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1. Извршно резиме
Проектот за рехабилитација на националните и регионалните патишта е проект
поддржан преку заем од Светската банка. Овој проект ја спроведува Националната
транспортна стратегија (НТС) на Република Македонија. Проектот е во согласност
со Националната транспортна стратегија (2007-17), која има за цел подобрување на
патната поврзаност со Коридорите како национален приоритет по завршувањето на
Коридорите X и VIII.

Националната транспортна стратегија ја истакнува важната улога на патиштата во
промовирањето на конкурентноста на земјата и развој преку обезбедување
ефикасно поврзување на националната патна мрежа со коридорите и елиминирање
на постојните тесни грла.

Овој проект претставува имплементација на последната фаза на Проектот за
рехабилитација на националните и регионалните патишта за периодот 2017-2018
година и го опфаќа следново:

 подобрување на состојбата на државната патна мрежа преку рехабилитација
на околу 157km од постоечките патишта;

 зголемување на безбедноста на патот преку примена на мерки за
подобрување на безбедноста на патиштата во сите фази од спроведувањето
на Проектот.

Институцијата задолжена за имплементација на проектот е Јавното претпријатие за
државни патишта (ЈПДП). Во рамките на Јавното претпријатие за државни патишта
(ЈПДП) постои Одделение за имплементација на проектот односно одговорно за
имплементација на сите потребни активности за успешно управување и
завршување на Проектот.

Еден од под-проектите од Б категоријата проекти на Светска Банка е рехбилитација
на регионалниот пат Р-1209 делница Тетово – Попова Шапка.

Елаборатот за заштита на животна средина е составен дел на целокупната
проектна документација изработена за активностите за рехабилитација според
македонското национално законодавство во областа на заштита на животната
средина, а особено Законот за животна средина ("Службен весник на РМ" бр.53/05,
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13).

Елаборат за заштита на животната средина се одобрува од страна на Управата за
животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање
(МЖСПП).
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Според политиката на Светска Банка за процена на животната средина (ОП 4.01),
принудно преселување (ОП 4.12) и други еколошки и социјални политики, овој тип
на проекти треба да се анализираат за да се утврди потенцијалот на негативните и
позитивните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти со цел да се
избегнат, компензираат и/или ублажат негативните влијанија врз животната
средина и социјалните аспекти.

Со цел да се обезбеди еколошка усогласеност на предложениот проект и да се
исполнат барањата на Политиката за заштита на Светска Банка OP 4.01 "Проценка
на животната средина" за овој проект е изработен Извештај за животна средина и
социјални аспекти (ESAR), вклучувајќи и план за управување со животната средина
и социјални прашања и мониторинг план. Предложените активности за
рехбилитација на регионалниот пат Р-1209 делница Тетово – Попова Шапка., се
детално утврдени со Извештајот за животна средина и социјални прашања.

Делницата Тетово – Попова Шапка се протега во правец југоисток - северозапад од
Република Македонија и ги поврзува Тетово и ски центарот Попова Шапка.
Почетната точка на трасата се наоѓа во Тетово со координати N42°00'24 "и
Е20°57'29", а крајот на трасата е ски центар Попова Шапка со координати
N42°00'47" и Е20°53'07".

Потенцијалните влијанија на проектот врз животната средина и социјалните аспекти
се оценуваат во овој Извештај за животна средина и социјални аспекти, кој е
развиен за да ги исполни барањата на македонското национално законодавство и
политиките и процедурите на Светска Банка за намалување на влијанијата врз
животната средина и социјалните аспекти.

Потенцијални влијанија врз животната и социјалните аспекти како резултат на
имплементација на проектните активности, т.е. рехабилитација на делницата ќе
бидат локални, краткорочни и незначителни. Имплементацијата на мерки за
ублажување во текот на активностите за рехабилитација ќе обезбеди намалување
на негативните влијанија.

Покрај тоа, рехабилитацијата на длницата ќе ги подобри техничките услови на
патот и ќе придонесе за безбеден, брз, економски и удобен патен сообраќај.
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2. Политичка, правна и административна рамка
Процесот на проценка на животната средина е наменет да служи како примарен
придонес во донесувањето на одлуки од страна на македонските власти и Светска
Банка, која треба да го одобри проектот пред да се спроведе.

Национално законодавство

Република Македонија има развиено целосна правна и институционална рамка за
проценка на животната средина. Оваа рамка е во согласност со политиките и
процедурите на Светска Банка за животна средина, како и во согласност со ЕУ
директивите за ОВЖС. Оценката на влијанието врз животната средина на одредени
проекти е потребно да се спроведе во согласност со членовите 76-94 од Законот за
животна средина ("Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13).

Потребата од ОВЖС се утврдува во согласност со член 77 од Законот за животна
средина и "Уредбата за утврдување на проекти за кои и критериумите врз основа на
кои се врши проверка за оцена на влијанието врз животната средина" ("Службен
весник на Република Македонија "бр.74/05). Според оваа уредба, за оваа проектна
активност не е потребно изработка на студија за ОВЖС (изработка на студија за
ОВЖС е потребна за изградба на нов автопат и национален или регионален пат или
проширување на постоечки пат со дополнителни две ленти).

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) има
изработено Правилник за спроведување, утврдување на обем и преглед при оцена
на влијанијата врз животната средина во Република Македонија. Целта на овој
правилник е да помогне во толкувањето на законите за ОВЖС за тие да можат да
се применат во пракса. Активностите за рехабилитација на делот Тетово – Попова
Шапка се опфатени со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за
дејности и активности за кои е задолжителна подготовка на елаборат за заштита на
животната средина за кој е надлежен надлежен орган ("Службен весник на
Република Македонија" бр. РМ "бр.36/12).

Елаборатот за заштита на животната средина е потребен за идентификување на
негативни и позитивни влијанија од проектот врз медиумите на животната средина -
квалитетот на водата, воздухот, биолошката разновидност и на луѓето -
економскиот статус, бучавата, сообраќајот итн., како и дефинирање соодветни
мерки за ублажување со цел намалување или ублажување на влијанијата на
прифатливо ниво.
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Политики за заштита на животна средина и социјална заштита на СБ

Политиките и процедурите за заштита на животната средина и социјалната заштита
на Светска Банка се сметаат како основа за поддршката за намалување на
сиромаштијата. Целта на овие политики е да се спречи и ублажи штетата врз
луѓето и нивната околина во процесот на развој. Овие политики обезбедуваат
насоки за идентификацијата, подготовката и спроведувањето на програмите и
проектите.

Оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС) е 1 (една) од 10 (десете)
еколошки, социјални и правни заштитни политики на Светска банка. Оцената на
влијанието врз животната средина (ОВЖС) се користи да се идентификуваат,
избегнат и/или ублажат потенцијалните негативни влијанија врз животната средина
поврзани со активностите за кредитирање. Целта на ОВЖС е да се подобри
донесувањето на одлуки, да се обезбеди дека проектните опции што се
разгледуваат се одржливи и дека потенцијално засегнатите лица се консултирани.
Политиката на Светска Банка за оценка на животната средина и постапката се
опишани во Оперативната политика (ОП)/Процедурата на Банката (БП) 4.01:
Процена на животната средина. Оваа политика се смета за "чадор" на политиките
на Светска Банка за животна средина.

За делницата Тетово – Попова Шапка, релевантните заштитни политики кои треба
да се разгледаат во фаза на подготовка и имплементација се:

 Оперативна политика за проценка на животната средина (ОП 4.01, 1999,
ревидиран во април 2013 година);

 Оперативна политика за физички културни ресурси (ОП 4.11, 2006);

 Оперативна политика за природните живеалишта (OP 4.04, 2001);

 Политика за пристап до информации (2013).

Политиката на Светска Банка за принудно преселување е политика каде се
избегнува или минимизира принудното земање на земјиштето. Доколку таквите
проекти не можат да се избегнат, раселените лица треба значително да се
консултираат, да ги надоместат изгубените имоти и да помогнат во враќањето или
подобрувањето на нивниот животен стандард и живот.

Политиката на Светска Банка за природни живеалишта има за цел да обезбеди
развојни проекти кои ќе го земат во предвид зачувувањето на биолошката
разновидност, како и бројните еколошки услуги и производи кои природните
живеалишта можат да ги обезбедат на човечкото општество.
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Политиката строго ги ограничува околностите под кои секој проект поддржан од
Светска Банка може да ги оштети природните живеалишта, односно земјените и
водните површини каде што локалните растителни и животински видови сè уште се
присутни. Конкретно, политиката ја забранува поддршката на Светска Банка за
проекти кои би довеле до значително губење или деградација на било кои критични
природни живеалишта, чија дефиниција ги вклучува оние природни живеалишта кои
се:

- законски заштитени;

- предложени за заштита;

- незаштитени, но познати по висока конзерваторска вредност.

Во други (некритични) природни живеалишта, проектите поддржани од Светска
Банка можат да предизвикаат значително губење или деградација само кога:

- не постојат изводливи алтернативи за постигнување значителни бенефиции
на проектот; и

- прифатливи мерки за ублажување, како што се компензаторските заштитени
подрачја, вклучени во проектот.

На ниво на Проектот, Светска Банка се обидува да обезбеди дека нејзините
кредитни активности се во согласност со меѓународните обврски за заштита на
биолошката разновидност. Со ОВЖС треба да се разгледаат влијанијата на
предложениот проект врз биолошката разновидност на земјата.

Политиката на Светска Банка за шумарство има за цел да го намали уништувањето
на шумите, да го подобри придонесот на шумите во животната средина, да
промовира пошумување, да ја намали сиромаштијата и да го поттикне економскиот
развој.

Политиката на Светска Банка за културна сопственост се заснова на признавање на
културните вредности како извори на вредни историски и научни информации, како
средства за економски и социјален развој и како составен дел од културата и
практики на луѓето.

Целта на Политиката на Светска банка како што е наведено во оперативната
директива (ОД) 4.50 е да: (а) да помогне во заштитата и унапредувањето на
културните добра преку конкретни компоненти на проектот и (б) да одбие да
финансира проекти кои значително го оштетуваат културниот имот и им помагаат за
спречување или минимизирање на штетата.
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3. Опис на проектот
Проектот за рехабилитација на националните и регионалните патишта е проект
поддржан преку заем од Светската банка. Овој проект ја спроведува Националната
транспортна стратегија (НТС) на Република Македонија. Проектот е во согласност
со Националната транспортна стратегија (2007-17), која има за цел подобрување на
патната поврзаност со Коридорите како национален приоритет по завршувањето на
Коридорите X и VIII.

Стратегијата ја истакнува важната улога на патиштата во промовирањето на
конкурентноста на земјата и развој преку обезбедување ефикасно поврзување на
националната патна мрежа со коридорите и елиминирање постојните тесни грла.

Овој проект претставува имплементација на последната фаза од Проектот за
рехабилитација на националните и регионалните патишта за периодот 2017-2018
година и го опфаќа следново:

 подобрување на состојбата на државната патна мрежа преку рехабилитација
на околу 157km од постоечките патишта;

 зголемување на безбедноста на патот преку примена на мерки за
подобрување на безбедноста на патиштата во сите фази од спроведувањето
на Проектот.

Институцијата задолжена за имплементација на проектот е Јавното претпријатие за
државни патишта (ЈПДП). Во рамките на Јавното претпријатие за државни патишта
(ЈПДП) постои Одделение за имплементација на проектот одговорно за
имплементација на сите потребни активности за успешно управување и
завршување на Проектот.

Делницата Тетово – Попова Шапка се протега во правец југоисток - северозапад од
Република Македонија и ги поврзува Тетово и ски центарот Попова Шапка.
Почетната точка на трасата се наоѓа во Тетово со координати N42°00'24 "и
Е20°57'29", а крајот на трасата е ски центар Попова Шапка со координати
N42°00'47" и Е20°53'07".

На одредени локации долж делницата има големи и мали оштетувања, интензивни
мрежни пукнатини и надолжни и попречни пукнатини. На овој дел се предвидува
надградба на постојниот коловоз. На почетниот дел од km 0 + 000,00 до km 18 +
200,00, се предвидува ремонт над постоечки коловоз, и усогласување на патот кон
околната патна мрежа која гравитира околу регионалниот пат и, воопшто, испраќа
конфигурацијата на околниот терен.

Сегашната состојба на делницата Тетово – Попова Шапка е дадена на слика 1.
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Слика 1 Делница Тетово – Попова Шапка
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3.1 Технички карактеристики на проектот
Основна цел на проектот е да се изврши подобрување на нивото на услуга на
патиштата со цел обезбедување поквалитетно и побезбедно поврзување со
Коридорите X и VIII, како и да се намалат трошоците на корисниците на овие патни
правци.

За секоја од претходно наведените делници, кои се предмет на разработка во овој
проект, изработени се претходни студии - технички документации на ниво на Идејни
Проекти, во кои, генерално, зацртани се предвидените потези за рехабилитирање
со соодветни осврти и анализи кон постоечки оштетувања и деформации на
постоечките коловозни конструкции и предвидени се решенија за санација на
истите, кои што претставуваат основа за разработка на Основниот Проект.
Рехабилитацијата на предметната делница Тетово – Попова Шапка превидено е да
се изврши на потег од km 0+000,00 до km 18+200,00.

Слика 2 Делница Тетово – Попова Шапка

Постоечка состојба на коловозот

На оваа делница од регионалниот пат со Проектот е предвидена надградба на
постоечкиот коловоз. На почетниот дел од km 0+000,00 до km 18+200,00
предвидена е надградба над постоечки коловоз, и нивелетско вклупување кон
околната патна мрежа која гравитира околу регионалниот пат и, генерално, ја прати
конфигурацијата на околниот терен.

На овој потег, коловозот е со две сообраќајни ленти со вкупна широчина од околу
6,50m (5,50 - 7,50 m) и банкини/риголи со просечна широчина од 1,0/0,50m.
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На делницата забележани се следниве оштетувања на коловозот кои се јавуваат во
поголем обем во однос на останатите делови:

мрежести пукнатини и крокодилска кожа,

ударни дупки,

локални слегавања,

обрушени и/или затревени банкини,

локални санации,

изразени колотрази,

деградација на површински асфалтен слој.

Топографски подлоги

За утврдување на конструктивните елементи на постоечката траса и поставување
на осовина, извршено е детално тахиметриско снимање на трасата на следниот
начин:

Поставување на оперативен полигонски влак по целата должина на трасата.
Точките од полигонскиот влак се изработени од бетонски елементи со одредена
димензија кои се вкопани во околниот терен на одредена должина покрај самиот
пат односно на растојание не поголемо од 250m.

Потоа е извршено мерење на оперативниот полигонски влак со нивните апсолутни
координати и висини во однос на сталните геодетски точки со нивните апсолутни
вредности X, Y и Z.

После извршеното геодетско снимање на влакот се премина на обележување на
трасата и нејзино снимање.

Обележувањето на трасата е извршено со поставување на челични шајки на левиот
и десниот раб на асфалтниот коловоз на секои 10м и/или црвена мрсна боја на
потегот на кој е предвидена рехабилитација, како и детално снимање на потегот кој
подлежи на реконструкција.

Исто така снимени се постоечките објекти покрај трасата, постоечки пропусти,
канавки, стојалишта, мостови и сл.

Со сите извршени геодетски мерења изработена е геодетска постоечка ситуација со
примена на софтверска програма за обработка на теренско моделирање.

Ограничувања

При дефинирање на осовината на патот присутни се вообичајните ограничувања од
аспект на топографија на теренот, изграденоста на оклниот терен, експропријација
и сл.
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Функционални и технички карактеристики на проектираната траса
Елементи на геометрискиот напречен профил

Елементите на геометрискиот напречен профил се диктирани од постоечката
состојба на терен и изнесуваат:
 Сообраќајни ленти 2 x 3,00 m
 Рабни ленти 2 x 0,30 m
 Коловозен профил 6,60 (6,00) m
 Банкини 1,00 m
 Риголи 0,50 m
 Планум 8,60 (8,00) m

Карактеристични и критични напречни профили

Конкретните состојби на карактеристични критични напречни профили се одредени
со геодетско снимање, обработка и презентација на податоците.

Врз основа на изворните снимени податоци и податоците табелирани во
надолжниот профил проектирани се попречни профили како детални решенија
презентирани во размер 1:100.

Ситуационен план (хоризонтално решение)

Основа за дефинирање на хоризонталното решение т.е осовината на патот е
геодетската подлога со користење на постоечкиот коловоз од регионалниот пат Р-
1209. Користејќи ги снимените точки од геодетските мерења, извршено е “фино”
поместување на оската на патот со цел поточно пратење на постојниот коловоз на
Р-1209.

Генерално, трасата на предметната делница се протега во правец југоисток -
северозапад. Почетокот на трасата на km 0+000,00 се наоѓа по излез од крстосница
со бул.Илинденска во н.м. Тетово, додека крајот на рехабилитацијата се наоѓа на
km 18+200,00, во близина на ски центар Попова Шапка.

Осовината на патот е водена по средината на постоечкиот пат. Истата е
проектирана со правци, при што, во темињата на прекршувањата на истите со
прекршни агли поголеми од 30 се проектирани хоризонтални кружни лаци,
меѓусебно поврзани со правците со преодни кривини. Оформувањето на кружните
лаци е изведено со радиуси R=12-1.250m.

Вертикално решение

Вертикалното решение на трасата е дефинирано со линијата на нивелетата, која е
одредена како пресек на една вертикална рамнина положена низ оската на патот во
ситуација. Во геометриска смисла, нивелетата е составена од правци (угорнини и
надолнини на трасата) и вертикални кривини (конвексни и конкавни кривини).
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Правците на нивелетата се дефинирани со нивните наклони, додека вертикалните
кривини се определени со радиусите на закривеност.

Граничните вредности на проектираните елементи се одредени според
вознодинамичките, експлотационите и конструктивните критериуми, додека
применетите големини се одбрани според правилата за проектирање и теренските
услови. Вертикалното решение на трасата, бидејќи се работи за рехабилитација и
реконструкција е условено според проектните услови и постоечката состојба на
теренот т.е максимално се прати нивелетата на постоечкиот коловоз.

Откако е дефинирана осовината на постоечкиот коловоз, изработен е надолжниот
профил на трасата со линија на терен, односно линија на снимените коти на
коловозот. Почетната кота на нивелетата на km 0+000,00 е околу 470 mНВ, додека
на крајот на 18+200 е околу 1720mНВ, што значи дека нивелетата е во искачување
во насока на стационажата.

После извршенето прилагодување на новото витоперење на постоечкиот пат,
водејќи сметка за попречниот наклон на постојниот коловоз, како и постоечките
услови за одводнување, изработени се напречните профили на патот. За да се
задоволат условите за надградба, извршено е почесто прекршување на нивелетата,
односно во зависност од постоечкиот наклон на коловозот. Подолжните наклони на
нивелетата ја пратат постоечката нивелета на патот. Преломите кај кои се јавуваат
поголеми разлики во наклонот од i=0,3% се вметнуваат соодветни вертикални
кривини, како и кај помалите преломи, а заради ускладување кон постоечката
нивелета. Во надолжниот профил, покрај основните податоци кои ги содржи овој
прилог за вертикална претстава на теренот и оската на патот, претставени се
витоперењето, напречните наклони и котите на лев и десен раб со котите на
теренот. Сите детали кои се предмет на надолжниот профил, презентирани се во
надолжниот профил  во размер 1:100/1.000.

Коловозна конструкција

Димензиите за коловозната конструкција се превземени согласно решенијата од
Идејниот Проект:

 Абечки слој АБ 16    d = 5 cm,

 Израмнителен битуменизиран носив слој I слој БНС 22сА    d = 7 cm,
(локално, по потреба).

Одводнување

Одводнување на коловозот е предвидено со користење на постоечките елементи за
одводнување и расчистување и уредување на риголите, канавките и пропустите.
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3.2 Градежни материјали
Бидејќи се планирани само активности за рехабилитација за овој пат, не се
предвидува активна обработка на суровини на привремените градилишта.
Основните градежни материјали кои треба да се користат се битуменска емулзија,
песок, асфалтен слој и др. Градежни материјали ќе бидат обезбедени од
позајмиштето "Црковен Рид" с.Орашац, кој се наоѓа на оддалеченост 60km од
трасата. Предложеното позајмиште е во приватна сопственост и поседува
интегрирана еколошка дозвола (дадена во Прилог 1), во која се специфицирани
барањата за заштита на животната средина кои треба да ги следат/да ги
исполнуваат операторите на инсталацијата, истата е издадена од Министерството
за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во согласност со Законот за
животна средина (“Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15,
192/15, 39/16, 99/18). Усогласеноста со барањата на животната средина и работата
на инсталацијата е во надлежност Државниот инспекторат за животна средина при
МЖСПП.

Инспекциите се спроведуваат во согласност со годишните програми на МЖСПП,
или во зависност од потребата од страна на МЖСПП. Асфалтната база Орашац
која е во сопственост на компанијата ВЕ Група ќе се користи за потребите на
проектот. Асфалтната база Орашец е на оддалеченост 60km од трасата.
Инсталацијата поседува еколошка дозвола - ИСКЗ (дадена во Прилог 2) издадена
од МЖСПП, која врши редовно следење на еколошката усогласеност на
инсталацијата. За време на фазата на рехабилитација ќе се генерира мала
количина градежен отпад како хумус, гранки и земјени материјали. Овие отпадоци
ќе се отстрануваат на депонија одобрена од страна на Општина Тетово.
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4. Основни податоци

4.1 Опис на локацијата во проектното подрачје
Предметната локација каде што ќе биде изведена рехабилитација на регионалниот
пат Р-1209 делница Тетово – Попова Шапка, е лоцирана во Општина Тетово.
Општина Тетово се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија.

Северна Македонија е дел од Полошкиот статистички регион. Се протега во
подножјето на Шар Планина, во долината Полог, опкружена со планините Жеден и
Сува Гора. Општина Тетово се граничи со Косово на север и запад, Општина
Теарце на североисток, Општина Јегуновце на исток, Општина Желино на југоисток,
Општина Брвеница на југ и Општина Боговиње на југозапад.

Слика 3 Положба на Општина Тетово
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Општина Тетово опфаќа вкупна површина од 87km2 и според последниот
официјален попис во 2002 година има 70.841 жители, од кои 52.915 жители живеат
во градот Тетово, додека останатите живеат во селата во општината.

Бројот на населени места во општината е 19 населени места, а според новата
територијална поделба во 2004 година се проценува дека густината на населеност
изнесува околу 330 жители/km2. Сите населби во општината гравитираат кон
градот, а просечното растојание на населените места во однос на градот е 12,5km.

4.2 Геолошки карактеристики на локацијата
Делницата се наоѓа во долниот дел на Полошката котлина. Полошката котлина со
нејзините погранични делови до долината на реката Треска се карактеризира низок
релјеф. Од геолошки и геоморфолошки аспект, долината се карактеризира со
присуство на специфични морфолошки структури. Доминантните и карактеристични
морфолошки структури на Полошката долина се масивите на планините Шар
Планина, Жеден, Сува Гора и Буковиќ.

Во периферните делови на Полог има карактеристичен Плиоцен во Горниот Полог и
речно-глацијалните брегови на Долен Полог, како резултат на тектонските
активности и ерозијата.

Формирањето на Полошката котлина е резултат на големите тектонски нарушувања
за време на терциерниот и кватерниот период, поради одлив на езерото кое
постоело на дното на долината, преку клисурата Дервен и Вардар. Во оваа фаза се
формирани геолошкиот релјеф, а со тоа и основните релјефни форми на
Полошката котлина.

Најстарите се палеозојските карпи претставени со: епидемски - хлорит - серија
кварцни шкрилци и метадијази (Scoep), мермер и калцит (M), гранитни карпи (γ),
албитиди - хлорит - епидот - кварцни шкрилци и габро (ν). Пермолитите карпи се
претставени со филити, метаморфни лепила, песочни камења и шитци (P, T) и
кварц ( q).

Мезозоите се присутни во тројните масивни мермери (Т 2.3), јура (ûr) и серпентин
(Se). Терциер се состои само од плиоценски седименти. Гребени карпи се
претставени со: морски материјал (gl), терени на тераси (tj), ниски речни тераси (t1),
пролувијални (pr), дилувијални (d) и алувијални седименти (al).
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Слика 4 Геолошка карта на Р. Македонија

4.3 Основни хидрогеолошки карактеристики на теренот
Врз основа на инженерско-геолошкото и хидрогеолошкото мапирање на теренот,
мапирањето на јадрото од испитуваните дупки и истражувачките и геофизичките
истражувања, направена е класификација на карпести маси од аспект на нивните
хидрогеолошки карактеристики.

На предметната локација се издвојуваат следниве видови карпести маси:

 Слабо пропустливи дилувијални седименти со интерстицијална порозност (г),

 Слабо пропустливи флувио-глацијални седименти со интерстицијална
порозност (fgl),

 Водоотпорни падини на карпести маси регистрирани на околниот терен и во
контакт со варовници - епитоп - актинолит шкрилец со локална пукнатина
порозност,

 Водоотпорни карбонатни карпи - кристални варовнички варовници,
површински пукање со локална пукнатина (Т2 '),

 Водоотпорни карбонатни карпести маси - покомпактни кристали на варовници
со локална пукнатина (Т2 ').



Извештај за оцена на животна средина и социјалните аспекти

СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје 19

Слика 5 Основна гео-хидролошка мапа на Р.Македонија

4.4 Основни тектонски и сеизмичко - тектонски
карактеристики на теренот

Во сеизмолошката тектонска смисла, локалитетот припаѓа на западно-македонската
зона, која се карактеризира со мали структури и радијална тектоника. Тектонскиот
развој е поврзан со два главни ортогени: херцин и алпска орогенизација.

Палеозојските седименти се метаморфни и брановидни со анти-синцицијални
структури. Во подоцнежните фази на алпската ортогенеза (на крајот од долниот или
почетокот на средниот плиоцен), теренот бил заробен од интензивна радијална
тектоника, која формирала повеќе тектонски карпи. Палеозојските метаморфни
карпи се интензивно брановидни во поблага синхлина и антиклинална структура.

Проектната област спаѓа во зона со висок степен на сеизмичка активност, која е
втора зона на сеизмичност од деветтиот степен. Оваа област се наоѓа 30km
западно од скопската област.

Според сеизмичката анализа, оваа област се карактеризира со земјотреси со
различна сила и насока (од хоризонтално кон вертикално) и времетраење (краток,
ударен тип, надолжен), од кои некои се спуштаат длабоко под Земјината кора, така
што фрагментираните сеизмички блокови се повремено активни.
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Слика 6 и Слика 7 Геотектонска реонизација на Р. Македонија

4.5 Карактеристики на локацијата
Во поголемиот дел од општината се застапени: алувијални почви кои покриваат
300ha и дилувијални почви што се распоредени долж падините на Шар Планина.
Содржината на хумусот варира, но обично е 2% од површината на почвата и
содржи големи количини на CaCO3. Механичкиот состав на почвите се
карактеризира со плодност.

На надморска височина од 300-600m, долината е доминантна. На дното на
долината се протега Полог кој е поделен на два дела: Горен Полог (во близина на
градот Гостивар) на надморска височина од 400-461 метри и Долен Полог (во
близина на градот Тетово) на надморска височина од 461m.

Планинскиот релјеф е ридски и планински, се состои од планините Сува планина
(1.853 мнв.) и Шар Планина (2.748m). Западните планински делови се покриени со
бујна вегетација која дава карактеристичен шумски пејсажен карактер, додека
источните планини се празни и пустини (Сува Гора, Жеден), поради присуството на
варовник.

4.6 Карактеристики на областа (предел)
Пределот во општината е разновиден - постојат плодни долини и долини разделени
со планини и ридско земјиште. Најголемиот дел од градот Тетово се протега на
рамниот дел од Полошката долина, а само на помал дел, лежи на падините на
Балтепе. Апсолутната надморска височина на градот се движи помеѓу 450 и 500
метри. Во последниве години се направени напори за ширење на градот во
планинските области, што е поволно за урбаната градба.
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Основните карактеристики на локалните топографски услови во Тетово се резултат
на неговата локација на границата на две различни физички и географски единици.
Од една страна, тоа е зоната на Полошката долина, а од другата страна Шар
Планина.

4.7 Постојни водни ресурси
Хидрографската мрежа во предметниот регион е доста богата со извори, реки и
нивните притоки. Главниот реципиент во Полошката котлина е реката Вардар.
Вардар е најголемата река во Македонија со вкупна површина од 20.661km2,
должина од 301km и просечен годишен проток од 63-145m3/s. Изворот на река
Вардар е во селото Вруток, на 5 километри западно од Гостивар и се протега по
целата должина на Полог. Во Полошката котлина, реката Вардар покажува високо
развиена хидрографска мрежа која се состои од притоки, особено од левата
страна на Шар Планина, а од десната страна единствената поголема притока е
реката Лакавица која тече од планините Буковиќ.

Поголемите притоки на река Вардар, кои течат од Шар Планина, се Маздраха,
Боговинска Река, реката Пена и реката Бистрица. Покрај тоа, има и многу помали
притоки.

Реката Пена е лева притока на реката Вардар и најдолгата река во Полошкиот
регион со должина од околу 37 километри, површина од 191,6km2 и наклон од 54‰.
Реката тече низ градот Тетово и се влева во реката Вардар во близина на селото
Сараќино. Нејзините поважни притоки се реката Кривосија, Лешничка Река,
Караниколичка Река, Скакале, Река Бродечка, Вејчарка Река и други. Во близина
на предметната делница, почетокот од делницата е во близина на река Пена,
меѓутоа имајќи ги во предвид активностите за рехабилитација на делницата и
предвидените мерки за заштита на животна средина не се очекува да има
влијанија врз водниот ресурс.

4.8 Климатски карактеристики на подрачјето
Климата и климатски фактори влијаат на развојот и постоењето на дивиот свет,
целата човечка активност и одредени процеси во природата, како важен елемент во
биосферата.
Тетовскиот регион, како и целата Полошка котлина е прилично северозападен и е
под влијание на изменетата медитеранска и континентална клима. Така, климата се
карактеризира со многу студени зими, бидејќи котчината е опкружена со високи
планини од сите страни, кои имаат големо влијание врз режимот во регионот.

Иако овој регион е на повисока надморска височина, постојат многу високи
максимални температури. Така, апсолутната максимална температура од 40°C била
утврдена на 21 јули 1987 година. Параметрите на висока температура во топлата
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сезона се потврдуваат со интензитетот на летните денови од околу 100 дена, како и
35-те тропски денови со просечна температура од 30°C или повеќе, што е
карактеристично за месеците јули и август. Многу високи параметри на апсолутната
максимална и ниска вредност на апсолутната минимална температура бараат
висока апсолутна варијација со параметар од 69°C, што е карактеристика на област
со многу изразено континентално влијание.

Полошката котлина во зимскиот период се карактеризира со ладен воздух и појава
на инверзии на температурата. Ниските температури честопати се придружени со
магла, на околниот планински масив, температурата е над нула, со чисто небо,
сонце и релативно топло време.

Просечните дождови во Полошката котлина се 784 милиметри, кои не се
рамномерно доминантни во текот на годината. Најгрубиот месец е ноември со
просечна вредност од 103mm или 13% годишно, со најмалку врнежи во август со
38mm или само 5%. Во одредени години има отстапувања од овие параметри, а
според годишните времиња, зимата е најмоќната со просечно 219mm, потоа
пролетта со 199mm и летото со 117mm.

4.9 Биолошка разновидност (флора и фауна) во проектната
област планирана за вршење на активности за
рехабилитација

Република Македонија се наоѓа во централниот дел на Балканскиот полуостров и е
дел од поширокиот медитерански регион, кој е идентификуван како трета
најзначајна локација за биодиверзитет во светот со бројот на ендемични
растителни видови (Myers et al., 2000). Следствено, иако релативно мала на
територија (25.713km2), истата зазема значајно место на глобалната мапа на
"жешки точки" на биолошката разновидност.

Преку интеракција на природните услови и човечкото влијание на територијата на
Република Македонија, идентификувани се околу 120 видови живеалишта, од
третото ниво на ЕУНИС класификацијата, кои припаѓаат на 28 видови на
екосистеми. Меѓу нив има и оние кои се од исклучително значење не само на
национално туку и на глобално ниво. Шар Планина планина е идентификувана
Емералд област и важна област на птици и област на основна пеперутка.

На територијата на Шар Планина постојат ретки видови на габи. Меѓу
без'рбетниците се среќаваат и ендемични видови и реликтни видови. Во групата на
дневни пеперутки нема регистрирано ендемични видови, постојат неколку реликтни
видови и видови кои се наведени на списокот на Директивата за живеалишта,
Бернската конвенција и Црвената листа на МСЗП. Полжавите се претставени со 5
ендемични видови за планината, а 11 се балкански ендемити. Класата на
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водоземци е претставена од 12 видови, од кои 5 се наведени во Анекс 2 од
Бернската конвенција.

На локацијата на проектот не постојат видови кои може да бидат засегнати од
реализацијата на проектните активности. Предвидените проектни активности
опфаќаат рехабилитација на постоечка делница без проширување на делницата,
затоа проектот нема да има влијание врз целокупниот биодиверзитет во проектната
област.

4.10 Социо-економски аспекти
Развојот на пазарната економија и приватната иницијатива во последните две
децении е предизвикан како резултат на реструктуирање или ликвидација на
големи социјални претпријатија (Тетекс, Југохром, ЕДКО, Шик Јелак, Автопрогрес,
Неметали итн.), развој на мала економија и мали бизниси.

Според економската структура во Полошкиот регион, претставени се следниве
видови индустриски гранки: производство на градежни материјали, преработка и
производство на финални производи од дрво, прехранбена индустрија, преработка
на пластични маси, преработка на алуминиум и производство на текстилни
производи.

Според официјалните статистики, услугите доминираат со 49% во производството
наспроти индустријата со 35%, меѓутоа, за вработувањето доминира индустријата
со 50%, додека услугите сочинуваат 40%.

4.11 Хидрологија
Територијата на Полошката долина е доста богата со постојани и неправилни речни
текови, создавајќи мрежа на реки и потоци богати со вода во текот на годината.
Хидрографијата на Полошката долина е карактеристична за големиот број на
водотеци и изобилство на вода. Полошката котлина е дел од сливот на реката
Вардар, води кои се дел од сливот на Егејското Море.

Хидрогеолошките карактеристики на проектната површина се определуваат со
присуство на компактирани водоносни слоеви, пукнатини и карстнест тип на рабови.
Собраните изданија се поврзани со не-кохезивни, главно чакал-песочни депозити со
интер-грануларна порозност, кои најчесто се шират во долината Полог.

Нивото на подземните води во горниот слој на водата во овој дел од наполнетите
водни тела е генерално плитко, главно 2-5 метри под површината и во близина на
реката Вардар.
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4.12Патна инфраструктура
Општина Тетово се протега главно во рамнината, во помала мера лежи на
падините на Балтепе брдо високо 806 метри, како и на други ридови. Тетовските
села се раширени во подножјето на Шар Планина, во долниот Полог, главно околу
реката Вардар и автопатиштата, потоа во подножјето на Сува Гора и Жеден и во
планинскиот дел на Шар Планина. Соседни општини во Општина Тетово се:
Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница и Боговиње. Општина Тетово е поврзана со
регионалните патишта Скопје-Охрид и Тетово-Јажинце.

Проектната област, односно делницата Тетово - Попова Шапка, се наоѓа на
југоисточната страна на планината Попова Шапка, северозападно од Тетово, со
растојание од околу 18 километри.

4.13 Образование
Постојат неколку училишта и универзитети и високо образование во Општина
Тетово, даден подолу:

 Универзитети и високообразовни државни универзитети во Тетово, со
настава на македонски и албански јазик,

 Универзитетот на Југоисточна Европа започна со работа во 2001 година,

 Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" од учебната 2012/13 година отвори
дисперзирани студии во Тетово по информатика, е-бизнис и правни студии,

 Универзитетот за туризам и менаџмент отвори дисперзирани студии во
Тетово во областа на економијата, туризмот, менаџментот и управувањето со
човечки ресурси од училиштето 2013/14.

Средни училишта
Во Тетово постојат следниве средни училишта:

 МЦ "Моша Пијаде" - Тетово. Познат како земјоделско училиште. Таа е
основана во 1928 година како Долна земјоделска школа, која создаде услови
за професионална обука на учениците од многу делови од земјата. И денес
тоа е првенство на регионален училишен центар

 Медицинска школа "Никола Штајн" - Тетово. Таа е основана во 1961 година
од страна на Собранието на Општина Тетово, под името на средното
медицинско училиште за медицински сестри и техничари. Постојат два
училишни центри,

 "8 Септември" - Тетово. Основана во 1996 година, таа е првото училиште за
изучување на економијата во Тетово,
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 Средно училиште "Тодор Скаловски-Тетово". Основан пред Втората светска
војна, до 2000 година функционирал како музичко училиште, сè додека не се
отворат дисперзирачките центри на скопската музичка школа,

 Средно училиште "Гојче Стојчевски" - Тетово или училишен центар за
текстил. Дизајниран да ги задоволи потребите на компанијата Тетекс. Освен
текстилни занаети, хемија е исто така позната,

 Средно училиште "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово. Најстар училишен центар во
Тетово. И една од најстарите гимназии во Македонија.

Примарна едукација
Во Тетово има следниве основни училишта:

 ОУ "Наим Фрашери"

 ОУ "Лирија"

 ОУ "Кирил и Методиј"

 ОУ "Андреја Савески Кикиш"

 ОУ "Истикбал"

 ОУ "Гоце Делчев"

 ОУ "Братство од полноќ".

4.14 Здравствени установи
Во Општина Тетово постои клинички центар, а жителите ги користат здравствените
услуги на општите здравствени домови во поголемите населби со амбулантски
клиники во селата, како и во Клиничкиот центар во Скопје.

Постојат приватни здравствени клиники кои обезбедуваат примарна нега воопшто
во општа медицина, педијатрија, гинекологија и стоматолози.

4.15 Население
Според бројот на жители, Општина Тетово припаѓа на поголемите општини во
Република Македонија. Вкупниот број на население во општината е 86.560 жители
или околу 5% од вкупното население на Република Македонија.

Табела 1 Вкупно население, домаќинства и станови во општина Тетово, 2002
година

Општина Население Домаќинства Станови

Тетово 86,580 20,094 22,592
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Според статистиката, градот Тетово има вкупно 18.893 станбени единици
(апартмани) и во споредба со бројот на домаќинства има повеќе станови, за 7,8%.
Во општина Тетово, покрај градот Тетово, се лоцирани следните села: Божовец,
Бродец, Вејче, Вешала, Гајре, Голема Речица, Гермо, Једоарце, Лавце, Лисец,
Мала Речица, Отуње, Пори, Сарачино, Селце, Џепчиште и Шипковица.

4.16 Индустриски објекти
Економијата на територијата на Општина Тетово постепено се зголемува во
последниве години. Најразвиени индустрии се преработувачката индустрија,
градежништвото и градежништвото, земјоделството, текстилната индустрија и др.
Исто така, зголемениот економски раст може да се забележи и со постојаното
зголемување на бројот на стопански субјекти кои работат во регионот на Тетово.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на деловните субјекти
во општина Тетово е околу 3.000 лица.

Следната табела ја прикажуваат поделбата на деловните субјекти според
големината и активноста.

Табела 2 Класификација на деловните субјекти по големина

Микро Мали Средни Големи Вкупно

Број 1967 932 20 2 2921

4.17 Културно наследство
Значителното културно наследство (археолошки локалитет или споменик на
културата) не е идентификувано на локацијата и во неговата околина.

Локацијата на проектот не е на мапата на културно-историското наследство на
Република Македонија, на истата нема заштитени добра и/или културно
наследство.
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5. Влијанија врз животна средина
Рехабилитацијата на патниот правец Тетово – Попова Шапка ќе се спроведува на
постоечкиот пат, каде се предвидени само активности за рехабилитација без
проширување на делницата. Ефектите врз животната средина ќе се појават за
време на фазата на подготовка и рехабилитација. Затоа, управувањето со
животната средина во фазата на подготовка и рехабилитација е главната содржина
на овој Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти.

Фаза на подготовка - ги вклучува сите подготвителни активности пред почетокот на
активностите за рехабилитација на делницата. Подготвителната фаза има кратко
траење, подготовка на теренот за фазата на рехабилитација. Оваа фаза е
ограничена во траење и зависи од динамичкиот план за изведување на градежните
активности, а во исто време зависи од временските услови и конфигурацијата на
теренот. Исто така, во оваа фаза ќе се преземаат иницијални мерки за заштита на
животната средина: организирање на движење и работа на градежни машини.

Во фазата на подготовка се очекуваат следните влијанија врз животната средина:

 Емисија при расчистување на теренот;

 Издувни гасови од градежна механизација;

 Бучава и вибрации од работата на градежната механизација;

Следниве еколошки влијанија се очекуваат за време на фазата на рехабилитација:

 Емисија на издувни гасови од градежната механизација;

 Цврст комунален отпад;

 Отпадни води произведени од градежни работници;

 Бучава и вибрации од градежната механизација.
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5.1 Емисии во воздух
Емисијата на штетни загадувачи во воздухот се очекува во текот на фазата на
подготовка и рехабилитација. За време на фазата на подготовка и рехабилитација
на делницата, односно за време на чистење на пропустите, риголите,
функционирањето на градежната механизација и транспортот на градежен
материјал, се очекуваат следните емисии во воздухот: емисија на издувни гасови
од мобилни извори на загадување - градежни машини и фугитивни емисии на
испарливи органски соединенија од примена на битуменска емулзија и мешавина
на асфалт.

За време на рехабилитација на делницата, прашината што се испушта од работата
на градежната механизација и согорувањето на горивото влијае врз блиската и
далечната средина, и зависи од големината на честичките и временските услови.
Влијанието на фугитивната емисија дополнително ќе се интензивира со емисијата
на издувни гасови од градежната механизација.

Фината прашина односно вдишливите честички со дијаметар D≤2.5μm кои ќе се
создаваат при согорување на горивото кај моторните возила се пренесуваат на
поголемо растојание содржат органски компоненти и тешки метали, кои влијаат
негативно на здравјето на човекот и на околината.

Во табела подолу се дадени гранични вредности и маргина на толеранција за
суспендирана прашина со дијаметар до 10 микрометри РМ10 според Уредбата за
гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот
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 РМ“ бр.50/05).

Табела 3 Ограничувања и маргина на толеранција за суспендирана прашина PM10

Суспендираната прашина со дијаметар од 10 микрометри PM10 ќе биде измерена
на репрезентативни рецептори долж делницата и извештајот за мерење на
квалитетот на воздухот ќе биде даден во Прилог 3.
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Фугитивната емисија на испарливи органски компоненти (VOC) од употребата на
битуменска емулзија и мешавина на асфалт ќе има помало влијание, бидејќи овие
соединенија се лесно испарливи и брзо се задржуваат во воздухот.

Гасовите и загадувачите се емитираат во амбиентниот воздух преку системот за
отстранување на отпадни гасови, од возила и градежни машини на самото место.

Количината и составот на издувните гасови зависи од неколку параметри, како што
се видот и староста на возилото, ефикасноста на возилото, видот на искористеното
гориво, карактеристики на горивото во дистрибутивната мрежа, присуството на
адитиви, степенот на согорување на гориво, итн.

SO2, CO2, H2O и ароматични јаглеводороди се случуваат за време на целосното
согорување на горивото, додека Pb2O3 итн. Се појавуваат кога се користат
катализатори. CO, јаглеводороди, суспендирана прашина итн., се јавуваат при
нецелосно согорување на горивото.

За време на долгорочна изложеност на овие токсични супстанции, тие имаат
негативен ефект врз здравјето на луѓето. Геоморфолошките и временските услови
влијаат на концентрацијата на емитирани загадувачки материи во воздухот,
односно на загадувањето на амбиентниот воздух во регионот.

Во следната табела се прикажани граничните вредности на загадувачите од
градежните машини, во согласност со Директивата 97/68/EC:

Табела 4 Гранични вредности за загадувачките материи што ги емитираат градежните
машини (Директива 97/68/EC)

Моќност на
мотор

CO (g/kWh) HC(g/kWh) NOx
(g/kWh)

(PM)
(g/kWh)

130 ≤ P ≤ 560 5.0 1.3 9.2 0.54
75 ≤ P ≤ 130 5.0 1.3 9.2 0.7
37 ≤ P ≤ 75 6.5 1.3 9.2 0.85

5.2 Емисии во води
Загадувањето на водата може да биде физичко, хемиско и биолошко:

o Физичкото загадување се манифестира преку присуство на цврсти честички
од остатоци од почва и песок, цврсти честички од триење на гуми, остатоци
од несреќи итн. Присуството на маснотии и масла е физичко загадување со
течни материјали.

o Хемиското загадување се јавува како резултат на разредување на
загадувачите присутни во воздухот. Овие загадувачи се резултат на
издувните гасови од возилата, емисијата на загадувачки материи од блиските
индустриски и преработувачки капацитети, растворањето на поединечните
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компоненти од околното земјиште, од употребата на агрохемиски материи и
пестициди, отпадоци од животни и растенија.

- Биолошките загадувања се резултат на распаѓање на органските материи кои
се користат како храна за разни микроорганизми.

Во близина на трасата не постои водотек кој може да бидае засегнат од
реализација на проектот. Со оглед на обемот на проектните активности за
рехабилитација на патниот дел (без проширување), не се очекува загадување на
водата за време на реализацијата на проектните активности. За да се избегне
загадување на водата, треба да се следат препораките дадени во EMP.

5.3 Создавање на отпад
Управувањето со отпадот е еден од најсериозните еколошки проблеми во
Република Македонија. Редовната услуга за собирање на отпад е ограничена само
на урбаните делови, додека многу мало внимание се посветува на руралните
населени места, 70% од вкупното урбано население добива редовна услуга за
собирање на отпад, додека само 20% од населението во руралните делови е
опфатено со услугата.

Управувањето со комуналниот отпад е во целосна надлежност на локалната
самоуправа, директно е поврзано со урбанистичките планови за користење на
локалното земјиште и треба да е во согласност со националните стратешки
документи – Националниот План за управување со отпадот, Националната
Стратегија за управување со отпадот и други документи во кои е опфатено неговото
управување.

Правилното управување со отпадот според општо прифатените светски норми ќе го
намали влијанието на отпадот врз почвата (преку неконтролирано одлагање на
отпадот), подземните води (директно загадени со тек на време од
неконтролираното исфрлање на отпадот) и воздухот (преку горење на отпадот на
отворен простор).

Јавното комунално претпријатие (ЈКП) "Тетово" е одговорно за собирање и
депонирање на комуналниот отпад за населбите во Општина Тетово.

Во текот на фазата на подготовка и рехабилитација на делницата, мешан
комунален отпад ќе се генерира од вработените. Согласно Законот за управување
со отпад ("Службен весник на РМ" бр.09/11), создавачите на отпад треба во
најголема можна мерка да го избегнуваат создавањето на отпад и ги намалуваат
штетните ефекти на отпадот врз животната средина, животот и човекот здравје.

Создавачите на отпад треба да потпишат договор за собирање и транспортирање
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на отпадот со давателот на услуги за отпад, Јавното комунално претпријатие ЈКП
Тетово. Отпадот ќе биде транспортиран со специјализирани возила наменети за
транспорт на отпад и ќе се депонира на најблиската депонија. Опасниот отпад не се
очекува да се генерира за време на рехабилитација на делницата.

Цврстиот и течен отпад продуциран од работниците ќе се состои од биоразградлив
отпад од храна, пластика, хартија, стакло, метал и фекална материја. Доколку овој
вид на отпад не се управува правилно, тоа ќе предизвика загадување врз
животната средина.

За правилно управување со отпадот, отпадот што го произведуваат работниците и
инертниот отпад, кој нема повторно да се искористи, мора да се отстрани на
депонија за комунален цврст отпад.

Видовите на отпад што ќе се генерираат за време на фазата на подготовка и
рехабилитација на делницата, како и начинот на управување со различните видови
отпад се дадени во следната табела 3:

Табела 5 Видови на отпад и количини

Фаза Ред.

број

Вид на отпад Број од

Листата

на видови

на отпад

(Сл. Вес-

ник бр.

100/05)

Количина

на отпад

на

годишно

ниво

изразени

во тони

или литри

Начин на постапување со

отпадот (Преработка,

складирање, предавање,

отстранување и слично)

Назив на правно

лице кое

постапува со

отпадот и

локација каде се

отстранува

отпадот

(депонија)

П
одготвителна и конструктивна ф

аза

1 Мешан комунален

отпад

20 03 01 Не може

да се

одреди1

Склучување на договор

со давателот на услугата

Јавното Комунално

Претпријатие и

одведување во

најблиската депонија

ЈКП "Тетово"

2 Биоразградлив отпад 20 02 01 Не може

да се

одреди

Овој вид на отпад треба

да се предаде на

правно/физичко лице кое

поседува дозвола за

управување со ваков вид

отпад

ЈКП "Тетово"

3 Градежен отпад 17 05 05* Не може Одлагање на најблиската ЈКП "Тетово"

1 Количината на продуциран комунален отпад ќе зависи од бројот на извршителите на градежните зафати,
временскиот период на изведба и времето потребно за реализација на проектот.
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да се

одреди

депонија.

При експлоатација на патот не се очекува создавање на отпад. Создавањето на
отпад во оваа фаза може да се случи од луѓе кои го користат патот.

5.4 Емисии во почва
Влијанијата врз почвата за време на фазата на подготовка и рехабилитација на
делницата Тетово – Попова Шапка се очекува да се ублажат со правилно
спроведување на мерките за ублажување.

Влијанијата врз квалитетот на почвата за време на рехабилитација на делницата,
се резултат на градежните активности кои се дел од оваа фаза и може да се
очекуваат од:

o Емисија на прашина од чистење на делницата;

o Емисии на издувни гасови од градежната механизација што ќе бидат
присутни на локацијата;

o Истекување на гориво и мазива, бензин, нафта, битуменозни материи и
асфалт-бетон. Во случај на истурање од градежните машини ангажирани за
време на градежните активности, кои можат да влијаат на почвата и да
предизвикаат загадување на подземните води;

o Загадувањето на подземните води и почвата може да се случи во случај на
несреќа.

o Контаминацијата на почвата може да предизвика контаминација на
подземните води.

Не се очекуваат големи влијанија врз почвата затоа што се работи само за
активности на рехабилитација на делницата без проширување.
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5.5 Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење
За време на фазата на подготовка и рехабилитација на делницата, максимално
дозволеното ниво на бучава се очекува да се надмине како резултат на проектните
активности, односно рехабилитација на делницата.

Предметната делница поминува во близина на Тетово до ски центарот Попова
Шапка. Бучавата за време на активностите за рехабилитација ќе произлезе од
работењето на градежните машини, возилата за испорака и транспортот на
градежни материјали. Овие влијанија ќе бидат намалени со примена на соодветни
мерки за ублажување. Нивото на бучава ќе биде измерено на репрезентативните
рецептори долж делницата, извештајот за мерење на бучавата ќе биде даден во
Прилог 4.

Значењето на влијанието ќе зависи главно од видот на опремата и техничките
карактеристики на градежната механизација. Растојанието од населените области,
геолошките услови и конфигурацијата на теренот се клучни за влијанието на
бучавата врз животната средина.

Метеоролошките услови имаат големо влијание врз интензитетот на бучава и
воздушните маси. Ветрот има ефект врз зголемувањето на интензитетот на звукот,
зголемувањето на интензитетот на звукот е скоро секогаш во насока на ветрот.
Влијанието на ветерот врз интензитетот на бучава е највисоко во текот на зимата.

Во Табела 4 прикажана е листа на извори на бучава, вибрации и нејонизирачко
зрачење.

Табела 6 Листа на извори на бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење
Извор на
емисија

Вид на емисија
(бучава,
вибрација или
нејонизирачко
зрачење)

Опрема – уред
со опис на
максималната
моќност

Интензитет на
бучава што се
емитува (dB)
изразена преку
показна
врендност на
опремата

Интензитет на
вибрации и
нејонизирачко
зрачење што
се емитираат

Периоди на
емисија (број
на часови на
ден)

Тешки возила Бучава (84 dB) Булдожер,
багер, камиони

/ / 8

Интензитетот на бучава и неговото влијание врз животната средина зависат од
обемот и времетраењето на активностите.

Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина
се утврдени во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава
(“Сл.Весник на РМ“ бр.147/08). Според степенот за заштита од бучава, граничните
вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина
предизвикана од различни извори не треба да бидат повисоки од:
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Табела 7 Нивоа на бучава по подрачја

Подрачје диференцирано според степенот на заштита од
бучава

Ниво на бучава изразено во
dB (A)

Ld Lv Ln

Подрачје од прв степен 50 50 40

Подрачје од втор степен 55 55 45

Подрачје од трет степен 60 60 55

Подрачје од четврт степен 70 70 60
Легенда:
- Ld - ден (период од 07:00 до 19:00 часот);
- Lv - вечер (период од 19:00 до 23:00 часот);
- Ln - ноќ (период од 23:00 до 07:00 часот).

Подрачјата според степенот на заштита од бучава се определени во Правилникот
за локациите на мерните станици и мерните места (“Сл. Весник на РМ“ бр. 120/08).

o Подрачје со I степен на заштита од бучава е подрачје наменето за туризам
и рекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени установи за
болничко лекување и подрачје на национални паркови и природни
резервати,

o Подрачје со II степен на заштита од бучава е подрачје кое е примарно
наменето за престој, односно станбен реон, подрачје во околина на објекти
наменети за воспитна и образовна дејност, објекти за социјална заштита
наменети за сместување на деца и стари лица и објекти за примарна
здравствена заштита, подрачје на игралишта и јавни паркови, површини со
јавно зеленило и рекреациски површини и подрачја на локални паркови,

o Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен
зафат во околината, во кое помалку ќе се смета предизвикувањето на
бучава, односно трговско-деловно-станбено подрачје, кое истовремено е
наменето за престој, односно во кое има објекти во кои има заштитени
простории, занаетчиски и слични дејности на производство (мешано
подрачје), подрачје наменето за земјоделска дејност и јавни центри каде се
вршат управни, трговски, услужни и угостителски дејности,

o Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се дозволени
зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава,
подрачје без станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други
слични производствени дејности, транспортни дејности, дејности за
складирање и сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат
поголема бучава.
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Подрачјето на делницата припаѓа на областа од III степен на заштита од бучава,
област каде што се дозволени активности во околината има помало влијание врз
бучавата: трговско-деловно-станбена површина, која исто така е наменета за
сместување, односно област со згради заштитени простори, занаетчиски и сродни
производствени активности (мешани површини), површина наменета за
земјоделски активности и јавни центри за административни, комерцијални, услужни
и угостителски активности.

За време на експлоатацијата на патот, бучавата ќе биде како резултат на возилата
кои ја користат делницата. Со оглед на тоа што не се очекува зголемување на
интензитетот на сообраќајот, се очекува намалување на нивото на бучава во текот
на оперативната фаза поради рехабилитација на патот.

5.6 Биолошка разновидност (флора и фауна)
Во текот на подготвителната и фазата на рехабилитација на делницата Тетово –
Попова Шапка влијанијата на флората и фауната ќе бидат незначителни поради
видот на предвидени активности. Не е предвидено расчистување на вегетација
поради тоа што се работи само за рехабилитација на делницата. Проектната
област не поминува низ некоја заштитено подрачје или предлог заштитено
подрачје.

Бучавата, вибрациите и издувните гасови од горивото се влијанија кои се веќе
присутни. Бидејќи не е предвидено проширување на делницата, нема да бидат
опафтени нови површини за таа цел не се очекуваат големи влијанија врз флората
и фауната. Бидејќи фазата на рехабилитација е ограничена, по завршување на
периодите со високи нивоа на бучава и вибрации, не се очекува ѕначителни
влијанија врѕ постоечката фауна.

5.7 Социјални аспекти
Проектот не опфаќа одземање на земјиште, само рехабилитација на постојна
делница. Не се очекуваат социјални влијанија поради стекнување на земјиште и
проблеми со преселувањето. За време на активностите за рехабилитација, некои
здравствени проблеми за локалното население може да се појават поради
зголемена бучава, емисија на прашина, издувни гасови итн., Како и прашања
поврзани со здравјето и безбедноста на вработените.

Општо земено, социјалните влијанија ќе бидат позитивни со рехабилитација
делницата поради тоа што ќе се подобрат условите за сообраќајот и ќе се зголеми
безбедноста во сообраќајот.
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6. План за управување со животната средина и социјални
аспекти и мониторинг (ПУЖССА)

Намалувањето/спречувањето на влијанијата врз животната средина е интегрален
дел од евалуацијата на влијанието. Целта е негативните влијанија да се
елиминираат или минимизираат.

Главните активности за ублажување се опишани во Планот за животна средина и
социјални аспекти и мониторинг (ПУЖССА) дадени во Табела 6 и Табела 7.

Планот за животна средина и социјални аспекти и мониторинг (ПУЖССА) ги
идентификува влијанијата врз животната средина за време на фазата на
подготовка и рехабилитација, мерките за ублажување и одговорностите за
спроведување на мерките за ублажување.

Мерките за ублажување се интегрален дел од планот за животна средина и
социјални аспекти и преземање на активности за елиминирање или минимизирање
на негативните влијанија.
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Табела 8 План за управување со животна средина и социјални аспекти

Фаза Влијание Мерки за намалување на влијанијата Одговорност Забелешка Индикативни
трошоци (евра)

Подготвителна Безбедност во
сообраќајот

- Информации за јавноста за
предвидените активности за
рехабилитација,

- Постапка за обезбедување на
сообраќајни знаци.

Изведувач / 2.000€

Подготвителна Безбедност и
Здравје

- Изработка на План за безбедност и
здравје при работа за мобилни
градилишта согласно Законот за
безбедност и здравје при работа
("Службен весник на РМ" бр. 92/07).

Изведувач / 500€

Подготвителна Безбедност и
Здравје

- Поставување на мобилни тоалети долж
трасата и склучување на договор со
овластена компанија. Изведувач / 300€

Подготвителна

Постапка за
обезбедување
градежни
материјали
(песок чакал и
асфалт)

- Обезбедување на материјали (песок,
чакал и асфалт) од инсталации
(каменоломи позајмишта и асфалт) кои
добиле ИСКЗ дозволи од МЖСПП).

Изведувач / 1.500€

Рехабилитација

Безбедност во
сообраќајот
Управување со
сообраќајот,
Поставување
на сообраќајни
знаци

- Обезбедување на соодветна
сигнализација,

- Знаци за безбедност во сообраќајот,
- Лица за контрола на сообраќајот.

Изведувач

Планот за
управување со
сообраќајот го
изготвува
Изведувачот и
го одобрува
Министерството
за внатрешни
работи.

2.000€
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Рехабилитација Безбедност во
работата

- Согласно националното законодавство
во областа на заштита при работа,
здравје и безбедност (Закон за
безбедност и здравје при работа
"Службен весник на РМ" бр.92/07) треба
да се изработи План за мобилна
градилиште.

Изведувач / 400€

Рехабилитација

Загадување на
воздухот
Емисија на
прашина,
емисија на
издувни гасови
од градежна
механизација

- Употреба на стандардизирани горива за
механизација,

- Минимизирање на емисиите преку
редовно прскање со вода за време на
градежните работи,

- Користење на исправна механизација,
- Планирање на маршутата и фактор на

товарење и истоварување за да се
намали потрошувачката на гориво и
фугитивни емисии,

- Избегнување на работа на механизација
во т.н. "празен од",

- Покривање на возила кои превезуваат
цврст материјал,

- Имплементација на План за управување
со сообраќајот.

Изведувач / 2.500€

Рехабилитација

Потенцијално
загадување на
почвата и
подземните
води/
контаминација
на
површинските
води

- Обезбедување на минимална работна
површина,

- Прекинување на градежните активности
во случај на неконтролирано истурање
на гориво, масло, мазива и други
хемикалии, посипување со песок и
отстранување на загадениот почвен
слој. Загадениот почвен слој ќе се
третира како опасен отпад,

- Ставање на мобилни тоалети на
одредени места долж трасата и

Изведувач / 1.500€



Извештај за оцена на животна средина и социјалните аспекти

STRABAG AG Subsidiary STRABAG Skopje 39

склучување договори со компанијата
што ќе ги преземе и исчисти,

- Отстранување на отпад на определени
локации во близина на трасата,

- Правилно ракување со масла, гориво.

Рехабилитација

Создавање на
отпад
(комунален
отпад од
ангажирани
вработени,
градежен отпад
итн.)

- Имплементација на клучните принципи
за одржливо управување со отпадот,

- Поставување на соодветни контејнери
за собирање на комунален отпад на
локација,

- Постапување од страна на овластени
правни/физички лица,

- Превоз на собран отпад до најблиската
депонија во координација со локалните
власти,

- Склучување договори со овластените
компании за собирање и понатамошно
управување со различни видови отпад,

- Одделување на различни видови отпад,
- Дел од градежниот отпад ќе искористи

повторно, другиот дел од градежниот
отпад кој не може повторно да се
употреби, да се депонира,

- Отпадот што го продуцираат
работниците (комуналниот отпад) ќе се
депонира на најблиската депонија за
комунален отпад (според Националниот
план за управување со отпад за РМ)
"Русино" во Општина Тетово.

Изведувач

Склучување на
договор со
овластени
правни/физички
лица.

3.500€

Рехабилитација Бучава и
вибрации од

- Ограничување на активностите со
работното време од 8 до 17 часот,

- Планирање на постапките за
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градежни
активности

рехабилитација поради минимизирање
на емитирана бучава (во време и
интензитет),

- Исклучување на мотори на возила и
градежни машини кога тие не се во
употреба,

- Информации за локалното население за
проектните активности.

Изведувач

Контрола на
техничките
карактеристики
на градежната
механизација.

1.000€

Рехабилитација Биодиверзитет

- Обезбедување на минимална работна
површина,

- Минимално отстранување на
вегетацијата долж делницата за време
на подготвителната фаза,

- Не е предвидено привремено
отстранување на отпад долж делницата,

- Во близина на делницата забрането е
било какво отстранување на
материјалот (градежен материјал, отпад
итн.) и поставување на привремени
објекти,

- Не е дозволено лов и риболов,
собирање на шумски бобинки, птичји
јајца итн., од страна на работниците.

Изведувач / 1.500€
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Рехабилитација
Снабдување со
градежни
материјали
Асфалтна база
Позајмишта

- Снабдување со градежни материјали
(песок, чакал и асфалт) од инсталации
(позајмишта и асфалт) кои добиле ИСКЗ
од МЖСПП.

- Ангажирање на професионален кадар,
- Правилното ракување со

контаминираната почва во согласност
со законските барања за животната
средина. Контаминираната почва треба
да се третира како опасен отпад во
согласност со член 57 (Општи правила
за постапување и управување со опасен
отпад),

- Користење на позајмиште "Црковни Рид"
Орашац (со дозвола за работа издадена
од МЖСПП/надлежен орган), на
растојание од 5км од трасата.

Изведувач / 10.000€

Рехабилитација Транспорт на
материјал

- Оптоварување на товарно возило,
- Камионите треба да бидат покриени за

да се минимизира излевањето на прав и
материјал,

- Имплементација на план за управување
со сообраќајот.

Изведувач / 3.500€

Рехабилитација

Градилиште
Нарушување
на бучавата кај
населението и
вработените

- Ограничување на активностите на
дневно работно време,

- Локацијата на градежните кампови не
треба да биде близу до водотеците. Изведувач

/
N/A

Рехабилитација
Здравје и
безбедност на
работниците

- Изработка на План за безбедност и
здравје при работа за привремени
градилишта согласно Законот за

Изведувач
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Табела 9 Мониторинг план

безбедност и здравје при работа
("Службен весник на РМ" бр. 92/07),

- Обука за здравје и безбедност за
ангажираниот персонал.

/
3.000€

Рехабилитација Управување со
сообраќајот

- Изработка на План за управување со
сообраќајот за време на проектните
активности. Изведувач / 1.000€

Рехабилитација

Безбедност во
сообраќајот -
Оштетување на
сообраќајот за
време на
изградбата

- Информација до јавноста за градежните
активности,

- Мерки за овозможување на постојан
соодветен проток на сообраќај околу
градежните локации,

- Соодветна сигнализација, знаци за
безбедност во сообраќајот и лица со
знаме за контрола на сообраќајот, Изведувач

/ 1.500€

Рехабилитација
Информирање
на јавноста/
јавна расправа

- Информирање на јавноста за
градежните активности: кога ќе се
спроведуваат, времетраењето итн.,

- Воспоставување на механизам за жалби
и вклучување на засегнатите страни
(локални заедници и работници), пред и
за време на рехабилитација на
делницата.

Изведувач
Надзор
ЈПДП / 1.000€
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Фаза Кој параметар ќе се
следи?

Каде ќе се
следи
параметарот?

Како ќе се следи
параметарот?

Кога ќе се следи
параметарот?
Фрекфенција

Одговорност Индикативни
трошоци
(евра)

Безбедност во
сообраќајот

Безбедност при
активностите за
рехабилитација

Постоење на план за
управување со
сообраќајот

На локацијата
на проектот;

Визуелна проверка; За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

1.000€

Безбедност на работа

Безбедност на
вработените,
посетителите на терен

Изработка на План
за безбедност и
здравје

На локацијата
на проектот;

Статус на
спроведување на
мерки за ублажување;
број на повреди на
работното место;
назначено лице за
безбедност и здравје
при работа.

За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

500€

Загадување на
воздухот (фугитивна
емисија на прашина,
емисија на издувни
гасови од градежна
механизација)

Издувни гасови,
Прашина

На локацијата
на проектот;

Визуелна проверка,
Мерење на PM10

Изборот на мерни места
е во близина на
чувствителни рецептори

Изведувач
Надзор

1.500€

Потенцијално
загадување на
почвата и
подземните води/
контаминација на
површинските води

Квалитет на почвата На локацијата
на проектот;

Визуелна проверка за
истурање и
протекување што може
да влијае на
квалитетот на почвата
(и потенцијално на
подземната вода)

За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

400€
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Создавање на отпад
(комунален отпад од
ангажирани вработени,
градежен отпад итн.)

Имплементација на
Планот за
управување со отпад

На локацијата
на проектот;

Визуелна проверка,
договори со овластени
правни/физички лица

За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

1.500€

Бучава и вибрации Нивоа на бучава На локацијата
на проектот;

Визуелна проверка,
Мерења на бучава

Изборот на мерни места
е во близина на
чувствителни рецептори

Овластена
компанија

1.500€

Снабдување со
градежни материјали
(асфалтна база,
позајмишта)

Валидна ИСКЗ
(IPPC)

На локацијата
на проектот;

Проверка Подготвителна фаза Оператор на
асфалтна
база,
Оператор на
позајмиште

1.000€

Транспорт на
материјал

Покривање на
возилата при
транспорт на
матетијал

На локацијата
на проектот;

Визуелна проверка За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

500€

Градилиште Ниво на бучава

Технички
карактеристики на
градежната опрема

На локацијата
на проектот;

Во овластени
сервиси и на
локацијата

Мерења на бучава

Проверка

За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

1.500€

Безбедност на патот
(зголемена брзина на
возилото)

Сообраќајни знаци;
ограничување на
брзината на
возилата

Долж
предметната
делница

Визуелна проверка;
детектори за мерења
на брзина

За време на фазата на
рехабилитација

Изведувач
Надзор

1.500€
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7. Одговорности при реализација на Планот за
управување со животна средина и социјални аспекти

За време на рехабилитација на делницата Тетово – Попова Шапка активностите
за ублажување на влијанијата ќе се одвиваат паралелно со активностите за
рехабилитација.

Тие ќе започнат во време кога вработените, опремата и/или материјалите ќе
бидат доведени до градилиштето и ќе завршат откако ќе се финализираат
активностите и сите вработени, опрема и/или материјали ќе се отстранат од
градилиштето.

Изведувачот треба да обезбеди месечни извештаи за Јавните Претпријатие за
Државни Патишта (ЈПДП) за спроведување на предвидените мерки за
ублажување на влијанијата врз животната средина.

Јавните Претпријатие за Државни Патишта (ЈПДП) ќе подготвува квартални
извештаи за мониторинг на животната средина за доставување до Светската
Банка (СБ) согласно добиените податоци од Изведувачот.

Одговорностите за имплементација на Планот за управување со животната
средина и социјалните прашања и мониторинг (ПУЖССА) се дадени во Табела 8.
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Табела 10 Улоги и одговорности за имплементација на Планот за управување со
животнa средина и социјалните аспекти

Компанија/Одделение Одговорности

Единица за раководење на
интернационални проекти

(ЈПДП)

Во координација со ЕПСАУ, оваа единица ќе биде
одговорна за надгледување на имплементацијата на
проект, за мониторинг на целокупната имплементација
на проектот, вклучувајќи и ја усогласеноста со целите за
заштита на животната средина на овој проект. ИПМУ ќе
ја има финалната одговорност за перформансите за
заштита на животна средина на проект, вклучувајќи ги и
фазите на изведба и функција.
Оваа единица особено ќе: i) ги координира со единиците
на локална самоуправа во учеството на заедниците во
фазите на подготовка и имплементација на проектот; ii)
мониторира и надзорира имплементација на ЕСМП
вклучувајќи ги имплементацијата на ЕСМП во основните
технички проекти и предмерот, проектната задача и
договорите; iii) ќе биде надлежна за известување за
имплементацијата на ЕМСП до Светска Банка.

Одделение за заштита на
животна средина и
социјални аспекти

(ЕПСАУ) (ЈПДП)

Оваа единица ќе биде одговорна за мониторинг на
имплементацијата на политиките и процедурите за
заштита на животна средина и социјални аспекти на
Светска Банка во сите фази и процеси на проектот.
Особено ќе биде одговорна за:
i) Преглед на подпроектите: EIAR, EMP, ESAR, RAP
подготвени од страна на консултантите со цел да го
осигура квалитетот на документите; ii) Помош на ИПМУ
за вклучување на ЕМСП во основните технички проекти,
тендерирањето, и договорните документи; iii) Помош на
ИПМУ за вклучување на одговорностите при мониторинг
и надзор ЕМСП во проектната задача, тендерирањето, и
договорните документи за избор на Изведувач, Надзор и
Мониторинг консултант, iv) снабдува со релевантни
влезни податоци во процесот за избор на
консултант; v) Прегледува доставени извештаи од
страна на Изведувач, Надзор и
Консултант; vi) Спроведува периодични
посети на локацијата за за изведба; vii) Советување на
раководството на ЈПДП за решенијата за проблемите
одаспект на животна стредина на проектот; и viii)
подготвува делови од извештаите за прогрес и преглед
доставени до Светска Банка, врзани со перформанси за
заштита на животна средина.

Изведувач

Врз основа на одобрениот План за управување со
животна средина и социјални аспекти, Изведувачот за
имплементација на Планот и поднесување на
Извештај/план до ЈДПД и Надзорот за преглед и
одобрување пред почетокот на работите. Изведувачот
треба да ги обезбеди сите потребни дозволи за изведба
(констрола на сообраќајот, бездедност и здравје при
рабоат итн.) согласно законста регулатива.
Изведувачот ќе има обврска да ангажира компетентно
лице – стручно лице за безбедност и здравје при работа,
кое ќе биде одговорно за следење на Изведувачот дали
ги почитува барањата наведени во Планот за
управување со животна средина и социјални аспекти.
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Компанија/Одделение Одговорности

Надзор

Надзорот ќе биде одговорен за супервизија и
мониторинг на сите конструктивни активности и да се
осигура дека Изведувачите работат во согласност со
барањата наведени во Договорите и Планот за
управување со животна средина и социјални аспекти.
Надзорниот консултант треба да ангажира доволен
број на квалификувани извршители (инженери за
заштита на животна средина) со соодветно познавање
на аспектите на животна средина и искуство во
управување со ваков тип на проекти.

Министерство за животна средина и просторно

планирање (МЖСПП)

МЖСПП е одговорно за издавање на Решение за
одобрување на Елаборатот за заштита на животна
средина, и мониторинг на статусот на имплементација на
предвидените мерки за заштита на животна средина во
Елаборатот за ЗЖС преку Инспекторатот за животна
средина.
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Анекс 1
Б - Интегрирана еколошка дозвола за позајмиште

"Црковен Рид" с.Орашец
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Анекс 2

А – Интегрирана еколошка дозвола за асфлатна
база Орашец
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Анекс 3
Извештај за мерење на квалитет на воздух и

ниво на бучава
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