително Незначително

Загадување на почва В (-) В (-) В (-)

Создавање и управување со различни типови на отпад А (-) А (-) А (-)

Бучава и вибрации А (-) В (-) А (-) А (-)

Електромагнетно зрачење Незначително В (-)

Миризба

Социјални аспекти

Експропријација на земјиштето А (-)

Промена на намената на земјиште Незначително B (-) В (+) В (+)

Развој на локална економија А (+) Б (+) Б (+) Б (+)

Социјална инфраструктура и услуги А (+) А(+) А(+) А(+)

Социјално ранливи групи Б (+) А(+) А(+) А(+)

Нови вработувања Б (+) Незначително Незначително

Обезбедување на струја на населението А(+) А(-) А(-)

Континуирано снабдување со струја за 

МСП/болници/школи А(+) А(-) А(-)

Зачувување на културното и природно наследство В(-)

Развој на МСП Б(+) А(+) А(+) А(+)

Развој на земјоделие Б (+) Б (+)

Демографија

Појава на болести

Оценка на влијанието (А/Б/В/Незначително)

Оценка на влијанието проценето врз основа на неколку критериуми дадени во Матрицата на оценка (Прилог бр.....):А Големо влијание, Б- Средно 

влијание, В - Мало влијание, Незначително влијание

Проект: Изградба на двосистемски далековод 2X110 kV ТЦ Битола 3 - ТЦ Битола 4 

Животен век на проектот
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Табела 15: Оценка на влијанието на изградбата и работата на далекуводот врз 
различните елементи на животната средина 
(види Прилог Табела 15) 
 

Leopold Matrix.xls
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5 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

5.1 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЈАТА НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Табела 16: Мерки за ублажување на влијанијата на проектот врз животната средина 

ФАЗА ГРАДБА 

Елемент на 
животна средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за ублажување на влијанието 

Цена на 
чинење на 
мерката 

(ЕУР) 

Одговорно 
тело/инст

итуција 

Датум на 
започнување 
/завршување 
на мерките 

Флора А (-) - Ефикасно расчистување на градежната траса, при што 
повремено да се прскаат растенијата кои се изложени на 
прашина со вода;  

- За време на градежните работи да се спроведат сите 
соодветни мерки со цел да се минимизира негативното 
влијание врз природните живеалишта на живите 
организми; 

- Да се користат постоечките пристапни патишта; 

- Да се минимизира сечењето на раститeлната вегетација, 
особено повисоките дрвја; 

- Внимателен избор на локацијата за градежен материјал, 
складишта/одлагање на градежен шут; 

- Зачувување на пределот и рано прекривање на истиот со 
растителни видови; 

- Обезбедено растојание помеѓу жиците и почвата, со цел 
да се минимизира ризикот од пожари. 

- Избегнување на гласни звучни сигнали 
од возилата и градежните машини во 
 
 
 
областите каде има живеалишта на 
посебни видови 

- Внимателен избор на локацијата за 
градежен материјал, складишта/ 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика) 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 
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одлагање на градежен шут, односно 
избор на локација која минимално влијае врз 
природните живеалишта 

- На подрачјето со обработливо земјиште, градежните 
работи да се изведуваат по собирање на родот 

Фауна A (-) - Да се користат најадекватни методи при изградбата со 
цел да се намали вознемиреноста кај живите организми, 
особено кај птиците и водоземците; 

- За време на градежните работи да се спроведат сите 
соодветни мерки со цел да се минимизира негативното 
влијание врз природните живеалишта на живите 
организми; 

- Планирање на градежните активности со цел да се 
избегнат сезоните на парење кај живите организми; 

- Да се користат постоечките пристапни патишта; 

- Избегнување на гласни звучни сигнали од возилата и 
градежните машини во областите каде има живеалишта 
на посебни видови; 

- Внимателен избор на локацијата за градежен материјал, 
складишта/одлагање на градежен шут; 

- Мониторинг на видовите на птици, нивните популации и 
миграторните патишта на птиците, за да се следат 
промените и да се преземат соодветни мерки; 

- Да се примени соодветно поставување на електричните 
столбови со цел да се избегне потенцијалната смртност 
на птиците; 

- Решение за намалување на смртноста на птиците во 
фазата на изградба е да запрат градежните активности 
во време на сезоната на парење или миграција што е 
релативно краток период; 

- обезбедено растојание помеѓу жиците и почвата, со цел 
да се минимизира ризикот од пожари. 

- Изведувачот треба да не им дозволува на работниците да 
фаќаат животни, да уништуваат живеалишта, да 
собираат јајца од желки, птици итн. 

- Фазата на изградба не треба да се изведува навечер и 
ноќе, затоа што тоа бара вештачка светлина што ќе ги 
вознемири животните, посебно оние кои се активни 
ноќе; 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика) 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 
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- Привремените пристапни патишта до локацијата мора да 
бидат детерминирани во консултација со специјалист за 
фауна, со цел да се избегне уништувањето на 
живеалиштата. 

Визуелен изглед 
на пределот  

A (-) Главната мерка за ублажување на кумулативниот ефект 
на визуелното нарушување на пределот е користење на 
вообичаената пракса која бара следење на трасата на 
далекуводот и комуникациските линии на рутата на 
патиштата користејќи ги правилата на Холфорд: 

- Во колку е можно, да се избегнуваат подрачја со 
највисока визуелна и пејсажна вредност при 
планирање на трасата на далекуводот и ако тоа би ја 
зголемило должината на истата 

- Да се избегнува поставување на повеќе затезни 
столбови на мали  растојанија на простор со висока 
пејсажна вредност 

- Да се користат директни линии со што помалку 
менувања на правецот и користење на мал број на 
затезни столбови 

- Минимизирање на површината на градилиштето со 
цел минимизирање на влијанијата врз 
пределот/внимателно планирање и дизајнирање на 
работите 

- Внимателно расчистување на градилиштето по 
поставување на столбот 

- Брзо одлагање на градежниот шут на одредена 
депонија за инертен отпад 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
проектантска  
практика) 
Мерките во 
голем дел се 
спроведени 
со 
дефинирање 
на трасата 

Инвеститор 
/Проектант/ 
Изведувач на 
градежните 
работи / 
Овластена 
фирма за 
собирање на 
отпад 

Според 
изведбена 
динамика 

Ерозија на 
земјиштето 

Б(-) - Внимателно планирање на градежните работи со цел 
намалување на негативните ефекти и обезбедување 
на спречување на загадување на почвата 

- Намалување колку што е можно на големината на 
локацијата заради минимизирање на земјиштето кое 
трпи негативно влијание 

- Рестрикција на движењата на возилата и употреба на 
механизација која врши помал притисок врз 
земјиштето 

- Спречување на загубата на вегетација долж патеката 
на трасата на далекуводот  

- Забрана на одвивање на градежните активности во 
услови на поројни дождови 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 
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- Спроведување на превентивни мерки за свлечиштата 
/стабилизирање на косините (потпорни ѕидови) во 
колку е тоа потребно 

- Садење /рехабилитирање на вегетацијата со цел 
намалување на ширењето на издувни гасови, 
честички, прашина 

- Рехабилитацијата на еродираните канали и нивно 
доведување до природната состојба/повторно садење 
на вегетација 

- Расчистување на местото на градење по завршување 
на изградбата 

 
10 000 ЕУР 

Квалитет на 
воздух 

Б(-) - Внимателно определување на времето за работа во 
населеното подрачје во Битола и во околината на 
селата 

- Рестрикција на непотребен сообраќај на 
градилиштето 

- Рестрикција на брзината на возилата особено во 
населените места  

- Прскање со вода на пристапните патишта и 
градилиштата за време на летните суви денови со цел 
да се спречи појавата на прашина 

- Спроведување на редовно одржување на возилата и 
градежната механизација и процедури на периодични 
поправки со цел да се намали истекувањето, 
емисиите и дисперзијата 

- Користење на квалитетно (во однос на националните 
стандарди) гориво за возилата 

- Користење на  маски за работниците при работа во 
услови на прашина 

- Обезбедување на мерки за здравје и безбедност на 
работниците при работа на градилишта 

- Обезбедување на мерки за заштита на транспортните 
средства и опремата 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
5 000 ЕУР 
 
 
 
 
5 000 ЕУР 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 

Создавање и 
управување на 
отпад 

А(-) - Потребно е воспоставување на План за управување со 
отпадот кој ќе се генерира на градилиштето 

- Планот треба да ги содржи начелата на управување 
со отпадот (минимизирање на генерирање на отпад, 
селекција на местото на создавање, рециклирање – 
договор со фирми кои рециклираат отпад, повторна 

5 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи / ЈП 
Комуналец 
Битола/ 

Според 
изведбена 
динамика 
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употреба и др.) 

- На лице место треба да се направи селекција на 
отпадот 

- Воспоставување на контакт со овластени собирачи, 
транспортери  на различни фракции на отпад и 
негово безбедно финално одлагање 

- Генерираниот отпад треба да се складира на 
одредени места означени спрема типот на отпад 
(опасен/неопасен/инертен) до моментот на 
собирање, транспорт и финално отстранување 

- Отпадот/материјалот кој се носи од градилиштето 
треба да биде покриен за да се спречи дисперзија на 
истиот по патот 

- Градежните активности завршуваат откако ќе се 
отстранат сите отпадни материи (не смее да се 
остави отпад на градилиштето) 

- Забрането е палење на отпад на градилиштето 

- Генерираниот отпад, во колку е тоа можно, треба 
повторно да биде искористен како градежен 
материјал  

- Градежниот шут треба да се отстрани финално на 
депонија за инертен отпад 

- Не смее да се дозволи преоптоварување на возилата 
со земјан материјал 

- Комуналниот отпад кој се создава за време на 
присуството и исхраната на работниците на 
градилиштето, со примена на најдобри практики за 
управување, отпадот да се собере, транспортира и 
депонира на депонијата Мегленци  

 
 
 
10 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки за 
добра 
градежна 
практика и 
управување 
со отпадот 

приватни 
фирми 
овластени за 
собирање и 
транспорт на 
одредени 
фракции на 
отпад 

Електромагнетс
ки зрачења  

Незначите
лно 

Мерки кои треба да се преземат за заштита при 
изведување на работите 

- При користење на алат и машини кои емитираат 
електромагнетско зрачење, треба да се користи 
пропишаната заштитна опрема 

- За да не дојде до повреди поради атмосферски 
празнења при монтажа на јажињата треба за де 
изврши нивно заземјување за секое затезно поле. 

 
Мерки кои треба да се преземат за заштита од 
електромагнетски зрачења за оперативна фаза 

 
 
Активностите 
се дел од 
редовните 
работни 
обврски на 
изведувачот 
 
 
 

 
 
Изведувачи 
на работите, 
Надзор 
 
 
 
 
 
Проектант 

 
 
Според 
динамика на 
извршување на 
работите 
 
 
 
Според 
динамика на 



Студија за оцена на влијанието врз животната срeдина од изградбата на двосистемскиот Далекувод 2 x 110 кV ТС Битола 3 – ТС Битола 4  

         Страна 96 

- Да се почитуваат нормативите за минималните 
висини на проводниците според важечката законска 
регулатива за да се избегнат ефектите од 
електрично, електромагнетско зрачење и електричен 
удар 

- Вкрстувањата со инфраструктурни објекти да бидат 
изведени според важечката законска регулатива и 
препораките на проектантот 

- Заземјувањето на столбовите да биде според 
важечките прописи 

- Во трафостаниците да се проектира и изведе 
соодветна релејна заштита  

- На секој стој задолжително да се постават и 
одржуваат таблички со предупредување на опасност 
од висок напон 

- Столбовите да бидат изведени така да се оневозможи 
вадење на делови од истите (антивандал изведба) 

- Проводниците на подземниот кабел да бидат 
поставени во триаголна структура 

- Да се почитуваат минималните длабочини на 
поставување на каблите 

- Да се почитуваат минималните растојанија со 
останатите кабелски водови (енергетски и 
телекомуникациони) 

Мерките се 
законски 
дефинирани 
и мора да се 
составен дел 
од проектната 
и 
изведбената 
документациј
а и се 
задолжителн
и за изведба 

/Изведувач 
/Надзор 

извршување на 
работите 
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Културно 
историско и 
археолошко 
наследство 

В(-) -   Забрана за вршење на какви било стопански активности 
кои не се во согласност со целите и мерките за 
заштита утврдени со правниот акт за птогласување 
природно добро или просторниот план за подрачје со 
специјална намена; 

-     Магистралната и другата инфракструктура (надземна и 
подземна) да се води надвор од објектите со 
природни вредности, а при помали зафати потребно е 
нејзино естетско вклопување во природниот пејсаж; 

-    Воспоставување на мониторинг, перманенетна контрола 
и надзор на објектите со природни вредности и 
преземање на стручни и управни постапки за 
санирање на негативните појави; 

-    Воспоставување на начелата за заштита на природата 
согласно Законот за заштита на природата (Сл. весник 
бр. 67/04 и бр. 84/07) 

-    Доколку при изработката на Урбанистичкиот проект или 
при уредувањето на просторот се дојде до нови 
сознанија за природно наследство кои можат да бидат 
загрозени со урбанизацијата на овој простор, 
потребно е да се предвидат следните мерки за 
заштита на природното наследство. 

 Изведувачот За време на 
изградбата 

Бучава  и 
вибрации 

А(-) -   Во урбаниот дел на Битола при поставување на 
подземниот кабел (подрачје со дозволена емисија на 
бучава од 55 dB во текот на ден и вечер и 45 dB преку 
ноќ) активностите ќе мора да се ограничат на дневниот 
и вечерниот период, а нема да се одвиваат во текот на 
ноќта 

- Поставување на звучни бариери, опрема за стишување на 
звукот или огради за било кој вид на опрема која 
емитира високо ниво на бучава 

- На трасата каде треба да оди надземниот вод (подрачје 
со дозволена бучава од 70 dB во текот на ден и вечер и 
60 dB во текот на ноќта) активностите исто така да бидат 
ограничени на ден и вечер 

- Градежните постапки да се планираат соодветно за да се 
редуцира времето на користење на опрема која создава 
најинтензивна бучава 

- Да се користат најдобрите практики за градење со 
посебен акцент на нивото на бучава 

- Користење на опрема со пригушувачи на звук 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика) 

 
10 000 ЕУР 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 
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- Да се забрани користење на опремата која создава 
бучава над макс.дозволеното ниво да се користи за 
бреме на викендите 

Откуп на 
земјиште/компе
нзација за 
користење на  
приватно 
земјиште 

А (-) - Треба да се развие План за експропријација кој ќе ги 
содржи следните елементи:  

a) идентификација на луѓето кои се сопственици на 
земјиштето на кое ќе се поставуваат 
темелите/поминува далекуводот/ќе има градежни 
активности,   
б) потреба од спроведување на кампања и 
подигнување на јавната свест на населението во 
однос на значењето и придобивките на проектот преку 
јавни расправи, едукативна работилница, летоци и др. 

- Постапката за експропријација треба да биде 
транспарентна и спроведена спрема Законот за 
експропријација 

- Мониторинг и евалуација на спроведувањето на 
експропријацијата 

5 000 ЕУР Инвеститор 
/Општина 
Битола/ 
Катастар   

Пред 
започнување 
на градежните 
работи 
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ОПЕРАТИВНА ФАЗА 
Флора А(-) - Градење на прегради од вегетација, по можност 

автохтона; 

- Обновување на површински слој на почва  со 
засадување на одредени растителни видови; 

- Мониторинг на влијанието на зрачењето врз флората. 

Мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика 
2 000 ЕУР 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 

Фауна А(-) - Обновување на природните живеалишта; 

- Мониторинг на видови на птици и нивните популации, 
како и коридорот на миграторните патишта на птиците; 

- Поставување на Birds Flight Diverters 1уреди со цел да 
се обезбеди сигнализација на птиците и евентуално 
лилјаците, за да се заштитат од можни електрични 
удари; 

- Да се набљудува можност за потенцијална појава на 
лилјаци; 

- Мониторинг на влијанието на зрачењето врз фауната. 

25 000 ЕУР Инвеститор / 
Научно 
образовни 
институции  

 

Ерозија на 
земјиштето 

Б(-) - Одржување на вегетациската покривка на земјената 
површина осетлива на ерозија 

- Рестрикција на движењата на возилата и употреба на 
механизација која врши помал притисок врз 
земјиштето 

- Забрана на одвивање на редовните контроли или 
поправки во услови на поројни дождови 

- Проверка на спроведените превентивни мерки за 
свлечиштата /стабилизирање на косините (потпорни 
ѕидови) во колку е тоа потребно 

- Садење /рехабилитирање на вегетацијата со цел 
намалување на ширењето на издувни гасови, 
честички, прашина 

5 000 ЕУР Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

 

                                         
1
 Birds Flight Diverters (уреди за пренасочување на птиците од надземните водови под напон)  се флуоресцентни  уреди специјално дизајнирани да ги 

заштитат птиците и лилјаците од електричните кабли на далекуводите, за нивно алармирање преку светлосните сигнали кои ги емитираат. Тестирани 

и одобрени од страна  на светски признати биолози. 
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- Рехабилитацијата на еродираните канали и нивно 
доведување до природната состојба/повторно садење 
на вегетација 

- Расчистување на местото на интервенција по 
завршување на редовната контрола 

Електромагнетс
ки зрачења 

Назначит
елно 

- Проверка на зрачењето`на најкритични места 
- Редовно да се кастрат дрвјата како не би ги загрозиле 

пропишаните безбедносни растојанија 
- Редовно да се санираат сите штети на столбовите кои 

настанале поради старост или несовесно однесување 
на населението 

- Редовно да се менуваат сите неисправни делови на 
далекуводот 

- Табличките за предупредување кои недостасуваат 
треба редовно да се поставуваат 

- Заштитата на далекуводот редовно да се одржува 
- Бидејќи далекуводот минува низ обработливо 

земјиште сопствениците и корисниците треба да се 
информираат за опасностите и безбедносните мерките 
кои тие треба да ги превземаат за време на 
обработката на земјиштето, преку летоци, брошури и 
сл. 

- Да одржуваат сите останати превземени мерки за 
заштита дадени во делот за градба 

Мала 
 
 
Во зависност 
од штетите 

Сопственик/н
езависно тело 
 
Сопственик  

На почеток и 
по потреба 
 
Најмалку 
еднаш 
годишно 

Бучава В(-) - Постапки на редовни контроли да се планираат 
соодветно за да се редуцира времето на користење на 
опрема која создава најинтензивна бучава 

2 000 ЕУР Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

 

ХАВАРИЈА 

Флора А(-) - Превезмање на сите потребни мерки за да се спречи 
секаква можност за хаварија 

- Обновување на природните живеалишта  

- Оддалечување на жиците на пропишано растојание од 
почвата  

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика) 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 

Фауна А(-) - Обновување на природните живеалишта  

- Превезмање на сите потребни мерки за да се спречи 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 

Според 
изведбена 
динамика 
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секаква можност за хаварија 

- Оддалечување на жиците на пропишано растојание од 
почвата 

добра 
градежна 
практика) 

градежните 
работи 

Создавање и 
управување на 
отпад 

А(-) - Потребно е воспоставување на План за управување со 
отпадот кој ќе се генерира на градилиштето 

- Планот треба да ги содржи начелата на управување со 
отпадот (минимизирање на генерирање на отпад, 
селекција на местото на создавање, рециклирање – 
договор со фирми кои рециклираат отпад, повторна 
употреба и др.) 

- На лице место треба да се направи селекција на 
отпадот 

- Воспоставување на контакт со овластени собирачи, 
транспортери  на различни фракции на отпад и негово 
безбедно финално одлагање 

- Генерираниот отпад треба да се складира на одредени 
места означени спрема типот на отпад 
(опасен/неопасен/инертен) до моментот на собирање, 
транспорт и финално отстранување 

- Отпадот/материјалот кој се носи од градилиштето 
треба да биде покриен за да се спречи дисперзија на 
истиот по патот 

- Градежните активности завршуваат откако ќе се 
отстранат сите отпадни материи (не смее да се остави 
отпад на градилиштето) 

- Забрането е палење на отпад на градилиштето 

- Генерираниот отпад, во колку е тоа можно, треба 
повторно да биде искористен како градежен материјал  

- Градежниот шут треба да се отстрани финално на 
депонија за инертен отпад 

- Не смее да се дозволи преоптоварување на возилата 
со земјан материјал 

- Комуналниот отпад кој се создава за време на 
присуството и исхраната на работниците на 
градилиштето, со примена на најдобри практики за 
управување, отпадот да се собере, транспортира и 
депонира на депонијата Мегленци или регионалната 
депонија 

5 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки за 
добра 
градежна 
практика и 
управување 
со отпадот 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи / ЈП 
Комуналец 
Битола/ 
приватни 
фирми 
овластени за 
собирање и 
транспорт на 
одредени 
фракции на 
отпад 

Според 
изведбена 
динамика 
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Електромагнетс
ко зрачење 

 - Да се исклучи далекуводот 
- По отстранување на можната опасност (пожар, 

санирање на столбови итн.) да се пристапи кон 
повторно изведување на деловите кои настрадале во 
хаварија според проектната документација и 
важечките законски прописи 

Во зависност 
од хаваријата 

Сопственик 
на 
далекуводот 

Во зависност 
од хаваријата 

Пожари  - Да се користат средства за гаснење кои не се 
електрични проводници 

- За сите опасности од појава на пожар кои би ги 
предизвикал водот треба да бидат доставени до 
локалните противпожарни единици 

- Доколку со пожарот е загрозен далекуводот, треба да 
се исклучи 

- По гаснење на пожарот кој бил во непосредна близина 
на далекуводот, треба да се извршат потребните 
поправки и замена на оштетените делови пред тој да 
се пушти во работа 

Во зависност 
од 
настанатата 
штета 

Сопственик 
на 
далекуводот/
Противпожар
ни екипи 

Во зависност 
од настанатата 
штета 

Обезбедување 
на струја на 
населението и 
стопанството 

 - Да се активира напојувањето на трафостаниците од 
алтернативните далекуводи 

Веќе е 
изграден 
далекуводот. 
Цената 
зависи од 
загубите во 
системот 

Сопственик 
на 
далекуводот 

Веднаш 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА 

Бучава А(-) - Поставување на звучни бариери, опрема за стишување 
на звукот или огради за било кој вид на опрема која 
емитира високо ниво на бучава 

- На трасата каде треба да оди надземниот вод 
(подрачје со дозволена бучава од 70 dB во текот на ден 
и вечер и 60 dB во текот на ноќта) активностите исто 
така да бидат ограничени на ден и вечер 

- Градежните постапки да се планираат соодветно за да 
се редуцира времето на користење на опрема која 
создава најинтензивна бучава 

- Да се користат најдобрите практики за градење со 
посебен акцент на нивото на бучава 

- Користење на опрема со пригушувачи на звук 

Незначителна 
(мерките се 
од типот на 
добра 
градежна 
практика) 

 
10 000 ЕУР 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 
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- Да се забрани користење на опремата која создава 
бучава над макс.дозволеното ниво да се користи за 
бреме на викендите 

Квалитет на 
воздух 

А(-) - Внимателно определување на времето за работа во 
населеното подрачје во Битола и во околината на 
селата 

- Рестрикција на непотребен сообраќај на градилиштето 

- Рестрикција на брзината на возилата особено во 
населените места  

- Прскање со вода на пристапните патишта и 
градилиштата за време на летните суви денови со цел 
да се спречи појавата на прашина 

- Спроведување на редовно одржување на возилата и 
градежната механизација и процедури на периодични 
поправки со цел да се намали истекувањето, емисиите 
и дисперзијата 

- Користење на квалитетно (во однос на националните 
стандарди) гориво за возилата 

- Користење на  маски за работниците при работа во 
услови на прашина 

- Обезбедување на мерки за здравје и безбедност на 
работниците при работа на градилишта 

- Обезбедување на мерки за заштита на транспортните 
средства и опремата 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
5 000 ЕУР 
 
 
 
 
5 000 ЕУР 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 

Ерозија на 
земјиштето 

А(-) - Одржување на вегетациската покривка на земјената 
површина осетлива наа ерозија 

- Рестрикција на движењата на возилата и употреба на 
механизација која врши помал притисок врз 
земјиштето 

- Забрана на одвивање на редовните контроли или 
поправки во услови на поројни дождови 

- Проверка на спроведените превентивни мерки за 
свлечиштата /стабилизирање на косините (потпорни 
ѕидови) во колку е тоа потребно 

- Садење /рехабилитирање на вегетацијата со цел 
намалување на ширењето на издувни гасови, 
честички, прашина 

5 000 ЕУР Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи 

Според 
изведбена 
динамика 
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- Рехабилитацијата на еродираните канали и нивно 
доведување до природната состојба/повторно садење 
на вегетација 

-     Расчистување на местото на интервенција по 
завршување на редовната контрола 

Создавање и 
управување на 
отпад 

А(-) - Потребно е воспоставување на План за управување со 
отпадот кој ќе се генерира на градилиштето 

- Планот треба да ги содржи начелата на управување со 
отпадот (минимизирање на генерирање на отпад, 
селекција на местото на создавање, рециклирање – 
договор со фирми кои рециклираат отпад, повторна 
употреба и др.) 

- На лице место треба да се направи селекција на 
отпадот 

- Воспоставување на контакт со овластени собирачи, 
транспортери  на различни фракции на отпад и негово 
безбедно финално одлагање 

- Генерираниот отпад треба да се складира на одредени 
места означени спрема типот на отпад 
(опасен/неопасен/инертен) до моментот на собирање, 
транспорт и финално отстранување 

- Отпадот/материјалот кој се носи од градилиштето 
треба да биде покриен за да се спречи дисперзија на 
истиот по патот 

- Градежните активности завршуваат откако ќе се 
отстранат сите отпадни материи (не смее да се остави 
отпад на градилиштето) 

- Забрането е палење на отпад на градилиштето 

- Генерираниот отпад, во колку е тоа можно, треба 
повторно да биде искористен како градежен материјал  

- Градежниот шут треба да се отстрани финално на 
депонија за инертен отпад 

- Не смее да се дозволи преоптоварување на возилата 
со земјан материјал 

- Комуналниот отпад кој се создава за време на 
присуството и исхраната на работниците на 
градилиштето, со примена на најдобри практики за 
управување, отпадот да се собере, транспортира и 

5 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 000 ЕУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки за 
добра 
градежна 
практика и 
управување 
со отпадот 

Инвеститор 
/Изведувач 
на 
градежните 
работи / ЈП 
Комуналец 
Битола/ 
приватни 
фирми 
овластени за 
собирање и 
транспорт на 
одредени 
фракции на 
отпад 

Според 
изведбена 
динамика 



Студија за оцена на влијанието врз животната срeдина од изградбата на двосистемскиот Далекувод 2 x 110 кV ТС Битола 3 – ТС Битола 4  

         Страна 105 

депонира на регионалната депонија (сигурно до тогаш 
ќе биде направена) 

Обезбедување 
на струја на 
населението и 
стопанството 

А(-) - Да се обезбеди напојување на трафостаниците од 
алтернативните далекуводи 

Во зависност 
од новиот 
далекувод 

Сопственик 
на 
далекуводот 

Во зависност 
од новиот 
далекувод 
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5.2 ОПШТИ МЕРКИ 
 

Општите мерки на кои треба да се придржуваат инвеститорот, проектантите и 
изведувачите на работите можат да се сведат на: 

- За цело време на спроведување на проектот треба да се земаат во 
предвид аспектите на животната средина 

- Да се користат најдобрите достапни техники при изведување на работите 
- Активностите да се одвиваат според важечките национални и 

меѓународни прописи, препораки и стандарди 
- Сите изведувачи на работите треба да ги следат најдобрите пракси за 

минимизирање на бучавата, емисиите од користените возила и опрема  
- Да се одржуваат теренот и пристапните патишта колку што е можно 

почисти 
- Надзорот на изведување на работите треба да внимава на точно 

извршување на работите, притоа следејќи ги и сите аспектите на животна 
средина 

- Да се следат препораките за обезбедување на градилиштата и заштита на 
работниците за да се намалат ризиците од повреди 

- Да се следат упатствата за заштита при монтажа на столбовите и 
електричната опрема 

- Доколку при ископот се пронајдат археолошки артефакти, треба да се 
прекине со работата и да се повикаат стручни екипи 

- Да се следат барањата од Елаборатот за инженерско - геолошка 
проспекција на теренот 

- Да се следат препораките од Елаборатите за вкрстување со 
инфраструктурни објекти и железница 

- Да се следат препораките од Елаборатот за заштита од пожар 
Во целост да се следи Упатството за градба на приклучокот 
 

5.3 СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ 
 

Специфичните мерки за елементите од животна средина кои подлежат на 
најголеми негативни влијанија при сите фази на проектот се дадени во ТАБЕЛА.... 
во која се внесен: 

- Елементот на животна средина за кој се предлагаат мерки за ублажување 
на влијанијата  

- Оценката на влијанието 
- Предложени мерки за избегнување, ублажување и компензација на 

влијанието во сите фази 
- Претпоставена цена на чинење на мерките 
- Одговорно лице/институција за спроведување на предложените мерки и  

Времетраење на спроведување на мерките (датум на започнување и датум на 
завршување) 
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6 ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

 
Целта на планот за мониторинг е да се оцени спроведувањето на 

предложените мерки за ублажување на негативните влијанија на далекуводот врз 
различните елементи на животна средина. Најважните елементи кои треба да се 
следат за време на изградбата, работата, при престанок на работа, како и при 
хаварии се: 

- Флора 
- Фауна 
- Визуелен изглед на пределот  
- Ерозија на земјиштето 
- Квалитет на воздух 
- Создавање и управување на отпад 
- Електромагнетски зрачења  
- Културно историско и археолошко наследство 
- Бучава 

 
Во Табела 16 прикажани се параметрите кои ќе се следат, местото каде ќе се 

следат, како ќе се следат, како и фреквенцијата на следењето. Важни се и цената 
на чинење на следењето, одговорното тело/институција и датумот на започнување 
/завршување на следењето. 
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Табела 17: План за мониторинг 

Елемент на 
животна средина 

Кој параметар 
ќе се следи? 

Каде ќе се 
следи 
параметаро
т? 

Како 
параметаро
т ќе се 
следи? 

Кога 
параметаро
т ќе се следи 
– 
фреквенција 

Цена на 
следењето 

Одговорно тело/ 
институција 

Датум на 
започнувањ

е 
/завршува

ње на 
следењето 

ФАЗА ГРАДБА 
Флора / / / / / / / 

Фауна Одморалиштата  По должина на 
трасата 

Визуелна 
опсервација 
 

Секои 5 дена 
во фаза на 
изградба 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот  За време на 
градењето 

Визуелен 
изглед на 
пределот  

Сооднос со 
другите елементи 
во пределот 

По должина на 
трасата 

Визуелна 
опсервација 
 

Секои 5 дена 
во фаза на 
изградба 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот За време на 
градењето 

Ерозија на 
земјиштето 

Губиток на 
вегетација  

По должина на 
трасата 

Визуелна 
опсервација 

При копање на 
темелите за 
столбовите 

Добра 
градежна 
практика  

Изведувачот За време на 
градењето 

Создавање на 
одрони и 
свлечишта 

По должина на 
трасата 

Визуелна 
опсервација 
 
 Спроведување 
на хидро-
геолошки 
мерења 

При копање на 
темелите за 
столбовите 
 
По потреба 

 
 
 
 
5 000 ЕУР 

Изведувачот За време на 
градењето 

Бучава Ниво на бучава Во урбаниот 
дел на Битола 
(местото за 
подземниот 
кабел) и на 
градилиштето 

Инструмент за 
мерење на 
бучава 

При 
активности со 
опрема која 
создава бучава 

1 000 ЕУР Изведувачот/ Овластена 
фирма за мерење на 
бучава 

За време на 
градењето 

Бучава на 
возилата и 
опремата која с 
екористи 

Од 
декларацијата 
на опремата/ 
возилата 

Преглед на 
документација 

Пред 
започнување 
на работата на 
терен (на 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот За време на 
градењето 
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почеток на 
градбата) 

Квалитет на 
воздух 

Количество на 
прашина на 
градилиштето 

По 
пристапните 
патишта и во 
круг од 500 м 
околу местата 
на 
поставување 
на темели 

Визуелна 
опсервација 
 
Мерење на 
концентрација 
на честички 

По потреба 
(обично во 
суво 
летно/пролетн
о време) 

1 000 ЕУР Изведувачот / 
Овластени фирми за 
спроведување на 
мерења на квалитет на 
воздух 

За време на 
градењето 

Создавање и 
управување на 
отпад 

Количество на 
отпад 
Типови на 
фракции на отпад 
(опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен) 
 

На 
градилиште 

Визуелно 
За отпад за кој 
не се сигурни 
дали е опасен 
или не треба 
да се 
консултира 
научна 
институција 

Секојдневно и 
да се води 
евиденција за 
типот/ 
количеството и  
Начинот на 
финално 
отстранување 
на различните 
фракции на 
отпад 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот / 
Овластени фирми за 
собирање, транспорт и 
финално отстранување 
на отпадот 

За време на 
градењето 

Електромагнетс
ки зрачења  

- При користење 
на алат и 
машини кои 
емитираат 
електромагнетс
ко зрачење, 
треба да се 
користи 
пропишаната 
заштитна 
опрема 

- За да не дојде 
до повреди 
поради 
атмосферски 
празнења при 
монтажа на 
јажињата треба 
за де изврши 

На 
градилиште 
 
 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
 
 
 

Визуелна 
контрола 
 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневно 
 
 
 
 
 
 
 
Дневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изведувач на работите 
 
 
 
 
 
 
 
Изведувач на работите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Според 
динамика на 
изведување 
на работите 
 
 
 
 
 
При 
поставување 
на 
проводницит
е 
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нивно 
заземјување за 
секое затезно 
поле. 

- Да се 
почитуваат 
нормативите за 
минималните 
висини на 
проводниците 
според 
важечката 
законска 
регулатива за 
да се избегнат 
ефектите од 
електрично, 
електромагнетс
ко зрачење и 
електричен 
удар 

- Вкрстувањата 
со 
инфраструктур
ни објекти да 
бидат изведени 
според 
важечката 
законска 
регулатива и 
препораките на 
проектантот 

- Заземјувањето 
на столбовите 
да биде според 
важечките 
прописи 

- Во 
трафостаницит
е да се изведе 

 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 

 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 

По 
поставување 
на јажињата 
помеѓу два 
затезни 
столбови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При 
вкрстување со 
инфраструктур
ен објект 
 
 
 
 
 
При изработка 
на темелите за 
секој стол 
поединечно 
 
 
 
По монтажа на 
релејната 
заштита 
 
 

 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
Според 
документаци
ја 
 
 

Изведувач на 
работите/надзор/проект
ант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сопственик на 
инфраструктурниот 
објект/Изведувач на 
работите/Надзор/Проек
тант 
 
 
 
 
Изведувач на 
работите/Независно 
тело 
 
 
 
 
Изведувач на 
работите/Независно 
тело 
 
 
 
Изведувач на 

 
 
 
 
По 
поставување 
на 
проводницит
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При 
изведување 
на работите 
 
 
 
 
 
 
По 
изведување 
на темелот 
 
 
 
 
По 
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соодветна 
релејна 
заштита  

- На секој столб 
задолжително 
да се постават 
и одржуваат 
таблички со 
предупредувањ
е на опасност 
од висок напон 

- Столбовите да 
бидат изведени 
така да се 
оневозможи 
вадење на 
делови од 
истите 
(антивандал 
изведба) 

- Проводниците 
на подземниот 
кабел да бидат 
поставени во 
триаголна 
структура 

- Да се 
почитуваат 
минималните 
длабочини на 
поставување на 
каблите 

- Да се 
почитуваат 
минималните 
растојанија со 
останатите 
кабелски 
водови 
(енергетски и 

 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 
На 
градилиште 
 
 
 
 
 

контролни 
мерења 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 
 
 

 
Пред пуштање 
на во работа 
 
 
 
 
 
 
Редовно при 
подигање на 
секој столб 
 
 
 
 
 
При 
положување на 
кабелот 
 
 
 
 
При ископ, а 
пред 
положување на 
кабелот 
 
 
 
При ископ, и 
при 
положување на 
кабелот 

 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 

работите/Сопственик 
 
 
 
 
 
 
Изведувач на 
работите/Надзор/Проек
тант 
 
 
 
 
 
 
Изведувач на 
работите/Надзор/Проек
тант 
 
 
 
 
Изведувач на 
работите/Надзор/Проек
тант 
 
 
 
 
Сопственик на 
инфраструктурниот 
објект/Изведувач на 
работите/Надзор/Проек
тант 
 

комплетно 
монтирање 
на опремата 
во ТС 
 
 
Пред 
пуштање на 
во работа 
 
 
 
 
 
 
При монтажа 
на 
столбовите 
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телекомуникац
иони) 

  
Визуелна 
контрола и 
контролни 
мерења 
 

Културно 
историско и 
археолошко 
наследство 

Присуство на 
археолошки 
предмети 
Присуство на 
темели на објект  

По должина на 
трасата 

Визуелно Секојдневно 
при работа 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот / 
Одговорни институции 
за културно и историско 
наследство 

За време на 
градењето 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА 
Флора / / / / / / / 

Фауна Број на птици 
 

По случаен 
избор 

Визуелна 
опсервација 
Двоглед 

На секои 15 
дена во првите 
3 години од 
оперативната 
фаза 

? Операторот 
 

Првите три 
години од 
фазата  
оперативнат
а фаза 

Ерозија на 
земјиштето 

Губиток на  
вегетација  

По должина на 
трасата 

Визуелна 
опсервација 
 

При редовни 
контроли на 
далекуводот 

Добра 
градежна 
практика 

Инвеститорот За време на 
редовните 
контроли 
 

Создавање и 
управување на 
отпад 

Количество на 
отпад 
Типови на 
фракции на отпад 
(опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен) 
 

На местата 
каде ќе се 
вршат 
редовните 
контроли и 
поправки 

Визуелно 
За отпад за кој 
не се сигурни 
дали е опасен 
или не треба 
да се 
консултира 
научна 
институција 

Кога се врши 
редовната 
контрола да се 
води 
евиденција за 
типот/ 
количеството и  
начинот на 
финално 
отстранување 
на различните 
фракции на 
отпад 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот / 
Овластени фирми за 
собирање, транспорт и 
финално отстранување 
на отпадот 

За време на 
редовните 
контроли 

Електромагнетс
ки зрачења 

- Проверка на 
зрачењето`на 
најкритични 
места 

По должина на 
трасата 
 
 

Мерења 
 
 
 

На почетокот 
со работа, а 
потоа по 
потреба 

Мала 
 
 
 

Независно тело 
 
 
 

За цело 
време на 
оперативнат
а фаза 
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- Редовно да се 
кастрат дрвјата 
како не би ги 
загрозиле 
пропишаните 
безбедносни 
растојанија 

- Да се 
откриваат сите 
штети на 
столбовите кои 
настанале 
поради старост 
или несовесно 
однесување на 
населението 

- Редовно да се 
менуваат сите 
неисправни 
делови на 
далекуводот 

- Табличките за 
предупредувањ
е кои 
недостасуваат 
треба редовно 
да се 
поставуваат 

- Заштитата на 
далекуводот 
редовно да се 
одржува 

- Сопствениците 
и корисниците 
треба да се 
информираат 
за опасностите 
и 
безбедносните 
мерките кои 

По должина на 
трасата 
 
 
 
 
 
По должина на 
трасата 
 
 
 
 
 
 
По должина на 
трасата 
 
 
 
По должина на 
трасата 
 
 
 
 
Во 
трафостаници 
 
 
 
На почеток на 
работа и 
периодично во 
текот на 
работата на 
далекуводот 
 
 
 

Визуелна 
контрола 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола 
 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола/ 
Периодични 
мерни 
контроли 
 
Контакт со 
население 
 
 

 
При редовни 
периодични 
контроли 
 
 
 
При редовни 
периодични 
контроли 
 
 
 
 
 
При 
периодично 
одржување 
 
 
При редовни 
периодични 
контроли 
 
 
 
 
При редовни 
периодични 
контроли 
 
Според 
динамика за 
контакти со 
јавност 
 
 
 
 
 

Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
Во зависност 
од штетите 
 
 
Во зависност 
од штетите 
 
 
 
 
 
Во зависност 
од 
состојбата 
 
 
Мала 
 
 
 
 
 
 

Сопственик 
 
 
 
 
 
 
Сопственик 
 
 
 
 
 
 
 
Сопственик 
 
 
 
Сопственик 
 
 
 
 
 
 
Сопственик/ Независно 
тело 
 
 
 
Сопственик 
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тие треба да ги 
превземаат за 
време на 
обработката на 
земјиштето, 
преку летоци, 
брошури и сл. 

- Да одржуваат 
сите останати 
превземени 
мерки за 
заштита дадени 
во делот за 
градба 

 
 
 
 
 
 
 
По должина на 
трасата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визуелна 
контрола 
Периодични 
мерни 
контроли 
 

 
 
 
 
 
 
 
При 
периодично 
одржување 
 

 
 
 
 
 
 
 
Во зависност 
од штетите 
 

 
 
 
 
 
Сопственик/ Независно 
тело 

ХАВАРИЈА 
Флора Деградирани 

уништени 
екосистеми 

По должина на 
целата траса 

Теренска 
обсервација 

Од моментот 
на хаваријата 
до фаза 
санација 

? Операторот За време на 
хаваријата 

Фауна Смртност на 
животни 

По должина на 
целата траса 

Теренска 
обсервација 

Од моментот 
на хаваријата 
до фаза 
санација 

? Операторот За време на 
хаваријата 

Создавање и 
управување на 
отпад 

Количество на 
отпад 
Типови на 
фракции на отпад 
(опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен) 
 

На местата 
каде ќе се 
случи 
хаваријата 

Визуелно 
За отпад за кој 
не се сигурни 
дали е опасен 
или не треба 
да се 
консултира 
научна 
институција 

Секојдневно и 
да се води 
евиденција за 
типот/ 
количеството и  
Начинот на 
финално 
отстранување 
на различните 
фракции на 
отпад 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот / 
Овластени фирми за 
собирање, транспорт и 
финално отстранување 
на отпадот 

Во случај на 
хаварија  

Електромагнетс
ко зрачење 

- Да се исклучи 
далекуводот 

- По 

Во 
трафостаница 
 

Дојава/ 
реагирање на 
заштита 

При хаварија 
 
По хаварија 

Незначителн
а 
 

Оператор во ТС, доколку 
не исклучила заштитата 
Сопственик/независно 

Од почеток 
до крај на 
хаварија 
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отстранување 
на можната 
опасност 
(пожар, 
санирање на 
столбови итн.) 
да се пристапи 
кон повторно 
изведување на 
деловите кои 
настрадале во 
хаварија 
според 
проектната 
документација 
и важечките 
законски 
прописи 

По траса Визуелна 
контрола/мере
ња 

Во зависност 
од штетите 

тело По хаварија, 
до пуштање 
во работа 

Пожари - Да се користат 
средства за 
гаснење кои не 
се електрични 
проводници 

- За сите 
опасности од 
појава на 
пожар кои би 
ги предизвикал 
водот треба да 
бидат 
доставени до 
локалните 
противпожарни 
единици 

- Доколку со 
пожарот е 
загрозен 
далекуводот, 
треба да се 
исклучи 

По траса 
 
 
 
 
Противпожарн
а единица 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трафостаница
/ По траса 
 
 
 
 
По траса 

Дојава/Визуеле
н преглед 
 
 
 
Пријава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дојава 
 
 
 
 
 
Визуелна 

За време на 
пожар 
 
 
 
 
За време на 
работа на 
далекуводот 
 
 
 
 
 
 
 
 
За време на 
пожар 
 
 
 

Незначителн
а 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Незначителн
а 
 
 
 

Сопственик/ 
Противпожарни единици 
 
 
 
Сопственик/ 
Противпожарни единици 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сопственик/ 
Противпожарни единици 
/ Население 
 
 
 
 

До гаснење 
на пожар  
 
 
 
За време на 
работа на 
далекуводот 
 
 
 
 
 
 
 
 
За време на 
опасност 
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- По гаснење на 
пожарот кој 
бил во 
непосредна 
близина на 
далекуводот, 
треба да се 
извршат 
потребните 
поправки и 
замена на 
оштетените 
делови пред 
тој да се пушти 
во работа 

контрола/мере
ња 

 
 
После пожар 

 
 
Незначителн
а 

Сопственик/Независно 
тело 

По 
отстранувањ
е на 
опасност 

Обезбедување 
на струја на 
населението и 
стопанството 

- Да се активира 
напојувањето 
на 
трафостаницит
е од 
алтернативните 
далекуводи 

Трафостаница Дојава/ Испад 
на далекувод/ 
активности за 
одржување 
 

При 
исклучување 
на далекувод 

Незначителн
а 

Сопственик При 
исклучување 
на 
далекувод 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА 
Бучава Ниво на бучава Во урбаниот 

дел на Битола 
(местото за 
подземниот 
кабел) и на 
градилиштето 

Инструмент за 
мерење на 
бучава 

При 
активности со 
опрема која 
создава бучава 

1 000 ЕУР Изведувачот/ Овластена 
фирма за мерење на 
бучава 

За време на 
демонтирањ
е 

Квалитет на 
воздух 

Бучава на 
возилата и 
опремата која се 
користи 

Од 
декларацијата 
на опремата/ 
возилата 

Преглед на 
документација 

Пред 
започнување 
на работата на 
терен (на 
почеток на 
демонтирање) 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот За време на 
демонтирањ
е 

Ерозија на 
земјиштето 

Губиток на 
вегетација  

По должина на 
трасата при 
демонтирање 

Визуелна 
опсервација 
 

При копање на 
темелите за 
столбовите 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот За време на 
демонтирањ
е 

Создавање на По должина на Визуелна При копање на  Изведувачот За време на 
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одрони и 
свлечишта 

трасата при 
демонтирање 

опсервација 
 
 Спроведување 
на хидро-
геолошки 
мерења 
 

темелите за 
столбовите 
 
По потреба 

 
 
 
5 000 ЕУР 

демонтирањ
е 

Создавање и 
управување на 
отпад 

Количество на 
отпад 
Типови на 
фракции на отпад 
(опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен) 
 

На 
градилиште 

Визуелно 
За отпад за кој 
не се сигурни 
дали е опасен 
или не треба 
да се 
консултира 
научна 
институција 

Секојдневно и 
да се води 
евиденција за 
типот/ 
количеството и  
Начинот на 
финално 
отстранување 
на различните 
фракции на 
отпад 

Добра 
градежна 
практика 

Изведувачот / 
Овластени фирми за 
собирање, транспорт и 
финално отстранување 
на отпадот 

За време на 
демонтирањ
е 

Обезбедување 
на струја на 
населението и 
стопанството 

- Да се обезбеди 
напојување на 
трафостаницит
е од 
алтернативните 
далекуводи 

Трафостаница Изградба на 
нов далекувод 
 

По активирање 
на новиот 
систем за 
напојување 

 Сопственик  
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7 АНАЛИЗА НА ТЕХНИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ И ПОТРЕБИ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА 

СТУДИЈАТА 

 
Експертскиот тим располагаше со голем број на документи, веќе подготвени 

елаборати и податоци за проектот (дадени во Прилог – Користена литература) кои 
овозможија сеопфатна и детална анализа на влијанијата на проектот врз 
елементите на животната средина.  
 Од страна на Експертскиот тим беа иницирани и неколку состаноци со 
одговорните во АД МЕПСО, фирмата ТИМЕЛ како изготвувач на Основниот проект и 
направи посета на подрачјето каде ќе се одвива поставувањето на далекуводот 
(разговор со вработените во ТС Битола 4), со кои се разговараше за одредени теми 
од важност за проектот.  
 Експертскиот тим воочи две состојби на потреба од дополнителни податоци: 
  
 1. За време на работењето на оваа студија можно е да се појават 
недостатоци од аспект на опишување на живиот свет на локацијата. 
 Истражувањата на терен беа реализирани во зимски период кога 
вегетацијата е сиромашна, животните не се доволно активни или лесно уочливи, 
како и отсуство на птиците преселници кои се посебно ранливи и загрозени со 
изградбата на далекуводот. Заради тоа не е исклучено освен опишаната флора и 
фауна во документот, која беше уочена од страна на Експертскиот тим на терен и 
врз основа на истражувањата на постоечката документација, во текот на процесот 
на мониторинг да се уочи дали дополнително може да се најдат и други видови кои 
се заштитени со закон.  Согласно добиените резултати од мониторингот ќе се 
спроведат адекватни мерки земјаќи ги во предвид светските искуства. 
 

2. Во периодот кога се подготвуваше Студијата Експертскиот тим немаше 
податоци за сопственоста на земјиштето на кое ќе се градат столбовите за 
далекуводот, местата кои ќе се користат за лоцирање на придружната градежна 
механизација и/или земјиштето каде поминува трасата на далекуводот. Покрај 
податоците за сопственоста на парцелите, недостасуваа и податоци за површината 
на истите, сегашната намена, дали има градежно земјиште, бонитетската класа на 
земјиштето и др. елементи кои се многу битни за започнување на процесот на 
експропријација на земјиштето за изградба на објект од јавен интерес како што е 
планираниот далекувод. Сите овие податоци ќе бидат детално опфатени во 
Елаборат за експропријација кој ќе биде подготвен од страна на инвеститорот по  
изготвувањето на Основниот проект во согласност со законските барања.  
  

Врз основа на Елаборатот за експропријација инвеститорот ќе изготви План за 
експропријација кој треба да ги опфати сите релевантни информации, податоци и 
катастарски основи за да може да се започне дијалог со сопствениците на 
земјиштето кое се планира да се експроприра. Одржување на редовни средби со 
релевантните во локалната самоуправа и сопствениците на земјиштето ќе 
овозможи полесен и потранспарентен процес на експропријација и постигнување 
на добра пазарна цена на откупеното земјиште. 
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8 ОПРАВДАНОСТ НА ПРОЕКТОТ И ЗАКЛУЧОК 

 
 
 Изградбата на двосистемски далекувод 2 X 110 kV TC Битола 3 – TC Битола 4 
и комплетирање на четири далекуводни полиња, две во TC Битола 4 и по едно во  
TC Битола 2 и TC Битола 3 е дел од развојниот план на компанијата А. Д. МЕПСО 
како  одговорна за редовен пренос на електрична енергија во Македонија. 
 Должината на далекуводот изнесува околу 12km, од кои 400m ќе бидат 
реализирани како 110 kV подземна кабелска врска а другиот дел со надземен вод. 
 Со изградбата на далекуводот се формира прстен во преносната мрежа во 
југозападниот дел од Република Македонија со што се очекува подобрување на 
напонските прилики и зголемување на сигурноста во напојувањето на 
потрошувачите во битолскиот регион.   

Со предложениот далекувод ќе се направи прстен околу Битола, во кој ќе 
бидат поврзани сите четири 110 kV трафостаници и ќе се обезбеди непречено 
напојување на потрошувачите приклучени на ТС Битола 3 и ТС Битола 4 преку 
најкуси можни траси со најмали загуби во преносниот систем . Прстенот исто така 
ќе ја подобри и доверливоста на снабдување со електрична енергија и на 
потрошувачите кои се напојуваат и преку останатите две трафостаници.  

Анализата која се спроведе од Експертскиот тим се базира на најдобрите 
техники и алатки усвоени на национално ниво, европските искуства и барањата на 
Светска Банка која ќе го кредитира спроведувањето на проектот.   

 
Главните заклучоци кои произлегуваат по извршените анализа се следните: 
 
- Проектот ќе придонесе кон унапредување на економскиот развој на 

општина Битола и целиот Југозападен дел на Република Македонија преку 
непреченото снабдување со електрична енергија; 

- Проектните активности кои ќе се превземат при изградба на далакуводот, 
неговата тековна работа и можните во случај на хаварија или престанок на работа 
и негово демонтирање влијаат врз различните елементи врз животната средина 
предизвикувајќи повеќе долготрајни позитивни и краткотрајни негативни ефекти; 

- Проектот нема да предизвика влијание врз биолошката разновидност и 
еколошкиот интегритет на подрачјето 

- Во детали се анализирани негативните влијанија на проектот и дефинирани 
се мерки за ублажување кои пред се се состојат од препораки за добра градежна 
практика, добра практика во управувањето со отпадот, следење на техничките 
прописи и законската регулатива за управување со квалитетот на медиумите во 
животна средина 

- По изготвување на Основниот проект инвеститорот ќе пристапи кон 
подготовка на Елаборат за експропријација на земјиштето и ќе се започне отворен 
транспарентен процес на експропријација на земјиштето од сегашните сопственици  

- Предложен е План за следење на спроведувањето на мерките за 
ублажување/компензација на негативните влијанија  
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А.Д. МЕПСО како одговорна компанија кон животната средина и 
унапредувањето на социо – економскиот живот на населението на Република 
Македонија ќе ги спроведе мерките за ублажување на негативните влијанија на 
проектот врз животната средина и ќе го следи нивното спроведување имајќи го во 
предвид Планот и динамиката на следење. Мерките ќе се спроведат во најрана 
можна фаза кога би дале и најдобри резултати. 
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9 РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ 

 
Вовед 
Оваа Студија за оцена на влијанието врз животната средина претставува 

документ за поддршка на процесот на планирање и спроведување на проектот 
изградба на двосистемски далекувод 2X110kV TC Битола 3 – TC Битола 4, кој 
произлегува како резултат на развојните планови на МЕПСО. Изградбата на 
далекуводот се финансира преку “Проектот за развој на електропреносната 
мрежа” (ECSEE APL 3) со кредитот обезбеден од Светска Банка. 

Студијата е изготвена од страна на консултантската компанија ЕУРОПАРТНЕР 
ГРУП и истата е во согласност со барањата на македонската регулатива за ОВЖС и 
насоките во извештајот за определување на обемот и содржината на ОВЖС 
доставен од страна на Министерството за животна средина и просторно 
планирање, ЕУ Директивите, меѓународните договори, како и барањата на 
меѓународните финансиски институции, како Светска Банка при давањето на 
кредитот на инвеститорот. 
Од страна на Управата за животна средина при Министерството за животна средина 
и просторно планирање беше утврдена потреба од започнување на постапка за 
оцена на влијание на проектот врз животната средина и беше дефиниран и обемот 
на Студијата за оцена на влијание на проектот врз животната средина со цел 
посебно, подетално да се акцентираат следните прашања:  
 
 а) визуелни аспекти,  
 б) биолошка разновидност,  
 в) електромагнетно зрачење,  
 г) кумулативни влијанија и  

д) социо - економските аспекти. 
 

Студијата има цел да ги идентификува, предвиди, процени и ублажи 
негативните биофизички, социјални, здравствени  и останати ефекти врз 
различните елементи на животната средина од развојниот проект на изградба на 
двосистемски далекувод 2 X 110 kV TC Битола 3 – TC Битола 4 од страна на 
инвеститорот, пред да се донесе  главната одлука за реализација на проектот. 

 
Цели на проектот и разгледани алтернативи 
Најголемиот град во југозападна Македонија, Битола, се снабдува со 

електрична енергија преку 110 kV преносна мрежа и 4 трафостаници (ТС Битола 1, 
ТС Битола 2, ТС Битола 3 и ТС Битола 4), од кои првите три се лоцирани во 
источниот, индустриски дел на градот додека четвртата трафостаница е лоцирана 
во западниот дел на градот во кој доминираат станбени и деловни згради. 

Моментално ТС Битола 3 е поврзана со двосистемски далекувод со ТС Битола 
2 од кој едниот систем се користи за напон од 10 kV. Ваквиот начин на поврзување 
не обезбедува непречено снабдување на потрошувачите кои се снабдуваат со 
електрична енергија преку ТС Битола 3. 

 ТС Битола 4 е поврзана со ТС Битола 1 и ТС Ресен со што може да се 
обезбеди непречено напојување на конзумот и при прекин на врската ТС Битола 1. 
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Во тој случај напојувањето треба да се врши со далекувод (од Ресен) кој и во 
нормални услови работи со големо оптоварување и напојувањето се врши преку 
многу долга траса со што и загубите во системот се многу големи.  

Со предложениот далекувод ќе се направи прстен околу Битола, во кој ќе 
бидат поврзани сите четири 110 kV трафостаници. На овој начин ќе се обезбеди 
непречено напојување на потрошувачите приклучени на ТС Битола 3 и ТС Битола 4 
преку најкуси можни траси со најмали загуби во преносниот систем  и доколку од 
било кои причини се исклучи еден од далекуводите преку кои тие редовно се 
снабдуваат крајните потрошувачи тоа нема да го почувствуваат. Прстенот исто така 
ќе ја подобри и доверливоста на снабдување со електрична енергија и на 
потрошувачите кои се напојуваат и преку останатите две трафостаници. 

Во 2005 се извршени прелиминарни анализи на можната траса при 
изградбата на далекуводот, при што се анализирани два можни правци за изградба 
на планираниот далекувод: 

 
3. Траса ТС Битола 4 - с. Лавци - до падината на Титово брдо -  покрај 

градскиот стадион - помеѓу градска населба и Пивара/Фабрика за 
фрижидери - ТС Битола 3  и 

4. ТС Битола 4 - с. Лавци -  кота 717 - помеѓу с. Буково и населба Буковски 
ливади - заобиколување на населбата Буковски ливади - Премин преку патот 
Битола - с. Кравари во правец помеѓу крајните индустриски објекти од 
страна на Битола и с. Кравари - свртување кон приклучната точка на ДВ 
2х110 kV ТС Битола 2 - ТС Битола 3. 
 
Од страна на инвеститорот (МЕПСО) како реално изводлива е избрана 

втората траса. Според сите наведени критериуми оваа траса претставува 
оптимално решение. Почетно дефинираната траса во текот на проектирањето е 
прилагодена на условите на теренот при што се водело сметка за избегнување на 
станбени згради. Првите 400 m на излезот од ТС Битола 4 се изведени со подземен 
кабел по постојниот насип на Стара река, а по натаму се водело сметка 
далекуводот да не минува низ населени места. Во непосредна близина на трасата 
нема културно наследство и археолошки наоѓалишта. Во ридестиот предел трасата 
минува по земјиште со категорија IV и повисока со ниски растенија, а аголно 
затегнувачките столбови се наоѓаат во непосредна близина на постојните патишта, 
и потребата од пристапни патишта е минимална. Во делот од селото Кравари до 
крајната цел на растојание од околу 35 м, без вкрстување, се следи постојниот 150 
kV далекувод. 
 

Опис и карактеристики на проектот 
Двосистемскиот далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4 е планиран со 

естимирана должина од 12 km, од кои 400m кои се лоцирани во урбанистичка зона 
ќе бидат реализирани како 110kV подземна кабелска врска. 

Почетната точка на планираниот 2х110kV ДВ ТС Битола 3 – ТС Битола 4 е ТС 
Битола 4, која е лоцирана во градско населено подрачје. На  самиот  излез  од  ТС  
Битола 4 коридорот на планираниот 2 х 110  kV ДВ  скршнува јужно минувајќи  низ  
Генералниот Урбанистички План на Општина Битола со подземен кабел. Коридорот 
минува покрај сливниот канал тнр. Стара река, во близина на ОУ Климент 
Охридски и излегува на периферија на градот продолжувајќи низ тревната 
површина. Тука коридорот продолжува со надземен вод  јужно во правец на с. 
Лавци. Во близина на с. Лавци  коридорот  скршнува  во  југо-источен  правец  
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поминувајќи  покрај  манастирот  Св. Анастасие во правец кон с.Буково. Од 
с.Буково коридорот го менува правецот источно кон населба Буковски ливади. Од 
“Буковски ливади” коридорот има благо скршнување кон северо-исток, притоа 
сечејќи магистрален пат и железничка пруга која не е во функција и доаѓа во 
близина на с. Кравари. Од тука коридорот продолжува низ необработени 
земјоделски површини сè до непосредна  близина на постојниот 150 kV ДВ “ТС 
Битола 1 - грчка граница”.  Потоа коридорот скршнува северно, следејќи го 
паралелно 150kV ДВ до столбните места број 19 и 20, во индустриска зона, каде е и 
најкраткото растојание за приклучок на постојниот 2х110kV ДВ “ТС Битола 2 – ТС 
Битола 3”. 

Надземниот вод со должина од околу 12 km ќе биде изведен со класичен 
надземен вод со вкупно 40 решеткасти столбови, од кој првиот столб е наменет за 
спој на подземниот и надземниот вод и треба да биде прв од овој вид подигнат во 
Македонија. Височината на столбовите е различна во зависност од 
конфигурацијата на теренот и вкрстувањата со инфраструктурите објекти и 
изнесува од 12 до 28 m, со висина на врвот од 24 до 40 m. Најмалото растојание на 
проводниците од земја изнесува 7,5 m, што е повисоко од барањата на важечките 
прописи и барања на инвеститорот.  Просечното растојание на столбовите изнесува 
околу 300m. 

Изградбата на далекуводот ќе се изведува според изработен Проект и според 
важечките прописи, нормативи и МКС стандарди. Материјалите што ќе бидат 
употребени, согласно одредбите во Проектот, ќе одговараат на стандардите и 
според пропишаниот квалитет и за истите ќе бидат приложени атести. За време на 
изградбата на далекуводот ќе биде обезбеден инвеститорски и повремен 
проектантски надзор. 

Оперативниот век на далекуводите се проценува на повеќе од 50 години. За 
време на работата самиот далекувод не бара посебни ангажмани освен оние 
поврзани со одржувањето. 

По завршувањето на работниот век, постапката за отстранување на  
поставената опрема во суштина се одвива по обратен редослед од градбата, така 
што прво се отстрануваат проводниците и овесната опрема, потоа се демонтираат 
столбовите, и на крајот треба да се отстранат темелите и да се санира теренот. 

 
Опис на животната средина 
Клима. Трасата на проектот го зафаќа Пелагонискиот регион, односно 

битолската котлина. Од еколошки аспект, со своите климатски карактеристики 
овој регион се одликува со неповолни топлоклиматски специфичности - во 
зимските месеци со доста ниски температури, а во летните со прилично високи.  
Поради посебните ортографски услови, во Битола има помалку врнежи и не се 
рамномерно распоредени. Просечната годишна сума изнесува 598mm и не 
поголема од 800mm со 119 врнежливи денови во годината. Изразени се и сушните 
периоди, но најчесто со кусо траење од 10-15 денови, со најдолготрајната од 60 
денови.  

Снежниот покривач се јавува од октомври, заклучно со април. 
Просечно годишно се јавуваат 25 денови со магла. Таа се јавува од септември 
заклучно со мај. Во некои години таа се задржува и по неколку денови 
непрекинато. 

Во Битола преовладува северниот ветер со просечна годишна зачестеност од 
189‰, просечна годишна брзина 2,2m/sec и максимална брзина до 15,5 m/sec. 
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Геолошки карактеристики. Теренот долж трасата на далекуводот од ТС 
Битола 3 до ТС Битола 4, како и поширокото подрачје е изграден од карпести маси 
со различна геолошка старост, генеза и различни геотехнички карактеритики. 
тектонски поглед, поширокиот реон припаѓа на крупна геотектонска единица – 
Западно-македонска зона. Локацијата на трасата од геоморфолошки аспект се 
карактеризира со стрмни косини кои произлегле од тектонските и ерозивните 
процеси, а во ридските делови забележливо е присуство на јаруги во контактот 
меѓу разните литолошки елементи, односно во контактот меѓу делувиумот и 
глациофлувијалните седименти како и вио грусот и гранитите. 

 
Сезимо-тектонски карактеристики. Пелистерскиот расед регистриран по 

северниот обод е од регионален карактер со почеток од Преспанскиот басен, па 
преку Кажани до село Трново оди кон запад, кон исток, а потоа продолжува кон 
југо-исток и по источниот обод на планината Баба до македонско-грчката граница. 
Најкрупната структура која се јавува на овој терен е Пелистерската антиклинала 
изградена од кварцити, кварцни шкрилци, гранити, гранодиорити, зелени 
шкрилци, габрови и дијабази. Има асиметрична форма со поразвиено источно 
крило. Според Меркалиевата скала, подрачјето според постојната карта на 
сеизмичка реонизација во мерка 1:500 000 припаѓа кон зона со интензитет I = VII° 
MCS. 

 
Литолошки својства. Од литолошки аспект може да се утврди дека се 

застапени повеќе видови на карпести маси и тоа: Делувијални, Грусоидни, 
Глациофлувијални и Алувијални творби, како и гранити. 
 

Хидрографија и квалитет на површински води. На предложената локација 
на подземниот кабел и надземниот далекувод присутни се водотеци на Стара река, 
Смилевска река, река Киндирка и Сива Вода кои заедно со другите реки во 
општина Битола припаѓаат на сливот на Црна Река. Останатите јаруги на теренот се 
безводни или со многу мал повремен водотек. 

Надземниот далекувод се вкрстува со теченијата на реките Смилевска и 
Киндирка во близина на село Буково и реката Сива Вода во близина на Ф-ката за 
шеќер. 

Трасата на планираниот далекувод се сече со главниот доводен канал и дел 
од мрежата на деталната цевководна мрежа. 

 
Квалитет на воздухот. Општина Битола и локацијата на далекуводот спаѓаат 

во Пелагонискиот статистички регион. Податоците покажуваат дека 75% од 
вкупните емисии на SO2 на територија на Македонија од индустриски капацитети и 
54% од емисиите на NOx се појавуваат во Пелагонискиот регион како резултат на 
работењето на РЕК Битола и другите деловни субјекти во регионот. Дополнително, 
емисиите од мобилните извори, дивите депонии, согорувањето на отпад на 
отворено се причинители за квалитетот на воздухот на подрачјето на проектот.  

 
Бучава. Најчести главни извори на бучава се сите видови на сообраќајни 

средства, опремата и машините кои се користат во индустриските капацитети и 
земјоделските машини.  Мерното место е веднаш до ТС Битола 4 каде ќе бидат 
вршени ископувања за подземниот кабел, а надземниот кабел минува низ реон кој 
е надвор од мрежата со мерни станици. Трасата на далекуводот минува низ 
подрачје со II степен на заштита од бучава бидејќи е станбено подрачје и подрачје 
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со IV степен на заштита од бучава надвор од станбен дел и каде се дозволени 
зафати во околината и транспортни дејности.  

 
Електромагнетно зрачење. При пренос на електрична енергија низ 

проводниците тече наизменична струја со фреквенција од 50 Hz. како што е овде 
случај се јавуваат електрично и магнетно поле. Јачината на електричното поле 
зависи од напонот без разлика дали низ проводниците тече струја или не. Јачината 
на електричното поле се мери во (V/m). Јачината на магнетното поле зависи од 
јачината на струјата во проводниците и се мери (А/m) или (Т). кај кабелските 
водови поради постење на земја електричното поле многу брзо се опаѓа, а јачината 
електромагнетното поле зависи од конструкцијата на кабелот и распоредот на 
проводниците. Поради безбедносните воздушни растојанија кај надземните водови 
и поради фактот дека јачината на електромагнетното зрачење е зависно од 
растојанието промената и распоредот на електромагнетното поле значително ќе се 
разликува од она кај кабелските водови. 

 
Биолошка разновидност. Локацијата започнува со ТР Битола 4, се протега 

во должина од 12км при што почетниот дел од 400 метри поминува низ 
урбанистичката зона на град Битола. Особено е значајно што тој дел на трасата ќе 
биде подземен кабел, со што значително се намалува негативното влијание на 
објекот на постоечката флора и фауна, која пак од друга страна е во длабок 
стадиум на деградација поради влијанието на антропоген фактор. Понатаму, 
далекуводот продолжува како надземен објект и неговото влијание драматично се 
менува поради тоа што не е веќе во урбанистичката зона на градот Битола, каде 
што биодиверзитетот е многу сиромашен, туку опфаќа сосема поинаков терен. Од 
тука, па сè до спојувањето со ТР Битола 3, условите во однос на присутните 
асоцијации на растителни и животински видови се доста слични по должината на 
целата траса. 

Локацијата која е предвидена за изградба на далекуводот, раководејќи се 
според класификација на екосистеми според Студијата за состојбата на 
биолошката разновидност на Република Макеодонија, препозната е како 
комбинација на ридски пасишта, местимичен шумски екосостем препознат како 
дабов регион, плевелни рудерални заедници, заедници на газени места, 
грмушести заедници, заедници на индустриски, фуражни, житни растенија, како и 
трајни насади во низинскиот дел на трасата на далекуводот. 

Врз основа на теренските набљудувања, истражувањата како и користење на 
расположива релевантна документација  се дојде до констатација дека регионот 
има богат фаунистички свет. Поради карактерот на влијанието на објектот од 
особена важност се птиците кои ќе бидат најранлива група во однос на работата на 
далекуводот. На локацијата не беа забележани знаци од цицачи. Можно е 
присуство на волк (Canus lupus) којшто е виден од локалните жители во минатото, 
во поширокото подрачје на локацијата.  

Значајно за овој проект е што во близина на просторот предложен за 
изработка на Урбанистичкиот проект за изградба на 2х110 кV двосистемски 
далекувод ТС Битола 3-ТС Битола 4, Општина Битола нема евидентирано природно 
наследство. 

Во близина на коридорот е Националниот парк Пелистер, но важно е да се 
напомене дека трасата на планираниот далeкуводот се протега во спротивен 
правец од него, така да влијанието на објектот врз биодиверзитетот на 
Националниот Парк е незначително или воопшто не е присутно. 
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Социо-економски карактеристики. Во 2004 год. со новата територијална 

поделба на Р.Македонија подрачјето на  Општината Битола е утврдено со закон и 
ги опфаќа градот Битола и 65 околни села. Според Пописот од 2002 година, 
вкупниот број население во општината изнесува 95.385, од кои 74.550 во градот и 
20.835 во селата. Стапката на тотален фертилитет во општината во 2008 година 
изнесува  1,48 и не обезбедува обновување на населението. Ваквата состојба 
првенствено е  детерминирана од обемните преселнички движења во странство во 
последните четири децении кои условија значително стеснување на 
репродуктивната основа  на населението во општината. 

Според анализата на економските движења во нефинансискиот сектор за 
периодот 2003-2006 година, регионот бележи позитивни резултати во однос на 
вкупната додадена вредност на овој сектор, но растот е низок како резултат на 
падот на производството во непреструктуираните средни и големи претпријатија. 
Битолската економија се карактеризира со доминантна застапеност на секторот 
преработувачка индустрија. Со оглед на големината на постојните преработувачки 
капацитети таа игра значајна улога во економијата на Република Македонија. 

Од аспект на идниот економски развој, како особено значајна треба да се 
издвои изградбата на Индустриската зона Жабени (која се наоѓа во близина на с. 
Кравари). Отварањето на оваа индустриска зона се очекува да привлече 
значителни нови инвестиции, а со тоа и да овозможи отварање на поголем број 
нови работни места.  

 
Природно и културно наследство. На подрачјето кое е предмет на анализа 

регистрирани се недвижни  културни добра (Екпертски елаборат):  Археолошки 
локалитет “Хераклеа Линкестис”; Археолошки локалитет “Вила Субурбана”; 
Археолошки локалитет 'Гургур Тумба”; Археолошки локалитет 'Тумба”, Буково; 

Во Археолошката карта на Македонија, евидентирани се локалитети:  
старохристијанска базилика Света Троица - Хераклеја; Хераклеја – Heraclea 
Lynkestis; населба од бронзено време, Тумба в село, КО Поешево; Буковски 
Манастир; населба од римско време Кутлиште; средновековна населба Неолјани, 
се наоѓа во месноста Дванаесет Кладенци; Црквиште, средновековна црква и 
некропола;  

 
Туризам. Трасата на Далекуводот припаѓа на Пелагонискиот регион со осум 

туристички зони и 25 туристички локалитети.  Реализацијата на предвидениот 
зафат за изградба на 2х110kV двосистемски  далекувод ТС Битола 3- ТС Битола 4 ќе 
претставува значајна детерминанта во подобрување на инфраструктурните услови 
за развојот и на туристичката дејност. Согласно основните долгорочни цели, 
концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за 
непречен развој на вкупната туристичка понуда  на ова подрачје, се препорачува, 
при идната организација на стопанските дејности, да се почитуваат критериумите 
за заштита на животната средина и одржлив економски развој. 

 
Потенцијални влијанија врз животната средина 
Визуелни аспекти и влијанија врз пределот. За време на изградба на 

далекуводот визуелниот лик на пределот ќе се промени краткотрајно како резултат 
на активностите кои ќе се превземаат на теренот во облик на расчистување, 
копање на рововите, доаѓање и присуството на големи транспортни возила, 
камиони, кранови и друга механизација потребна за транспорт на челичните 
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столбови, расчистување после монтирањето на столбовите и електомонтажните 
работи и создавањето на отпадот. 

 
Влијанија врз биолошката раззновидност. Очекувано е  дека за време на 

изградбата на објектот, за време на неговото работење како и за време на 
потенцијална хаварија ќе се појават големи влијанијата врз биолошката 
разновидност. Во текот на оперативната фаза на објектот, најранлива група на 
организми се птиците кои можат лесно да настрадаат со допирање на нивните 
крила до електричните кабли. 

 
Електромагнетни зрачења. За време на градба не се очекуваат позначајни 

електромагнетни влијанија врз животната средина и луѓето. 
При градбата дел од работниците краткотрајно ќе бидат изложени на 

поинтезивни електромагнетски зрачења при изведување на работите во ТС Битола 
4. Исто така краткотрајни поинтезивни електромагнетни зрачења ќе се појават при 
заварувачките работи, а слаби зрачења при употреба на друга електрична опрема.  

Влијанието врз живиот свет може да биде директно (непосреден контакт со 
проводниците) или индиректно (преку електромагнетското зрачење). Директниот 
контакт кабелскиот вод е возможно само при градежни зафати и тоа во случај да 
не се почитуваат процедурите за ископ и доколку настане оштетување на кабелот. 
Директниот контакт со надземен вод е полесно возможно, но и тој се случува 
најчесто при во случаи кога луѓето не се придржуваат на пропишаните растојанија 
од проводниците или на безбедносните мерки за работа, а кај животните најчесто 
кај птиците. 
При престанок на работа на далекуводот, исто како при градбата, 
електромагнетните зрачења ќе се појават кусотрајно, ќе бидат од локален 
карактер и ќе бидат изложени само работниците кои ќе ги извршуваат работите за 
демонтажа.  

По извршената демонтажа нема да постојат дополнителни електромагнетни 
зрачења. 

 
Бучава. Извор на бучава претставуваат различните движења на камиони, 

автодигалки и друга градежна механизација и опрема како и ракувањето со 
градежните материјали за време на градба на далекуводот.  Појавата на бучава во 
оваа фаза е неизбежна, но добро е што фазата на градба трае кратко и опремата 
која обично се користи не е интензивно бучна. 

Во фазата на работа на далекуводот се јавуваат обично два типа на бучава – 
бучава предизвикана од каблите и столбовите како и бучава од активности на 
редовни контроли и одржување. 

При работа на далекуводите под посебни метеоролошки услови и во 
зависност од напонот се појавува т.н. Корона ефект. Овој ефект се карактеризира 
со зуење и пуцкетање кои создаваат бучава при магла, дождливи временски 
услови, нечист воздух. 

 
Влијанија врз постоечката инфраструктура. Изградбата на далекуводот 

нужно ќе внесе свои влијанија на постојната инфраструктура во реоните каде што 
ќе се простира трасата и каде ќе се изведуваат градежните работи. При градбата, 
далекуводот има најмалку едно вкрстување со канализациони цевки, повеќе 
вкрстувања со подземни 10 kV кабли, најмалку едно вкрстување со 
телекомуникациски кабел, вкрстување со локални улици, вкрстување со повеќе 
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локални патишта, вкрстување со меѓународниот магистрален пат Битола – Грција, 
вкрстување со меѓународната железничката линија Кременица-Битола, вкрстување 
со главниот доводен канал на системот за наводнување Стрежево, повеќе 
вкрстувања со надземни енергетски водови со напонско ниво до 10 kV и со 
надземни комуникациски водови. 

Во оперативната фаза не се очекуваат позначајни влијанија на 
инфраструктурата (постојна и идна), доколку изведувачите на далекувод и на 
идните инфраструктурни објекти се придржуваат кон законската регулатива, 
важечките прописи и добрата пракса. 

 
Влијанија врз квалитетот на воздухот. Се очекува појава на прашина како 

фугитивна емисија на најситните честички на земја, песок при изградба на нови 
пристапни патишта, рамнење на теренот при воспоставување на градилиштето 
околу столбовите како и при изведба на бетонските постаменти. Прашината се 
појавува краткотрајно и при копање на ровот за подземниот кабел во должина од 
400 м. во урбаниот дел на Битола. 

Различните видови на возила, опрема и градежна механизација кои ќе се 
користат при изградба претставуваат мобилни извори на емисии на загадувачки 
материи од кои најкарактеристични се NOx, CO, PM10, несогорени јагленоводороди, 
сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди кои придонесуваат кон 
секундарно создавање на озон и сите претставуваат директен и индиректен ризик 
на човековото здравје и животната средина. 

 
Влијанија врз квалитетот на водите. При активности на копање, 

поставување на подземниот кабел во непосредна близина на Стара Река може да 
дојде до краткотрајно времено загадување на водата со земја, цврсти честички кои 
ќе предизвикаат заматување на водата, протекување на масло или гориво од 
возилата и опремата која се користи или делови од отпад кој се создава. 

При тековна работа на далекуводот не се очекуваат негативни влијанија врз 
површинските и подземните води. 

Во колку дојде до демонтирање на далекуводот, сите активности кои се 
предвидени при градењето ќе се случат повторно и незначително краткотрајно 
може да дојде до загадување на површинските и подземните води и појава на 
ерозија на земјиштето. 

 
Создавање на различни типови отпад. Низ целиот животен циклус 

далекуводот ќе влијае на создавање на мали количини различни фракции на 
неопасен отпад. Во фаза на градба отпадот ќе се јави како резултат на ископ, 
затрупување, бетонирање, трасирање на патишта, рамнење на земјата и др. 
градежни активности, а типот на отпад е пред се шут, инертен отпад. При 
поставување на столбовите и јажињата на далекуводот можна е појава и на друг 
отпад од различните составни делови на далекуводот и истите припаѓаат на 
групата неопасен отпад. 

За време на работа на далекуводот не се очекува појава на отпад. 
 
Влијанија врз културните наследства. По планираната траса во рамките на 

локацијата која е избрана за изградба на далекуводот, конкретно, на локациите 
каде што ќе се подигаат столбовите и во линија на протегање на жиците кои ќе ги 
поврзуваат истите, не постојат археолошки подрачја и локалитети со културно 
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наследство кои би претставувале ограничувачки фактор во процесот на планирање 
и проектирање на далекуводот. 

 
Безбедносни аспекти. Од безбедносен аспект за време на градба на 

далекуводот, главните ризици за нарушување на безбедноста се поврзани со 
активностите на работниците кои ќе ги извршуваат градежните и 
електромонтерските работи. При градењето можно е да дојде до повреди на 
работниците пред се поради невнимателна работа, но и до појава на пожар при 
употребата на алат и опрема што искрат. 

За време на работа безбедносните аспекти начелно може да бидат 
предизвикани од активности од луѓето и од елементарни непогоди. 

 
Кумулативни ефекти. Далекуводот не генерира директни значителни 

емисии во воздух, вода или почва за време на неговата работа и нема појава на 
кумулативно загадување на овие медиуми во подрачјето на проектот.  

Главниот кумулативен ефект може да се идентификува во однос на 
физичкото присуство на далекуводот во однос на постоечката инфраструктура.  

Позитивен кумулативен ефект се јавува како резултат на намалените загуби 
на енергија и во социо – економскиот развој на општина Битола преку развојот на 
мали и средни претпријатија кои ќе учествуваат во давање на услуги при градба на 
далекуводот и редовни контроли на истиот. 

 
Социо-економски аспекти. Се очекуваат долготрајни позитивни влијанија 

врз развојот на малите и средни претпријатија поради непреченото снабдување со 
електрична енергија и намалување на трошоците заради повремените прекини кои 
се случувале досега.  

Потенцијалните краткотрајни влијанија на далекуводот се гледаат во 
можности  за вработување на локалното население и евентуални помали промени 
во социјалната структура на подрачјето и давањето на услуги на малите и средни 
претпријатија во сите фази на проектот. 

 
Експропријација и употреба на земјиштето. Проектот може да има 

негативно влијание врз употребната вредност на земјиштето по должината на 
трасата. 

 
Мерки за намалување на влијанијата 
Во однос на идектификуваните потенцијални влијанија врз животната 

средина во сите фази на проектот се утврдени мерки за нивно ублажување или 
целосн о елиминирање. 

Секоја од предложените мерки е опишана во Поглавјето 5 на оваа Студија. 
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10  ПРИЛОЗИ 

10.1 ПРИЛОГ 1: ОДГОВОРНИ УЧЕСНИЦИ ВО ПОДГОТОВКА НА СТУДИЈАТА  
 
 

Изработата на Студијата за оценка на влијанието на изградбата на 
двосистемскиот далекувод 2X110kV TC Битола 3 – TC Битола 4 ја спроведе и 
организираше Консултантската компанија ЕУРОПАРТНЕР ГРУП доо, Скопје. 

 Овластен експерт од Министерството за животна средина и просторно 
планирање за ОВСЖ и потписник на Студијата е: 

- Славјанка Пејчиновска Андонова, дипл. инж. Технолог  
 
Другите членови кои учетвуваа во изработката на Студијата се: 
- М-р Здравко Андонов, дипл.ел.инж.  
- М-р Наталија Ацеска, диплмиран биолог  
- Сашо Талевски, дипл.проф по филозофија 

 
   Експертскиот тим ги посети локациите на лице место и изврши снимање 
долж трасата по патеката на движење на далекуводите, од излезната точка ТС 
Битола 4, месноста Граматница, с. Лавци, месноста Стрчин, с. Буково, населбата 
Буковски ливади, с. Кравари до последната точка - местото на предвиденото 
поврзување со ТС Битола 3. 

Експертскиот тим посети и неколку компании релевантни за изработката на 
Студијата, меѓу кои: 

-  Акционерското друштво за пренос на електрична енергија и управување 
со електроенергетскиот систем МЕПСО, нарачател на проектот, во кое 
беше реализирана средба со  

 
- Бранка Станоевска и 
- Елизабета С. Атанасова 

 
- Компанијата за инженеринг, проектирање, изведба и проектен 

менаџмент ТИМЕЛ ПРОЕКТдоо, Скопје, проектант на трасата, во која беа 
водени разговори околу техничките карактеристики на проектот со  

 
- Рубин Атанасоски, проектант 

 
- Акционерското друштво за пренос на електрична енергија и управување 

со електроенергетскиот систем МЕПСО - ТС Битола 4, во кое беше 
остварена средба со дежурната служба и водени разговори околу 
функцијата и работата на ТС Битола 4 со 

 
- Сашо Трајчевски, склопничар 

 

Во изработката на Студијата беа земени предвид сите информации кои произлегоа 
од водените разговори, како и од преземената документација и извршените 
анализи и испитувања направени за потребите на изградбата на трасата. 
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10.2 ПРИЛОГ 2:  РЕЛЕВАНТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
 

- Устав на Република Македонија (Сл. весник на Р.М бр.52/91,измени: 1/92; 
31/98; 91/01; 84/03; 107/05) и Уставниот закон на Р.Македонија (Сл. весник 
на Р.М бр.52/91, измени: 4/92);  

- Закон за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05 24/07, 
159/08 и 83/09);  

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 (Сл. весник на РМ бр.74/05);  

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. 33/06)  

- Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М бр. 51/05; 
измени 137/07 и 24/08-пречистен текст, 91/09);  

o Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот (Сл. 
весник на Р.М бр.69/99); 

o Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистичките планови (Сл. весник на Р.М бр.78/06 и 
140/07)  

- Закон за градење (Сл. весник на Р.М бр. 130/09);  
- Законот за квалитет на амбиенталниот воздух (Сл. весник на Р.М бр. 67/04; 

измени 92/07);  
o Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 

квалитетот на амбиенталниот воздух (Сл. весник на Р.М 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 (Сл. весник на Р.М бр. 22.06.2005)  

- Закон за води (Сл. весник на РМ бр.4/98; измени 19/00; 42/05; 46/06); Закон 
за води (Сл. весник на РМ бр.87/08 и 06/09);  

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

подземните води (Сл. весник на РМ бр. 18/1999, 71/99);  
- Закон за отпад (Сл. весник на Р.М бр. 68/04; измени 71/04; 107/07, 102/08 и 

134/08);  
o Листа на отпади(Сл. Весник на РМ бр. 100/05);  

- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. весник на РМ бр. 
79/2007);  

- Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 64/93);  

- Закон за хемикалии (Сл. Весник на РМ бр.113/07);  
- Закон за заштита на културното наследство (Сл. весник на Р.М бр. 20/04; 

измени 115/07);  
- Закон за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04; измени 14/06; 

84/07);  
- Закон за благосостојба на животните (Сл. весник на РМ бр. 113/07); 
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- Закон за благосостојба на растенијата (Сл. весник на РМ бр.25/98; 06/00);  
- Закон за заштита на растенијата (Сл. весник на РМ бр.25/98; измени 06/00);  
- Закон за заштита при работа (Сл. весник на РМ бр. 13/98; 33/00;29/02);  
- Закон за енергетика (Сл. весник на РМ бр.63/06; 36/07);  
- Закон за експропријација (Сл. весник на РМ бр. 33/95, измени 20/98, 40/99, 

31/03, 46/05 и 10/08). 
- Правилник за техничките нормативи за изградба на надземни 

електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV, (Службен 
лист на СФРЈ), број 65/1988 

- Правилник За техничките мерки за погон и одржување на електроенергетски 
постројки, (Службен лист на СФРЈ, број 19/1968) 

- Конвенција за заштита за мочуриштата што се од меѓународно значење како 
живеалишта на водните птици (Рамсар, 1971), ратификувана 1977 година;  

- Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство (Париз, 
1972), ратификувана 1974 година;  

- Конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови дива флора и 
фауна (Вашингтон, 1973), ратификувана 1999 година;  

- Конвенција за заштита на миграторните видови диви животни (Бон, 1979), 
ратификувана 1999 година;  

- Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа 
(Берн, 1979), ратификувана 1997 година;  

- Договор за заштита на лилјаците во Европа (Лондон, 1991), ратификуван 
1999 година (Амандман на Договорот ратификуван 2002 година);  

- Договор за заштита за африканско-азиските миграторни видови птици (Хаг, 
1995), ратификуван 1999 година;  

- Базелска конвенција во врска со контролата врз прекуграничните загадувачи 
со опасен отпад и неговото депонирање (Базел, 1995), ратификувана 1997;  

- Конвенција за заштита на биолошката разновидност (Рио де Жанеиро, 1992), 
ратификувана 1998;  

- Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето 
и пристап до правда за прашања поврзани со животната средина (Архус, 
1998), ратификувана 1999 година; 

- Конвенција за оцена на прекуграничните влијанија врз животната средина 
(Еспо, 1991), ратификувана 1999 година; 

- Европска конвенција за предел (Фиренца, 2000), ратификувана 2003 година. 
- DIRECTIVE 2004/40/EC, on the minimum health and safety requirements 

regarding the exposure of workers to the risks a rising from physical agents 
(electromagnetic fields) 

- 1999/519/EC, EU Council Recommendation, On the limitation of exposure of the 
general public to electromagnetic fields (0Hz to 300GHz) 
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10.4 ПРИЛОГ 4:  ТЕХНИЧИ ПОДАТОЦИ ПОВРЗАНИ СО ОЦЕНКАТА НА ВЛИЈАНИЕТО  
 
                                           

10.4.1 ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА СТОЛБОВИТЕ 

 
 

 
Брусничка населба 

 

 
Од месноста Граматница кон с.Лавци 

 
Во близина на с. Лавци 

 
Во месноста Стрчин 

 
Во близина на с. Буково 

 
Под с. Крстоар 
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Кон с. Кравари  

Последниот столб на поврзување 
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10.4.2  ФОТОГРАФИИ ОД ТЕРЕН 
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Од почетната кон крајната точка на поврзување 
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10.4.3 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
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Од културното наследство во околината на Битола (стара архитектура во с. Лавци, Буковски 
манастир, Локалитет Хераклеа, Кале, Св. Богородица)
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10.4.4 КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

 

 
 

 


