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Белешка од Уредникот

Обраќање на Претседателот на ДПМ

Од древноста луѓето 
ја разбирале важноста на 
изградбата на патиштата и 
поврзувањето помеѓу нив. 
Тоа важело и за луѓето кои 
живееле на територијата на 
Македонија, како кр стос
ни ца на важни европски 
коридори. 

Денес изградбата на 
нови патиштаавтопатишта, 

магистрални, регионални и локални, но и нивното одржу ва
ње, треба да е приоритет на секој што ја управува неговата 
држава, ако истовремено сака да биде просперитетна, 
економски силна и безбедна. 

Неслучајно Европската Унија ја одбра агендата на 
поврзаноста (connectivity agenda) како една од столбовите 
на интеграцијата на Западниот Балкан во Европската 
Унија, што е подржана од Берлинскиот процес, со намера 
и транспортните системи на земјите членки и земјите 
аспиранти, да бидат поврзани и подготвени за заедничко 
функционирање.  

Република Македонија е држава со солидна патна 
инфраструктура, но таа треба да се догради, и да се 
одржува навремено и соодветно. 

Економијата на времето во транспортот, бара по
високи брзини и поголеми транспортни товари, по e ко
номични мотори на возилата, унификација на интегралниот 
транспорт, и секако подобра геометрија и елементи на 
патиштата, како столб на транспортната инфраструктура. 

Не можеме да предлагаме, ниту да одлучуваме за 
тран спортни решенија во кои нема да ја препознаеме ид
ни ната. Не само поради нас, туку и поради унификацијата 
на транспортните политики со нашите соседи и со Евро
пска та Унија. 

Затоа ние од Друштвото за патишта на Македонија, но 
и заедно со Вас, почитувани колеги, повторно ќе го изда
ва ме ова научностручно списание, за поголема свесност 
за важноста на патиштата, но и како форма за развој на 
научната мисла од оваа важна област. 

Уредувачкиот одбор на научно–стручното списание 
ПАТИШТА е од меѓународен карактер, составен е од 
еми  нентни професори и експерти, во кој покрај од Ма
ке донија,  членуваат врвни професионалци од четири 
други земји, од кои три се од Европската Унија, што е во 
согласност со новиот закон за високо образование.

Почитувани колеги, нека е со среќа!
Д-р  Андреј Лепавцов МБА, д.г.и.

Главен и одговорен уредник

Почитувани колешки и ко
ле  ги инженери, Минатата 
го дина про сла вивме ре
док и значаен јубилеј, 50 
години од осно ва ње то на 
Друштвото за па ти шта на 
Македонија, што прет ста
ву ва златен јубилеј. Воедно 
тоа е и редок јубилеј во 

нашата држава, бидејќи Дру штвото за патишта осно ва
но како стручна асоцијација на градежните инженери и 
техничари по патишта, претставува една од најстарите 
стру чни организации кај нас.

Друштвото за патишта претставува доброволна 
стручно – професионална асоцијација на градежните ин
женери по патишта, кое е колективен член на Ин же нер
ска та асоцијација на РМ. Некои од најважните цели на 
Друштвото за патишта се:
 Унапредување и развој на патната мрежа во Ре пу бли

ката
 Унапредување, развој и поуспешно воведување на 

современите технички достигања од науката и техно ло ги
јата на работење во областа на патиштата и ае ро дро ми те, 

 Унапредување на законската и техничката регула ти ва.
Во таа насока се и неколкуте преземени активности 

на ДПМ, од кои како најзначајни ќе ги наведам:
 издавање на научно  стручното списание „Патишта“
 учеството и реализацијата во Меѓународниот научен 

проект
 носење на измени во Законот за градење според за ло

жби те на градежните инженери по патишта
 подготовки за организација на Првиот Македонски кон

грес за патишта.
Денес пред Вас го имате најновиот број на во зоб но

ве ното списание „Патишта“, со нов, повисок квалитет во 
се кој поглед, што претставува реализација на идеите од 
амби циозниот план на Управниот одбор на ДПМ.

На крајот драги колеги, Ви посакувам со задоволство 
да го читате списанието и Ве повикувам да земете ак тив но 
учество во реализацијата на сите активности на ДПМ, со 
цел градежните инженери по патишта да го за земат сво е
то заслужено место во општеството и да се ета бли ра ат во 
не го како активни чинители во развојот на патна та инфра
структура во Македонија.

В. Проф. д-р Горан И. Мијоски,
Претседател на ДПМ

Почитувани,
Развојот на една држава, се споредува со 

тоа какви патишта постојат во таа држава. Не
сомне но се вели дека силна економија зависи 
од до брата и квалитетна инфраструктура. 

Силно мотивирани, оваа наша држава да ја 
развиеме, економски да ја засилиме и да ја по до
бри ме, ги преземаме сите обврски да из гра диме 
ква литетна патна инфрастуктура. Пре дизви ци те 
кои ги нотирам се исправени пред нас. 

Министерството за транспорт и врски со 
сво јата улога е еден од  клучните мотори за еко
ном ски от развој на земјата. Како резултат на 
тоа силно вли јание, ги започнавме најголемите 
инвестиции во патната инфраструктура од 
преку една ми ли јарда евра во изградба и 
реконструкција на це ло купна та патна мрежа во 
земјата.

Од друга страна, фокусот на развој на па т
ната мрежа го лоцираме и во потребата од  ква
ли тетно поврзување со земјите од регионот за
ра  ди побрза интегрција и поефикасен и полесен 
тран спорт на стока и услуги. 

Патната инфраструктура е најдобар по ка  зател 
за нивото на мобилност на граѓаните и ма теријалните 
добра. Затоа, инвестициите во инфра стру  ктурата имаат 
мултифункционален ефект врз це ло  то општество. 
Во денешно време кога сообраќајот и услугите 
претставуваат водечки стопански гранки, Ре  публика 
Северна Македонија се стреми да  развие хар  монизиран 
транспортен сектор што е меѓународно компа тибилен 
и интегриран во Европскиот систем 
на транспортни мрежи (патни ко
ри  дори), а кој ќе го стимулира еко
но мскиот и социјалниот развој на 
земјата, ја зачувува животната сре
ди на и ги обезбедува потребите на 
идни те генерации.

Република Северна Македонија 
има стратешка позиција на Балканот, 
таа е природен крстопат на двата 
Европски коридори, 8 и 10,  што и 
овозможуваат важна улога во кре
и рање на економскиот раст на ре
ги онот. Таквата позиција ја прави 
клучен центар, од една страна за 
влез на европскиот пазар преку 
Коридорот 10 и од друга страна 
транзитна то чка на оската Исток
Запад преку Ко ридор 8. Ова за 
нас како ресорно ми нистерство 
е од исклучително зна чење при 
спроведувањето на тран спорт ните 
политики.  
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Т Во таа насока, Министерството за транспорт и 
врски изработи На ци оналната транспортна страте
ги  ја за период 20182030 година преку која ги де
фи ниравме глав ните насоки каде ќе ги реализираме 
идни те ин вести циони вложувања. Главните цели на 
Транс порт на та стратегија се: 
 Изградба на патна инфраструктура по Европски 

стан дарди како дел од  единствениот транспортен 
си  стем во регионот 

 Подобрување на безбедноста во сообраќајот
 Развој на мулитмодалниот транспорт 
 Подобрување на одржливоста на животната сре ди

на.
Свесни сме дека транспортната индустрија конти

ну ирано се соочува со нови предизвици како резултат 
на глобализацијата, либерализацијата на пазарите и 
де регулацијата во транспортниот сектор. Како држава, 
ак тивно ги следиме сите технолошки достигнувања и 
се обидуваме да ги искористиме предностите што се 
нудат во однос на безбедноста во сообраќајот и по до
бру вање на патната инфраструктура. 

Квалитетна инфраструктура и напредни услуги се 
неопоходни за создавање и оддржување на развојот 
на една земја. Нашите јасни политики имаат крајна 
цел, а тоа е создавање на квалитетна патна мрежа, по
до бру ва ње на квалитетот на живот на сите граѓани  на 
крај си лен економски раст и развој на државата.

Со почит,
Горан Сугарески,

Министер за транспорт и врски
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Интервју со
г-дин Зоран Китанов

С
КОРО ДВЕ ГОДИНИ СТЕ ПРВИОТ ЧОВЕК НА ЈАВНО ТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА. КАКО ОД ВАША 
ГЛЕДНА ТОЧКА ИЗГЛЕДА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВО НАШАТА ДРЖАВА?

Од почетокот на мојот мандат во ав
густ 2017 година, па се до денес,  изградени и ре
ха  билитирани се 38 државни патишта, каде спа ѓа ат 
автопатишта, експресни, регионални и ма гистрални 
патишта, со должина од 427 км и вку пна инвести
ци ја од 514,5 милиони евра. Што се однесува до 
реализација на проектите, имаме ре ализација од 
околу 90%, освен изградбата на авто патската дел ни
ца КичевоОхрид, каде што има доцнење со градежни 
работи, неквалитетна до кументација и дислокации, 
како и нерешени имотно правни односи.

К
ОИ СЕ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ДРЖАВНИ ПАТИШТА ОВАА ГОДИНА?

Во првиот квартал од 2019 година Јавно то 
Претпријатие за Државни Па ти шта започна со 
силна посветеност за подобрување на патната 

инфраструктура на секаде низ државата како од 
аспект на ква ли тет, така и од аспект на безбедноста 
на со о браќајот. Јавното претпријатие за државни па
тишта оваа година ја започна со вкупно 94 про екти 
со должина од преку 700 км патишта и вредност од 
над 850 милиони евра, меѓу кои спа ѓаат автопатот 
КичевоОхрид, експресните па тишта ШтипРадовиш, 
ГрадскоДреново, ДреновоФариш, ШтипКрупиште, 
КрупиштеКо чани, РанковцеДлабочица, Длабочица
Крива Паланка, довршување на делницата Матејче
Лип ково, изградба на регионалниот пат Старо Ко 
њаревоНово Коњарево како и доизградба на ре ги 
оналниот пат крак 1 од р 418 на потег фа брика Вев
чан ка здравствен дом Вевчани и др. Би са кал да ги 
на поменал и бројните рехабилитации со сопствени 
сред ства, со средства од Светска банка и ЕБОР 
во кој што спаѓаат следните дел ни ци: Радовиш
По  дареш, БеровоКлепало, ОхридПод моље, Ју
румлериДрачево, БитолаДемир Хи сар, Драчево
Оре шаниТаор, ДелчевоЗвегор, Стру мицаНово Се
ло и Кавадарци  Росоман, А3 обиколница Кочани, 
дел ница ШтипРадовиш и др. Исто така започната е 
изградба на 4 нови мо с тови. 

К
ОГА ЌЕ БИДАТ КОМПЛЕТНО ЗАОКРУЖЕНИ И 
ОПТИМАЛНО НА РАСПОЛАГАЊЕ ДВАТА КОРИДОРА, КОИ 
СЕ НАЈЗНАЧАЈНИ ВО РСМ?

Точно е дека изградбите на па ти шта та 
опфаќаат повеќе сегменти и тоа во културо ло

шка и економска смисла на збо рот, тоа се главните 
коридори кои што ми ну ваат низ нашата земја, 
коридор 10 и 8. За ко ри дор 10, можам да кажам де ка 
целосно е во функција на модерен автопат, пу шта ње
то на автопатскиот дел на Демир  КапијаСмо кви ца 
и реконструкција на делот од Демир Ка пија до Не
готино. Континуирано се вршат ре ха билитации на 
асфалтната подлога, секаде ка де што е тоа по треб
но. Во завршна фаза се и мо дерните патарини на 
исти от, а сето ова ќе допри несе за поголем проток 
на сообраќај, од северната до јужната граница. Исто 
така во интензивна изградба е коридор 8, од Крива 
Па ланка до Ќафасан, кој ќе овозможи едно мо дер
но поврзување од исток према запад, или од Црно 
море кон Јадранско море. Кога на сето ова, би се 
додале изградбите на експресните па тишта кои се 
спојуваат со нив, рехабилитации и реконструкции 
на останатите, ќе се заокружи една целина, која ќе 
би де од големо значење, за поголема поврзаност, а 
и благодетите што до а ѓа ат со тоа, посебно економ
ски те.

Д
О КАДЕ Е ПОСТАПКАТА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДБА 
НА АВТОПАТОТ СКОПЈЕ-БЛАЦЕ?

Изградбата на автопатот А4 делница 
гра ничен премин БлацеСкопје (клучка Стен
ковец) со вкупна должина од 12,5км., е еден 

од најзначајните инфраструктурни проекти на вла да
та на РСМ. Со оглед на тоа дека за предметната дел
ница има изработено основен проект, само за сре
диш ниот дел во должина од 10,5 км., (во 2002 година), 
истиот проект е застарен и неможе да се користи во 
целост за отпочнување на градежни активности, за
тоа Министерството за транспорт и врски зедно со 
Јавното претпријатие за државни патишта пристапи 
кон изработка на инфраструктурен и основен проект 
и оцена на влијание на животна средина на целата 
секција со грант средства од ВБИФ иструментот, при 
што во 2016та беше завршена физибилити студија 

Директор на Јавното
претпријатие за државни патишта
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и идејните проекти за клучките Блаце и Стенковец 
во должина од 3 км. Во октомври 2018 година за
по чна проектирањето на целокупната техничка 
до кументација за делницата на ниво на основен 
про ект, повторно со грант од ВБИФ инструменот. 
Пр вата подделница е од ГП Блаце до клучка Блаце 
во должина од 2км., за која се очекува тендерот за 
гра дежни работи да се објави за околу еден месец. 
Времето на завршување на градежните работи ќе 
изнесува 18 месеци, а средствата за оваа делница 
се обезбедени од буџетот на ЈП за државни патишта. 
Додека за втората поделница од клучка Блаце 
до Скопје, во должина од 10,5 км., проектот за 
инфраструктура и основниот проект се изработува 
во рамки на ВБИФ грантот, чие проектирање треба 
да заврши до Март 2020 година. Градежните работи 
за втората подделница се предвидени да почнат 
во втората половина од 2020та година и ќе траат 
36 месеци, односно целата делница треба да биде 
завршена до крајот на  2023та година. 

К
АКО СТОЈАТ РАБОТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ НА 
НАПЛАТНИТЕ СТАНИЦИ ОД КОРИДОР 8 И 10?

Во месец мај минатата година е пу ште
на во функција новата наплатна станица 
Ро ма новце, на која се врши наплата на па 

тарина за користење на делницата клучка Ми ла
ди новци, клучка Куманово и обратно. Плаќањето 
на патарина се врши готовински и со банкарски 
кар тички, а поставена е опрема која е спремна 
за користење за плаќање на патарината со без
контак тни смарт картички и електронски со микро
бранови транспондери (тагови). Во текот на ме
сец јули (минатата година) се реконструирани пу
ште ни во функција наплатните станици, Сопот, 
делница клучка Петровецклучка Велес и Отовица, 
делница клучка Велесклучка Петровец. на овие 
наплатни станици исто е поставена опрема која е 
спремна за користење за електронска наплата на 
патарината. Наплатната станица Петровец, исто е 
реконструирана и пуштена во функција со истата 
опрема како и претходно споменатите наплатни 
станици. Во истиот период се завршени работите 
и инсталирана целокупната опрема во Цетарот за 
на плата на патарина на локација кај наплатната 
ста ница Петровец. Во Центарот се собираат по
да тоци од сите наплатни станици и преку него се 
мониторира и управува целата наплата на патарина 
во Република Северна Македонија. Изградбата на 
новата наплатна станица Градско е завршена и пу
ште на во функција во месец април оваа година и 
исто како и останатите има инсталирано опрема за 
плаќање на патарината на повеќе начини. Во тек е 
изградба на наплатните станици Гевгелија и Демир 
Капија. Пуштањето во функција на електронскиот 

систем за наплата на патарина наплатните станици 
на коридорот 10 е комплетиран и во блиска иднина 
ќе може да се пушти во функција. Модернизацијата 
на наплатните станици на коридор 8 е завршена, при 
што се сменети сите кабини, целокупната електрична 
инсталација, агрегатите за непрекинато напојување и 
поставен нов систем за климатизација и вентилација. 
Во периодот што следува се планира воведување 
на електронска наплата на патарина и на овие 
наплатни станици, која ќе биде интероперабилна со 
инсталираниот систем за наплата на патарина на на
плат ните станици на коридор 10.

Б
ЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА Е СЕКАКО НАЈВАЖНА ЗА 
ГРАЃАНИТЕ. ВИЕ ВО ЕДНА ПРИЛИКА ИЗЈАВИВТЕ ДЕКА 
Е ВО ТЕК РЕАЛИЗАЦИЈА НА УШТЕ ЕДЕН ПРОЕКТ НА 
ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСТА 
НА ПАТИШТАТА, А НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО СВЕТОТ Е СО 

ПОЗИТИВНИ КОМЕНТАРИ. МОЖЕ ЛИ ДА НИ ГИ КАЖЕТЕ ДЕТАЛИТЕ 
ЗА НЕГОВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КАКО ЌЕ ФУНКЦИОНИРА?

Интелегентниот транспортен систем се однесува 
на ефикасно водење и побрз проток на сообраќајот 
со информирање во реално време на корисниците 
на патот за можни застои или опасност на патот, 
со што се зголемува и безбедноста во сообраќајот, 
како и планирањето на патувањето. Реализацијата на 
овој проект ќе започне на коридорот 10, а потоа ќе 
се прошири и на коридорот 8. Во функција е новиот 
контролен центар Неготино, преку кој се извршува 
мониторирање, контролирање и управување на без
бед ност на сообрќајот во тунелите на делницата 
Демир КапијаСмоквица, а исто така да напоменеме 
дека е завршен и контролниот центар Петровец кој 
ќе биде Централен контролен центар за контрола и 
управување на сообраќајот на коридорите. За до
би вање на потребните информации за протокот на 
сообраќајот во моментов се поставуваат автоматски 
бројачи на сообраќајот, кои ќе дадат информација 
во реално време за густината на сообраќајот на 
автопатот како и за брзината на движење на воз
и лата. Ќе бидат поставени камери преку кои ви
зуелно ќе се следи и управува сообраќајот ка ко и 
поставување на дисплеј со променлива сигна ли за
ција на портали преку кои корисниците на патот ќе 
бидат информирани за препорачаната брзина при 
можни застои, пренасочување на друга патна дел
ница или ќе бидат предупредени за опасност на 
патот во реално време. Многу е важно да се на по
мене дека ЈП за Државни Патишта ќе започне и со 
мерење на осовинскиот притисок на товарните во зи

ла во движење, со што ќе се заштити патот од пре
кумерно товарните возила како главна причина за 
појава на колотрази и оштетување на мостовите, а со 
тоа значително ќе се подобри безбедноста на со о
браќајот и патот.

К
ОЈ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА 
РАМС СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАТИШТАТА?

RAMS е “сет на алатки и методи” кои по 
ма гаат при донесувањето одлуки за из на
о ѓање на ефективни краткорочни и долго

ро  чни стратегии за планирање, проектирање и 
од р жување на патната мрежа на соодветно ниво 
на услуга во одреден временски период (проектен 
пе  ри од). Самиот систем има база на податоци, која 
кон тинуирано се надградува и ажурира со податоци 
за моменталната состојба на патната мрежа, и тоа: 
рам ност, носивост, отпор на триење на коловозната 
кон струкција, систем за одводнување, пукнатини и 
др. Системот исто така се користи и за креирање на 
буџети и зголемување на економскиот бенефит од 
инвестициите направени за подобрување на патната 
мрежа, објектите и опремата на патот.

Поедноставен опис за RAMS е дека истиот 
им помага на инженерите при донесување на 
економични одлуки во однос на "што", "каде," 
и "кога" да се прев зе ме во однос на одржување 
и рехабилитација на патната мрежа, објектите 

и опремата на патот, кои дејствија/активности 
се најекономични; каде се по тре бни истите, и 
кога е најдобро време да се прев зе ме соодветна 
активност.

Суштински придобивки од имплементација на 
RAMS се:

• подобрување на ефикасноста на процесот за 
до несување на одлуки во врска со активностите за 
упра вување со патиштата, објектите и опремата на 
патот,

• развивање на подобар процес за управување со 
патишта со вклучување на релевантни информации 
од моменталната состојба на патната мрежа,

• добивање повратни информации кои ќе се 
користат при донесување на идни одлуки,

• олеснување на комуникацијата, соработката и 
координацијата на активностите поврзани со упра ву
ва њето со патната мрежа, објектите и опремата на 
па тот во рамките на институцијата, и

• обезбедување конзистентност на одлуките до 
несени на различни нивоа во рамките на истата ин
сти  туција.
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Интервју со Д-р Гајур Кадриу д.и.а.
Директор на Јавното 
Претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и
регионалните патишта  
"Македонијапат"

Г
осподине Кадриу уште 
една зим ска сезона е зад 
нас. Дали сте задоволни 
од сра бо те но то?

 Лаконски да! Но 
позади ова „да“ стои долга, ма
котрпна и пред се стресна ра
бота и непреспиени но ќи за да 
успе еме со оваа работна ра ка 

ЗА БЕЗБЕДНО ОДВИВАЊЕ 
НА СО О БРА ЌА ЈОТ 

ОСОБЕНО ВО ЗИМСКИ 
УСЛОВИ ВАЖНИ СЕ 

ПОВЕЌЕ ЧИНИТЕЛИ КАКО 
ШТО СЕ ВРЕМЕНСКИТЕ 

УСЛОВИ, ГЕ О МЕТРИСКИТЕ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПАТОТ, ВО ЗИЛОТО, 
ПНЕВМАТИ  ЦИТЕ, 

ВЕШТИ НАТА ОДНОСНО 
ИСКУСТВОТО НА ВО  ЗАЧОТ, 

КАКО И СООБРАЌАЈНАТА 
КУЛ ТУРА НА УЧЕ СНИ ЦИТЕ 

ВО СО О БРА  ЌАЈОТ.

ПРЕВЕНТИВНИ ЗАБРАНИ 
ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

и ме ханизација со која распо ла
га ме и оваа зима да помине без 
ни еден застој во сообраќајот. 
При ова да напоменам дека 
на по о пте ретените планински 
превои при интензивни врнежи 
дававме пов ремени забрани за 
одвивање на тешкиот сообраќај 
кои беа од пре вен тивен 
карактер.

M
оже ли да ни обја сни-
те зо што пре вен ти-
вни забра ни?

 За безбедно од 
ви  вање на со о бра ќа

јот осо бе но во зимски услови 
ва жни се повеќе чинители како 
што се временските услови, ге
о метри  ските карактеристики 
на па тот, во зилото, пнев ма
ти  ците, веш ти   ната односно 
иску ството на во  зачот, како и 
сообраќајната ку л тура на уче
сни ците во со о бра  ќајот. Се
ка ко спомнатите пла    нински 
пре вои се со голем по    должен 
наклон на надморска ви    со чина 
од околу 1000м. нај че сто со две 
сообраќајни ленти, па така во 

услови на интензивни вр нежи 
и ниски температури ко га и по 
ин тер венција на наши те екипи 
на ко ловозот има оста тоци од 
снег, лесно може да се случи 
некое возило со не со о д ветни 
пневматици или не ику сен возач 
да се излизга и тоа да доведе до 
целосен застој во со  обраќајот. 

В
о одговорот на првото 
пра ша ње рековте „со 
оваа ра бо тна рака и 
механизација со ко ја 
ра сполагаме“ дали при-

тоа са кавте да кажете дека 
ра  спо лагате со недоволен број 
на вра бо тени и механизација?

 Секако и не само со не
до волен број туку, нашата ме
ханизација е сосема застарена, 
амортизирана и несоодветна 
спо ред современите текови и 
бараното ниво на услуги, до де
ка бројот на вработени се кој  
дневно опаѓа и старосната стру
ктура станува загрижувачка и 
симптоматична. Патната мре 
жа на државни патишта се зго
лемува, во сообраќај се пу шта
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ат нови дел ници, авто па ти. Од 
година во го ди на се бара се 
поголемо ниво на услу ги, ра
стат барањата во се кој по глед, 
а од друга страна бројот на 
вработени опаѓа од 1515 во 
2012година, на 764 во 2019 го
ди  на и се зголемува просечната 
ста рост која веќе подолг период 
е загрижувачка. Со ова сме до
ве  дени во состојба да немаме 
до  волно патари и машинисти 
за извр шување на основните 

за дачи. Опа ѓа и бројот на ка
ми   они опре ме ни за зимска слу
жба од 105 во 2012 год на 76 
во 2018 год. Ме ха  низацијата е 
толку дотраена што во голем 
дел е неупотреблива и веќе 
е невозможно да се одржу ва, 
пре т  ставува опасност за вра
бо те ните, ракувачите на гра
дежни машини, за возачите, 
како и за останатите учесници 
во сообра ќа јот. Покрај ова, 
осо бено е важно да се на по

мене дека вло жувањето во 
одржување на по веќето во
зила и градежни ма шини по ве
ќекратно ја на д ми ну ва вре дно
ста на истите. 

За жал ова не се сите про
бле  ми со кои се соочуваме при 
зим  ско то одржување. Во тој по
глед мо рам да напоменам дека 
на чинот на кој ги одржуваме 
па  тиштата во зим ски услови со 
упо треба патна сол за нама лу 
вање на точката на мрзнење на 
водата и камен агрегат е зас
та рена, неефикасна и ште тна. 
Пат ната сол споро реагира и 
е ефикасна до 6 со, и во со
деј ство камениот агрегат ја за
га  дува животната средина, ги 
за  полнува сливниците и чести 
се поплаките од учесниците во 
со  обраќајот дека ги оштетува 
во зилата.

И
мате ли предлог како 
да се надминат овие 
проблеми? 

 Неопходно е да 
се посвети го ле мо 

вни  ма ние на зимското одржу
ва  ње затоа што придобивките 
кон ста ти рани од искуствата во 
Европа и светот се бројни.

За унапредување и ра ци о
на лизација на зимското одржу
ва ње на државните патишта во 
Република Македонија не о пхо
дно е да се следат совре ме ните 
светски текови и методи, ка ко 
и искуствата на земјите со по
развиена зимска служба.

Една ефективна практика 
е претходно влажење на сол со 
агенс како што е солена во да, 
калциум хлорид, натриум хло
рид и вода. Употребата на вла
жна сол има предности како што 
е намалување на количината на 
по сипен материјал во однос на 

су вата сол (до 20%) и побрзо за
почнување на заштита од про
цесот на замрзнување. 

Квалитетот на опремата е 
од исклучителна важност за 
квалитетно и рамномерно по   
сипување, но секако и за пре
цизно дозирање на потре б ни  те 
количини на абра зивен ма те
ри јал. Ова пред се е можно со 
упо  треба на современи ди ги 
та  ли зирани посипувачи каде 
што дозирањето се врши од 
ка  бината. Сите параметри за 

по  сипување, како количината 
на сретството за посипување и 
површината, односно ши ро чи
на та на посипување се вршат со 
помош на управувачка еди ни  ца 
сместена во кабината на во зи
ло то. Нај современите упра
ву  вачки единици се потполно 
ав то матизирани, управуваат со 
ра ботата на посипувачот не за
ви сно од возачот, користејќи 
GPS навигација и однапред сни
ме  ни податоци за рутата која е 
пред  мет на интервенција.

КВАЛИТЕТОТ НА ОПРЕМАТА 
Е ОД ИСКЛУЧИТЕЛНА 

ВАЖНОСТ ЗА КВАЛИТЕТНО 
И РАМНОМЕРНО 

ПОСИПУВАЊЕ, НО СЕКАКО 
И ЗА ПРЕ ЦИЗНО ДОЗИРАЊЕ 
НА ПОТРЕ Б НИ  ТЕ КОЛИЧИНИ 
НА АБРА ЗИВЕН МА ТЕ РИ ЈАЛ. 
ОВА ПРЕД СЕ Е МОЖНО СО 
УПО  ТРЕБА НА СОВРЕМЕНИ 

ДИ ГИ  ТА  ЛИ ЗИРАНИ 
ПОСИПУВАЧИ КАДЕ ШТО 

ДОЗИРАЊЕТО СЕ ВРШИ ОД 
КА  БИНАТА.

ЗАСТАРЕНА 
МЕХАНИЗАЦИЈА

Без употреба на сите мо
ж ности кои ги овозможува де 
нешната технологија, од ме ха
низација, опрема и по си пу вачи 
до информатичка опрема и со 
фтвери, невозможно е да се од 
говори на сите предизвици кои 
што ги поставува пред нас зим
ско то одржување на др жав ните 
па тишта.

K
акви се состојбите во 
ос та натиот дел од од-
ржу вањето на др жав ни-
те патишта?

 По изградбата на па
тот и негово пуштање во експло
а та ци ја, на него во си нергија, де
гра  дирачки де лу ваат два главни 
фак  тори и тоа се: сообраќајното 
оп  то ва рување и природните 
вли    ја ни ја. Начините и методите 
на одр жување на патиштата, 
нај   често се во функција на ус
во ената политика во областа 
на одржувањето, која секогаш е 
одраз на финансиските можно
сти.

За жал во овој поглед мо
рам да констатирам дека со 
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па тиштата, а сето тоа ќе мора 
да резултира со значително 
зго лемување на предвидените 
фи нансии за таа намена. Со 
цел одржувањето да ги следи 
современите текови, не опхо
дно е постојано стручно усовр
шу вање, следење и примена на 
нови технологии и трендови во 
одржувањето. Моменталната 
со стојба на патиштата требе 
да се утврдува врз база на 
по датоци собрани на терен 
и со помош на RМS (Roads 
Management System –Систем 
за управување со патишта), 
ММS (Maintenance Management 
System–Систем за одржување 
на патишта), PМS (Pavement 
Management SystemСистем за 
управување со коловози), BМS 
(Bridge Management System–
Систем за управување со 
мостови), следење по завршу
вањето на градежните работи, 
превентивно одржување и 

го дини наназад се инвестира 
во изградба на нови, а не се од
во јуваат доволно финансиски 
сред ства за одржување на пос
тојните државни патишта. Со 
години акумулираните про бле
ми оставаат длабока трага врз 
моменталната состојба на др
жав ните патишта. 

Од аспект на нашето прет
при јатие и покрај сите про
бле ми со кои се соочуваме 
се која година во целост ја ре
ализирамена Годишната про
гра ма за одржување и заштита 
на државните патишта. Ова е 
пе риод во кој поради зголемен 
обем на работа и потребата 
од дополнителни средства за 
одржување на државните па
тишта на два наврати со из
ме нување и дополнување на 
Про грамата за 2018 г. се обе з
бе дени дополнителни фи нан
сиски сретства, најпрво во ме
сец август, а потоа и во месец 
но ември.

K
ои се скојдневните пре-
ди звици исо какви се 
про блеми се соочувате 
при ра боитењето?

Секојдневно се су
ди раме со проблеми од нај ра  
зличен карактер како што се 
недостаток на директни извр  
ши тели (инженери, патари и 
машинисти). Севкупната ме  
ха  низација (моторни во зи 
ла, камиони, градежни ма
ши  ни, полутоварни возила и 
опрема) со која располага ЈП 
МакедонијапатСкопје е цело
сно амортизирана, за ста  ре на, 
нее фи касна, скапа за одржу
ва ње и како таква ре чиси неу
по треблива, за тоа е потребно 
иста та да би де целосно за ме не
та. Одр жувањето на оваа ме ха

ни  за ци ја всушност е ге не ратор 
на трошоци кои ги трпи ЈП Ма ке
до нијапатСкопје, но исто така и 
ја намалува фле кси бил носта и 
ефикасноста во работе њето.

Од друга страна Ценовникот 
по кој што ги наплаќаме услу
ги те од ЈПДП е непроменет од 
2012 година, додека цената 
на репро материјалите во те
кот на из минатите години се 
драстично зго лемени. 

В
о овој контекст може 
ли да ни кажете какви 
се финансиските ре-
зул  тати на вашето 
ра бо те ње?

Со самото мое доаѓање како 
Директор во ЈП Македонијапат 
во март 2012 година насле
див претпријатие со неи спла
те ни четири месечни пла ти 
кон вработените, долг кон 
до бавувачите, долг за ДДВ и 
за губа само во 2011 год. од 
254.059.725,00 ден. Во овој 
по глед значајно е да на по ме 
нам дека во 2012 година ни е 
одземена наплатата на па та ри
на на автопатите која од 2013 
год. премина во ЈПДП со што 
ние направена штета, односно 
на  малена ни е реализацијата. 
До полнително оптеретување 
ни претставува тоа што од зе
мена ни е дејноста, но не и 
сите вработени, односно вра
ботените на патарините кои 
беа под судска истрага ни се 
ос тавени како баласт, вра бо те
ни за кои ние немаме со од вет
ни работни места.

Трета година по ред ЈП 
Ма ке до нијапат бележи пози
ти вен биланс во работењето и 
наме сто ова да биде причина 
да се гордееме, останува горч
ли ви от вкус поради тоа што и 

по крај ваквите резултати не ни 
е удоволено ни на едно од три
те клучни барања, со кои би се 
создале услови за опстанок на 
на шето претпријатие и по до
бру  вање на одржувањето на 
др  жав  ните патишта:

 изработка и примена на 
нови ценовници, 

 набавка на неопходната 
механизација и 

 добивање на согласност 
од Министерство за финансии 
за нови вработувањa (пред се 
на патари, возачи и машинисти), 
без кои претпријатието веќе 
не може да ги извршува ни ос
нов ните, секојдневни обврски. 

Друг проблем е што нас, ка
ко Јавно претпријате, не нема ни 
во законот за Јавни патишта, со 
кој за вршење на работите кои 
се однесуваат на управувањето, 
изградбата, реконструкцијата, 
одржувањето и заштитата на 
др жавните патишта е основано 
Јав ното претпријатие за др жав
ни патишта.

K
акво е вашето мислење, 
што понатака? Ка ко 
да се подобрат со сто ј-
бите во поглед на одр-
жу вањето на др жав ни-

те патишта во нашата Ре пу-
блика? 

Квалитетно изградените 
патишта, полесно се одржуваат. 
За реализација на оваа цел, 
потребно е да се врши постојан 
стручен надзор над градбата. 

Во моментов во нашава 
зе мја актуелна е градежна 
екс пан зија, и секако дека по 
завр жувањето на овој гра де
жен циклус, ќе се наметне по
тре бата од размислување за 
осо временување на начините 
за управување и одржување на 

ТРЕТА ГОДИНА ПО 
РЕД ЈП МА КЕ ДО НИЈАПАТ 

БЕЛЕЖИ ПОЗИ ТИ ВЕН 
БИЛАНС ВО РАБОТЕЊЕТО 

И НАМЕ СТО ОВА ДА 
БИДЕ ПРИЧИНА ДА СЕ 
ГОРДЕЕМЕ, ОСТАНУВА 

ГОРЧ ЛИВИОТ ВКУС 
ПОРАДИ ТОА ШТО И ПО

КРАЈ ВАКВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
НЕ НИ СЕ УДОВОЛЕНИ 
КЛУЧНИ БАРАЊА, СО 
КОИ БИ СЕ СОЗДАЛЕ 

УСЛОВИ ЗА ОПСТАНОК НА 
НАШЕТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

И ПО ДО БРУВАЊЕ НА 
ОДРЖУВАЊЕТО НА 

ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 
ОД РАБОТЕЊЕТО

ре хабилитација, третмани, и 
економска анализа на алтер
на тиви.Тоа всушност е збир 
на алатки и методи кои ги 
обе збедуваат потребните 
информации и можат да им 
помогнат на носителите на 
одлуки во изнаоѓање ефективни 
стратегии за управување 
и одржување, односно за 

оце на на моменталната со
стојба и дефинирање на 
потребното ниво на па
тиш тата. Ова ќе придонесе 
за носење на релевантни 
од луки за управување и 
одржување со патната мрежа, 
како и оптимизирање и 
рационализација на упо тре бе
ни те финансиски средства.
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МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ПАТИШТАТА
        „ПРИМЕНА НА ПМБ КАЈ ПАТИШТАТА СО ТЕШКО  
СООБРАЌАЈНО ОПТОВАРУВАЊЕ И АВТОПАТИШТАТА“

ВОВЕД 

Во составот на флексибилната 
коловозна конструкција има 
различни материјали по со став 
и квалитет и затоа таа е со хе
тероген состав. Сите соста вни 
материјали, различно се одне
суваат на влијанијата од со о
бра ќајното оптоварување и кли
мат скиот фактор. Во составот 
на асфалтните мешавини по
крај каменото брашно – „фи

лер“, влегуваат минерален агре
гат со точно дефиниран гра
ну лометриски состав и врзно 
средство – битумен. 

Заради зголемување на от
пор носта на деформации, за по
до брување на својствата, една 
од можностите е примена на по
ли мер модифициран битумен 
(ПмБ) во асфалтните мешавини. 
При мената на ПмБ во асфалтните 
ме шавини придонесува за зна чи
тел но подобрување на физичко 
ме ханичките карактеристики на 

асфалтните мешавини и зго ле
му вање на отпорноста на трајни 
де формации на коловозните кон
струкции. 

Во досегашната пракса на 
примена на ПмБ кај нас (која 
е започната кон крајот на 90 
години од минатиот век, меѓу 
првите во регионот), застапена е 
примена најчесто само на ПмБ во 
завршниот абечки слој. Примена 
на ПмБ во носечките слоеви 
на коловозната конструкција 
досега не е применето. Од тука 

се наметнува прашањето, при 
рехабилитација на коловозот, 
најчесто овој најквалитетен 
и најскап слој се стружи и со 
оглед дека кај нас не се врши 
рециклирање, се фрла.

За таа цел, во мај 2016 го
ди на започнаа разговори за реа
лизација на меѓународниот на
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учен проект на тема: „Примена на 
ПмБ во носечките асфалтни сло
еви на коловозната конструкција 
кај патиштата со тешко со обра
ќајно оптоварување и авто па ти
шта та“.

Притоа, бидејќи во некои од 
земјите учеснички во проектот 
има ат искуства во тоа, беше одлу
че но да во Република Македонија 
се имплементира овој проект, 
но да се земат во предвид спе
ци фичните климатски услови на 

високи летни и ниски зимски тем
пе ратури. Температурниот распон 
од 60° до 80°C, претставува битен 
фактор со што нашата земја ста
ну ва регион кој е значително по
комплексен за проектирање на 
составот и структурата на ко ло во
зните конструкции. 

Тоа е причината зошто се 
наметнува сè поголема потреба 

за примена на нови научни соз на
нија и материјали, како и истра
жувања во оваа област кај нас.  
Притоа, особено значајно е да 
се потенцира дека досега кај 
нас имало само директно тран
спонирање на европските про
писи, а со овој научно истра жу
вачки проект за првпат ќе би де 
примена врз основа на на учен 
експеримент, со што ќе се де
фи нираат нашите специфики, 
за нешто што го овозможуваат и 

евро  пските прописи  носење на 
на ционални анекси.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

Бенефитот од реализацијата 
и испитувањата на овој проект 
тре ба да биде во сознанијата за 
намалување на појавата на пла
сти чни деформации – бра зде ње 

(ко лотрази), зголемена от пор 
ност при излевање на ко ло во 
зот на горива (бензин, дизел, 
ке   розин), како и намалување на 
де  формациите поради замор на 
ма теријалот во коловозната кон
стру  кција. 

Генералната концепција на 
научниот проект е следна:
•	 Дефинирање на предметот и 

целите на проектот
•	 Избор на карактеристична 

пат на делница со тешко со о

бра ќај но оптоварување на ја
вни те патишта во Република 
Ма кедонија

•	 Дефинирање на пробни дел ни
ци

•	 Проектирање на асфалтните 
мешавини (сите типови АБ и 
БНС, со 2 типа на ПмБ)

•	 Вградување на асфалтните 
мешавини во коловозната кон

с  тру кција
•	 Вадење на пробни тела – 

„кернови“ за испитување
•	 Испитување на пробните тела 

во најсовремена лабораторија
•	 Анализа на добиените ре зул та

ти
•	 Реализација на други мерења 

на коловозната конструкција 
(рам ност, носивост и спо со б
ност на триење)

•	 Донесување на предлог мерки 
за зголемување на отпор носта 

на коловозните кон стру кции на 
деформации, со де финирање 
на употреба на тип на ПмБ 
во асфалтните ме ша вини во 
иновирани Техни чки услови

•	 Заклучни согледувања и пре
пораки за понатамошни истра
жу вања

Со реализацијата на овој ме
ѓу народен научен проект, ќе се 

из врши примена на најновите 
тех нолошки решенија кои веќе 
се применуваат во земјите од 
Евро  пската Унија (ЕУ), со што Ре
публика Македонија како ка нди
дат за членство во ЕУ, ќе го фати 
при клучокот со нив. 

МЕТОДОЛОГИЈА НА 
ИСТРАЖУВАЊЕ

Реализацијата на овој ме ѓу
на роден научно истра жу вачки 

про ект, ќе биде врз осно ва на 
стан дардната научна методо ло
ги ја во повеќе фази,  според која 
нај прво ќе се изврши дефинирање 
на научниот проблем, потоа ќе 
следи соодветна научна раз ра
ботка, проектирање на асфа л
тни те мешавини и нивно вгра
ду  вање, спроведување на со
о д ве тни мерења и анализа на 

добиените резултати, а на крај 
ќе се даде предлог за по добру
вање на физичко ме ха ничките 
ка рактеристики на асфалтни те 
мешавини. Ќе се при менува но
ва генерација на ела сто мерен 
тер полимер, кој се сврзу ва со 
би туменот по хемиски пат и се 
добива ПмБ, за разлика од оста на
ти те полимери кои се сврзу  ваат со 
би туменот физичко – ме ханички, 
со вмешување. 

За реализација на овој проект 

из бра на е репрезентативна дел ни 
ца, автопатот А1 делница: „Не го
ти  но – Демир Капија“ (лев ко ловоз) 
во должина од 2 km, по де ле на на 
4 секции:
•	 Првата делница изведена е 

според досегашната пракса 
во Република Македонија, со 
користење на ПмБ само во 
завршниот абечки слој, со до
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Ва цин од Чешкиот те х ни чки 
уни вер зитет од Прага, Фа
кул тет за транс портни науки.

Останати учесници кои 
дадоа значаен придонес 
во реализација на овој про

ектот се: 
•	 ГФ при УКИМ (Проф. О. 

Авдо виќ и Н. Павиќ)
•	 ЧТУ – ФТН (мр М. Блаш

чик)
•	 ЈПДП (З. Китанов, Д. 

Пешевски, В. Трајанов, Н. 
Бајрами, Д. Ивановски и 
И. Петковски)

•	 ДАУ (др П. Крастев)
•	 БИМ (С. Стојанов, В. Ко

сто вска)
•	 Гранит (З. Милковски, К. 

Таковски, Л. Николиќ, Б. 
Ангеловски)

•	 ДПМ (В. Проф. др А. Ле
пав цов, К. Лазаров)

•	 Надзор ГЕИНГ (Д. Ко та ра
нин и К. Зе кма новски).

Во ова прилика како 
гла вен истражувач, осо бе на 
бла го дарност за под др ш
ката во ре а ли за ција на про
е ктот изра зу вам кон:
•	 Инвеститорот ЈПДП
•	 Ректорот на Уни вер

зи тетот „Св. Кирил и 
Методиј“ од Скопје, 
Проф. др Никола Јан ку
ло вски

•	 Деканот на ГФ, проф. др 
Дарко Мославац

•	 Компаниите „ДАУ“ и 
„БИМ“ и

•	 Изведувачот на работите 
„Гранит“.

В. Проф.
др Горан И. Мијоски

сега најчесто применуван ПмБ 
како врзно средство во асфал
тна та мешавина. 

•	 Втората делница изведена е со 
досега применуваниот ПмБ во 
абечкиот слој, а во носечкиот 
слој ќе се примени ПмБ (тип  
еластомерен тер полимер). 

•	 Третата делница изведена 
е со примена на ПмБ (тип  
еластомерен тер полимер) во 
абечкиот и во носечкиот слој.

•	 Четвртата делница изведена е 
со примена на врзно средство 
ПмБ (тип  еластомерен тер 
полимер), само во завршниот 
абечки слој. 

Асфалтирањето е извршено 
во месец октомври 2018 година.

РЕЗУЛТАТИ ОД 
ИСПИТУВАЊАТА

Во текот на изведба, земени 
се примероци од асфалтните ме
шавини – „свежа маса“, како и 
извадени се пробни тела – „кер
нови“, кои се дадени на ис пи ту ва
ње во лабораториите во Скопје, 
Прага и Софија. 

Исто така по завршената 
изведба, реализирани се и ис пи
тувања на површинските ка ра
ктери стики на коловозот (триење, 
на должна и попречна рамност), со 
софистицирана опрема.

Позитивните резултати од 
испитувањата во овој научно 
истражувачки проект, може да 
резултираат со препораки за нивна 
примена кај нас, а исто така, овие 
искуства ќе може да се искористат 
во иновирање на Техничките 
прописи и де фи нирањето на 
тип на ПмБ кој би се применувал 
во нашата др жа ва за завршните 

Слика 1.
Типови на интервенции на коловозот од предметната делница на автопатот А1 
делница: „Неготино – Демир Капија“ (лев коловоз)

абечки и но се чки те слоеви од 
коловозната конструкција. 

Особено е значајно да се 
иста кне дека, реализацијата 
на овој проект ќе придонесе за 
напуштање на досегашниот ин
ту итивен пристап во примена на 
вр зното средство ПмБ и за прв 
пат во Република Македонија ќе 
се донесат заклучоци и предлози 
базирани врз научен метод, со 
практична примена и реализиран 
експеримент и испитувања. 

Најнакрај, но не помалку 
важно, за очекување е дека ова 
истра жување ќе придонесе за 
оп тимизација на вложените фи
нан сиски средства од прва и вто
ра генерација во патиштата, со 
про должување на нивниот век на 
експло атација. Краен бенефит се 
оче кува да имаат:
•	 надлежната патната адми ни

страција изразено преку за
ште ди во буџетот и 

•	 граѓаните на Република Ма
кедонија со добивање по ви

соко ниво на услуга како ко
рис ници на патиштата. 

УЧЕСНИЦИ ВО 
ПРОЕКТОТ

Учесници кои се вклучени во 
реализацијата на овој Ме ѓу на ро
ден научен проект се:
•	 Градежен факултет при Уни

вер зитетот „Св. Кирил и Ме то
диј“ од Скопје

•	 Чешкиот технички универзитет 
од Прага, Факултет за транс
пор тни науки

•	 ЈП за државни патишта на Ре
пу блика Македонија

•	 Компанијата „ДАvУ“ 
•	 „БИМ“ ад – Свети Николе
•	 ДГ „Гранит“ ад – Скопје
•	 Друштвото за патишта на Ре пу

блика Македонија
Главни истражувачи во ти мот 

се: В. Проф. др Горан Ми јо ски 
од Градежен факултет при Уни
вер зитетот „Св. Кирил и Ме тодиј“ 
од Скопје и В. Проф. др Отокар 

Слика 2. Оцена на попречната рамност на возната лента на целата делница

Слика 3. Гранични вредности на рамност за рехабилитирани коловози кај автопатишта  ВЛ
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АНАЛИЗА НА 
СООБРАЌАЕН 
ЦИРКУЛАЦИОНЕН 
СИСТЕМ ВО 
ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗОНИ
НА ГРАД СКОПЈЕ
ВОВЕД

Планирањето на транспортот и уредувањето 
на уличната мрежа е процес на дефинирање на 
идните политики, цели, инвестиции и ди зајни за 
идните потреби на движење на луѓето и добрата 
до нивните дестинации. Просторното уредување 
на градот се заснова на планско разместување 
на ур ба ните содржини како што се жи ве алишта, 
работни активности, администрација, трговија, 
услуги, школување, здравство, спорт, ре креација 
итн. Иако еден дел од содржините треба и може про
сторно да се комбинираат (на при мер живеалиште и 
основно учи ли ште) најголем број на урбани функции 
и активности тежнеат кон концентрација во еден 
про стор зголемувајќи ја потребата за сообраќајно 
поврзување и во целина обезбедувајќи го по
треб ното ниво на пристапност за ко ри сниците во 
гравитационото по драчје. Сообраќајот има уло
га да обезбеди неопходна ко му никација помеѓу 
просторно по делените урбани содржини и пред се 
преку градската патна мре жа, да обезбеди простор 

за функционирање и развој на изгра дените и пла
нирани урбани содржи ни. Градот и сообраќајот со 
тоа прават единствени пла нер скопроектантски за
да чи и сето тоа се активности во областа на плани
ра њето и проектирањето на градските со обра ќај ни
ци, ин тегра лен и суштински дел од урбан и стич кото 
планирање и проектирање.

Структурата на градската мре жа ја дефинираат 
физичката ло ка ци ја на улиците и распределбата 
на патувањата од почетните зо ни до зони на де
сти нација на пату ва њата. Оваа комбинација за се
ко ја мрежа е уникатна, но сепак разми слувањето и 
стратегијата за нејзино развивање се засноваат на 
иста основа, па постојат мно гу градови кои имаат 
слична град ска улична мрежа. Затоа град ски те ули
чни мрежи се делат на неколку категории, а потоа 
за секоја категорија се прави со одве тен распоред 
на градските со обраќајници и со разни методи 
и системи се унапредува со цел да се постигне 
максимален ефект во функција на корисниците 
на со обра ќајот. Максимален ефект во сми сла на 
непречено одвивање на сообраќајот, помало по

ми нато ра стојание, намалени трошоци и вре ме на 
патување.

Оттука предизвикот при пла ни рањето и уна
пре дувањето на гра дските мрежи е да се проучат 
принципите и средствата кои мо жат да имаат по
зи тивен ефект во реализирање на потребата за па
тувања на корисниците, како ис ти те да се спроведат 
во пракса и да се одреди кој циркулационен си стем 
на уличната мрежа треба да се примени за да се 
смета како опти мална.

ЦИРКУЛАЦИОНИ 
СИСТЕМИ

Циркулациониот систем на мрежата одредува 
неколку мо жни правци односно вметнува огра ни чу
вања. Циркулациониот си стем, со тоа не ја ме ну ва 
фи зичка та форма на мрежата што зна чи дека нема 
потреба од ру ше ње на постоечки патишта, мо сто
ви и тунели или изградба на нови. Но системот за 
циркулација сепак ги менува карактеристиките на 
патиштата и раскрсниците. Во пракса ова се ре
али зи ра со по мош на сообраќајни знаци, при ла го
дување на бројот на со обраќајни ленти или со по
ста ву ва ње на одредени препреки на по вршината на 
патот.

На одредена мрежа можат да се применат ра
злични цир ку лациони системи, кои секако но сат 

различни решенија на мре жа та. Затоа тука се по
ста вува пра шањето дали циркулациониот си стем е 
со о две тен за постигнување на оптимално решение, 
кое се  како зависи од основната мре жа?

Потоа исто така мре жата мо ра да ги ис
полн и и претходно утврде ни те критериуми кои 
се и одлучувачки за изборот на со одветен ци рку
лационен си стем. Критериуми како на ма лено вре ме 
на патување, безбедност, доверли вост, на малување 
на метежот и се она што би ја по до брила со стојбата 
на со обра ќај  ната мрежа во функција на по добру
вање на условите за 

Претставени се стандардните типови на цир ку
ла циони систе ми. Случајната (random) цирку ла ци јане 
со држи никакви ограни чу вања или модификации на 
кара ктери стиките на мрежата. Вто ри от систем гради 
хи ерархија во мре жа та и го менува капацитетот на 
одре  дени линкови. Третиот систем ги отстранува со
о бра ќаните прав ци и воведува забрана за леви свр
ту вања.

Случајна циркулација
Случајната циркулација не импли цира никакви 

ограничувања или промени на карактеристиките на 
мре жата. Поради тоа случ а јна та циркулација може 
да се сфати како „нулта“ населба и да се користи 
ка ко референца за следните три циркулациони си
сте ми.

М-р Драганчо Волчески, дипл.град.инж
Градежен Институт Македонија А.Д. Скопје

М-р Драганчо Волчески,
дипломиран градежен 

инженер

Магистер по технички науки од 
градежништво во областа патишта 
и железници – Градежен факултет, 

Скопје. Моментална работна 
позиција: Самостоен

инженер – проектант во Градежен 
институт Македонија А.Д. Скопје, со 

5 годишно работно искуство.

Слика 2-1. Применета хиерархија кај радијалнокружна мрежа и растер мрежа – сопствен извор



2524 б р о ј  1 0 • м а ј  2 0 19 • П А Т И Ш Т АП А Т И Ш Т А • м а ј  2 0 19 • б р о ј  1 0

Н А У Ч Н О - С Т Р У Ч Н О  И  И Н Ф О Р М А Т И В Н О  С П И С А Н И ЕН А У Ч Н О - С Т Р У Ч Н О  И  И Н Ф О Р М А Т И В Н О  С П И С А Н И Е

Хиерархија
Прв метод за насочување на корисниците во 

сообраќајот по одре дена рута е со воведување на 
хиерархија во мрежата. Патиштата од повисока 
хиерархија се со по голем капацитети брзина на 
дви же ње.Со оваа циркулација се расте ретува 
центарот на мрежата и се префрла сообраќајот 
кон ра бовите на мрежата каде ка па цитетот не е 
искористен. Се во ведува за поголема распростра
не тост на со обра ќа јот, а со тоа ре лаксирање на 
централните зо ни од населбата. Ова тврдење 
се заснова на урбана мрежа со оби колница, кој 
облик често е ко ристен во постоечки градови. Се 
претпоставува дека таа оби  колница е со две ленти 
и макси мална брзина од 90 km/h во два та правци. 
Хиерархијата кај двa та оцновни типови на градски 
мре жи, радијалнокру жната и растер мрежата е 
прикажана на слика 21.

Еднонасочно движење
Воглавно се фокусира на ми ни мизирање на 

конфликтите. Така, на чинот на кој сообраќајот се 
ор   га низира е со цел да се намалат конфликтите во 
мре  жата а со тоа и да се намалат и доцнењата и за
сто ите на крстосниците. 

Бројот на конфликтни точки кај еднонасочниот 
сообраќај е зна чително намален во споредба со 
случајната циркулација. Крсто сни цата го намалува 

бро јот на кон фликтни точки, вкрстувања од 16 на 
1 и бројот на конфликтни точки, влезови од 8 на 4. 
Спо ред тоа контролата на сообраќајот со едно насо
чното движење доведува до помало време на чекање 
на кр сто сниците.

Системот за циркулација со еднонасочен соо
браќај е подесен така да сите точки (јазли) од мре
жа та остануваат достапни. Со оглед на тоа што 
сообраќајот на линкот може да е само во една на
сока, тој може да се одвива по си те ленти кои се 
достапни на линкот. 

Капацитетот на спротивната стра на која е за
бра нета се све ду ва на нула, додека пак ка па ци тетот 
во насоката на дви же ње се дуплира, што значи вку
п ни от ка пацитет на мрежата оста ну ва не променет. 
Слика 22 при ка жу ва циркулационен систем со едно
на сочен сообраќај на ра ди јалнокру жна мрежа и 
растер мре жа.

Забрана за свртување лево
Најновите (последните) цирку ла циони системи 

се засноваат на забрана на левите свртувања на 
секоја раскрсница. Всушност сврту вањето на лево 
се сече со многу други струи (траектории). Како и 
кај еднонасочните движења ќе се елиминираат 
одре дени те ко ви на една раскрсница со што ќе 
се намали бројот на конфликтни то  чки и ќе се 
поедностави све  тлос ната сигнализација со цел за 

поедноставно пре минување. Кај раскрсница со 
забранети ле ви свр ту ва ња има само четири вкрсту 
вачки конфликтни то чки при правото движење и че
ти ри конфликтни точки при при клу чувања, односно 
кај десните свр ту вања. Две фази се доволни за 
решавање на конфликтите и ни вно од бе гну ва ње. 
Ова е при ка жа но на Слика 23.

Комбинации на циркулациони системи
Може да се применат и ком би нации од цир ку

ла ционите си стеми опишани претходно. Има вкупно 
шест возможни ком би на ции:

 Случајна циркулација
 Забрана на леви сврту ва ња
 Еднонасочен сообраќај
 Хиерархија
 Забрана на леви свртувања и хиерархија
 Еднонасочен сообраќа и хиерархија
Забележуваме дека циркула ци   ониот систем со 

забрана на ле  во свртување не може да биде ком
биниран со еднонасочен со о браќај. Тоа е поради тоа 
што дв а та циркулациони системи го ограничуваат 
бројот на вкрсту ва ња и не се компатибилни доко лку 
сите јазли треба да бидат достап ни.

ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЦЕНКА 
НА НАСЕЛБАТА

Мрежата мора да ги исполни и претходно 
утврдените критериуми кои се и одлучувачки за 
изборот на соодветен циркулационен си стем. 
Критериуми како намалено вре  ме на патување, 
безбедност, до   верливост, намалување на ме  те жот и 
се она што би ја по до    брила со стојбата на со о бра ќај 
ната мре  жа во функција на по до бру ва ње на условите 
за од ви ва ње на соо бра ќај.

Во литературата се спомнуваат не  колку можни 
параметри со кои се мери квалитетот на ре ше  ни  ето. 
Сепак, секоја студија го про   учува населеното место од 
различни агли и во различни раз  мери. Овие параметри, 
меѓу ос та  натите се: отпорот, бројот на кон фликти, 
факторот на па тот, вку пниот број на кружни дви же ња, 
дисконтинуитетот, перфор ман си те по отстранувањето 
на вр ските и факторот загуба на време.

Отпор
Од гледна точка на ко рисни ците на уличната 

мрежа, тео ретски гледано, постои т.н. от пор на па
ту вање кој најчесто се из разува со растојание, со Слика 2-2. Еднонасочно движење кај радијалнокружна и растер мрежа  – сопствен извор

Слика 2-3. Конфликтни точки кај раскрсница без ограничувања и раскрсница со забрана за свртување 
лево – сопствен извор
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вре ме на патување или со т.н. генерална цена на 
тран спортотпри па ту ва њата од почетната зона на 
па  ту вање до дестинацијата или крај на та зона на 
патувањето и кој што е многу важен и влијае врз од
несувањето на корисникот на мре жата за да одлучиза 
избор на ру тата на движење.

Конфликтни точки
Оптималната населба е не о пхо дно да вклучи 

минимален број на конфликти. 

Фактор пат
Факторот пат е однос по ме ѓу просечното ра

сто јание по циркулациониот систем и про се ч но то 
директно растојание. Про сеч ното директно ра сто
ја  ние, со други зборови, просечно ра сто јание по 
во здушен пат помеѓу по четокот и дестинацијата. Во 
една мрежа во која сите точки се ди рек тно поврзани 

едни со други фак торот пат е 1. 
Најпрво, факторот пат за ви си од физичката стру

кту ра на мрежата и затоа е про сто рен па раметар. 
Меѓутоа, ци р ку ла ци  ониот систем исто така мо  же да го 
зголеми факторот пат за да ги исклучи одредени дви 
же ња во мрежата при што ко рисни  ците на патот треба 
да ба раат алтернативен (со подолго расто ја ние) пат.

Стабилност
Степенот до кој мрежата може да го апсор

би  ра со о браќајот од откажувањето на од реден 
линк, изразен преку зго лемено вре ме на патување 
и бројот на до стапни алтернативни рути, односно 
рас пределбата, даваат слика за стабилноста на мре
жата. Така се проверува влијанието од ин ци дент или 
активност на патот врз вкупното време на патувањеи 
вкупното поминато растојание.

За секој линк има про цен ту ално зголемување 

на вкупното време на патување и вкупното по минато 
растојание на даден линк а. Ова процентуално зго
ле  му вање или намалување покажува колку добро 
или лошо мрежата може да апсорбира активности и 
инциденти на овој линк. После тоа моделот го зема 
просекот μ од овие процентуални зголемувања од 
сите линкови на мрежата, со цел да се процени како 
целина робустноста на мрежата.

Безбедност
Безбедноста на системот е поврзан со ве ро јат

носта за не среќа. Безбедноста е обратно про    пор ци
о нална на бројот на воз  можни конфликти. Бро јот на 
кон фликтни точки во мрежата е до бар индикатор за 
безбедноста на на селбата.

Комфор
Како дополнување на ста билн оста, вкупните 

пер фор ман си и комфорот на корисниците до некој 
степен игра улога во на селбата. Корисниците са ка
ат си стем на циркулација со при ро дни и едноставни 
рути. Според тоа, тие преминот на друго хи ерар
хиско ниво го доживуваат не при јатно.

Природноста на населбата по кажува колку ед
но ставни се нај кратките рути помеѓу две р а з ли    чни 
дес тинации и притоа кол  ку лесно корисниците на 
па   тот можат да ги одберат истите при движењето 
кон нивната цел. Едноставните рути содржат што 
е можно помалку свртувања. Ди ско  нтинуитетот ги 
изразува не   при јатн остите поврзани со тран зи ци јата 
на различно хи ера р хиско ниво.

АНАЛИЗА НА МРЕЖА ОД
ЦЕНТАРОТ НА ГРАД 
СКОПЈЕ

За да се прикаже влијанието на циркулационите 
системи врз реален примерок, земена е цен тралн ата 
патна мрежа на Град Скопје, со опфат прикажан на 
слика 4.1.  

Како што може да се забележи од сликата, 
мрежата во нејзината форма е најблиску до 
радијалнокружната мрежа од основните мрежи 
кои претходно беа презентирани. За разлика од 

Слика 3-1. Типови на конфликтни точки  – сопствен извор

Слика 4-1. Улична мрежа од центарот на Град Скопје  – google maps
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основните мрежи, во овој реален примерок линковите 
и точките ги немаат истите карактеристики. Тоа значи 
дека влезните параметри како капацитет, брзина 
на движење, број на ленти, регулација, насоки на 
движење и слично, не се исти туку треба поединечно 
да се определат за секој елемент на мрежата.

Анализата и проценката на параметрите е 
направена со PTV Visum софтверот. Резултатите од 
циркулационите системи се секогаш споредени со 
резултатите на случајната циркулација. Во неа не 
се применети никакви ограничувања или хиерархии, 
затоа таа може да се именува како „нулта“ 
циркулација и да биде референтна. Резултатите 
од другите системи се изразени преку релација со 
системот од случајната циркулација, со исклучоци 
каде што поинаку е наведено. 

Оцена на циркулационите системи

По анализата на резултатите, може да се за бе
лежи дека тие не се разликуваат во голема ме ра од 
оние на двете основни мрежи. Најголемите ра зли  ки 
се во вкупното време на патување и вкупното по ми
на то растојание. Оттука може да се каже дека сепак 
вли јанието на циркулационите системи зависи од 
типот и обликот на мрежата.

• Хиерархија
Употребата на системот хиерархија има не га 

тивен ефект врз вкупното време на патување на оваа 
мрежа, но овозможува побалансирана дистри бу ција 
на сообраќајните текови. Taа го намалува вку п ното по
минато растојание во однос на случајната цир ку ла ци ја.

Овај циркулационен систем има позитивен 
ефект во однос на робустноста. Во поглед на без
бедноста хиерархијата има добри резултати ком
би нирана или не соеднонасочната циркулација или 
циркулацијата со забрана за лево свртување. Во 
однос на подложноста на метеж, примената на хи
е рархијата на оваа мрежа не доведува до голема 
под ложност на метеж, но сепак условите за тоа се 
минимално зголемени.

Во однос на удобноста хиерархијата го намалува 
бројот на свртувања. Во хиерархиската циркулација, 
рутите преминуваат преку неколку различни нивоа 
што резултира со проблеми кај корисниците на па

тот, особено при приклучокот од пониско на по ви
соко ниво.

Од сето ова може да се заклучи дека хиерархијата 
генерално има позитивен ефект, главно поради ба
лан сираната дистрибуција на сообраќајните текови, 
исто како и кај основните мрежи.

• Еднонасочен сообраќај
Еднонасочниот цирку ла ци о нен систем, врз ос

нова на речиси сите параметри има негативно вли
јание, освен во намалувањето на бројот на кон фли
ктни точки.

Вкупното време на патување се зголемува дра
с ти чно исто така и поминато растојание и факторот 
пат. Робустноста и понатаму е многу мала поради 
ма  лиот број на алтернативни рути. Подложноста од 
со о браќаен метеж е голема поради скратениот из
бор на рути. Еднонасочниот сообраќај исто та ка има 
ни ско ниво на удобност, поради двојно по големиот 
број на свртувања. Со примена на овој систем постои 
и ризик од блокирање на со о бра ќа јот.

Заклучокот е дека еднонасочниот циркулационен 
систем на речиси сите полиња е најслаб систем.

• Забрана за лево свртување
Циркулацијата со забрана за лево свртување 

ре зултира со зголемување на вкупното поминато 
растојание и вкупното време на патување. Неј зи  ната 
при мена предизвикува мало зголемување на под ло
жноста на сообраќаен метеж и мало зго ле му ва ње на 
робустноста.

Големата предност на системот со забрана за 
лево свртување е значителното опаѓање на бројот на 
конфликтни точки на раскрсниците што е поврзано 
со намалување на бројот на несреќите.

• Постоечки циркулација во Скопје–Центар
Од анализата на останатите циркулациони 

системи применети на оваа мрежа, впечатливо е тоа 
дека сите основни стандардни системи го зго ле муваат 
времето на патување. Оттука заклучокот е дека на 
оваа мрежа за да се добие помало време на патување, 
потребно е да се направи комбинација со примена на 
системите, но само на соодветни делови од мрежата.

Овој систем го намалува времето на патување, 
иако поминатото растојание е поголемо во однос на 
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нултата мрежа. Робустноста и безбедноста се на високо ниво. Со при
менетиот систем на циркулација се намалува и подложноста на ме теж, а 
незначително се намалува комфорот во однос на случајната циркулација.

Очекувано, овој систем има најдобри пер фор манси во однос на 
останатите.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА 
ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА

Оваа анализа е основата на планирањето на сообраќајот во 
градските средини во денешно време. Во услови на веќе изградени 
градови уште во времето кога никој не размислувал за енормното 
зголемување на сообраќајот и потребата од патишта со поголем 
капацитет, единствено нешто што преостанува е максимално да се 
искористи постоечкиот капацитет на уличната мрежа. Оттука најпрво 
е потребно градската патна мрежа да се оптимизира, а потоа да се 
размислува за можностите за зголемување на капацитетот на нејзините 
елементи. На тој начин ќе се добие оптимално искористување на 
просторот и правилно развивање на градската патна мрежа.

При оценувањето на резултатите од системите за циркулација 
се покажа дека квалитетот на системот зависи од мрежата на која се 
применува. Тоа е целта на оваа анализа: потрага по соодветен систем 
за циркулација на одредена мрежа за оптимална населба. За секоја 
мрежа може да се да се утврди кој циркулационен систем е најдобро да 
се примени. Се подразбира дека тежината која се дава на различните 
параметри и критериуми го одредуваат конечниот избор.

• Мрежа од централниот дел на Град Скопје –Центар
Овој систем претставува сложена комбинација на сите стандардни 

циркулациони системи. Во зависност од утврдените потреби, на 
различни делови преовладува различна регулација која генерално 
дава добри резултати.

Според добиените резултати врз основа на утврдените параметри, 
заклучокот е дека постоечкиот циркулационен систем има најдобри 
перформанси во однос на стандардните циркулациони системи и 
двете комбинации од нив. Тоа значи дека во голема мера е извлечено 
оптималното решение за оваа мрежа со овој достапен капацитет.

Она што може да се подобри е во следната фаза на планирање и 
проектирање, да се понудат решенија за зголемување на капацитетот 
на мрежата, со цел да се прифати обемот на сообраќај и да се подобрат 
перформансите на системот.Но тие решенија треба да се направат врз 
основа на точни и севкупни анализи на постоечката сообраќајна мрежа 
и сообраќаен систем. Само со добро позната состојба на постоечкиот 
сообраќаен систем, може да се донесат правилни одлуки и решенија 
за задоволување на дефинираните критериуми.
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На ден 10.4.2019 година во 
просториите на Јавното прет
при јатие за државни патишта 
се одржа работилница на која 
беа презентирани досегашните 
спро ве дени активности во 
рамки на RAMS проектот. На 
работилницата бе ше пре зен ти
ран новиот Рефе рен тен систем 
на државни па тишта, како и 
начинот на ко ри стење на истиот 
во сите идни про цеси поврзано 
со одржување и изградба на 
патиштата.

RAMS е скратеница за Road 
Asset Management System, ко
ја во превод значи Систем за 
управу вање со патишта.

На работилницата присутни 
беа голем број колеги инженери 
од ЈПДП, инженери од ЈП „Ма
ке до нијапат“, надзорни ин

же  нери, про фесори од Гра
де ж ниот фа кул тет од Скопје 
– во својство на Консултанти на 
ЈПДП, како и останати стручни 
лица кои се за ни маваат со оваа 
проблематика.  

 Цели на проектот

Целта на овој проект е 
да се воспостави Систем за 
управување на патиштата 
(RAMS), преку испо ра ка на 
RAMS софтвер, собирање на 
потребните податоци за па ти
штата и консултантски услуги 
по требни за имплементација на 
RAMS.

За спроведување на овој 
комплексен RAMS проект со ста
вен е тим од меѓународни ком
пании  и индивидуални кон сул

та нти, како што следи:
	IGEA, Словенија,
	Roadscanners, Финска,
	Cestel, Словенија,
	Axis, Словенија,
	Горан Младеновиќ, Гра 

де жен Факултет, Београд, Ср би
ја

Активно учество имаат и 
инже нерите од ЈП за државни 
патишта кои континуирано се 
обу чуваат како да ги соберат по
треб ни те податоци, како да ги 
внесат во систем и да извршат 
анализа на ис тите.

Овој проект е започнат во 
ме сец Јули 2017 година и сега е 
во фаза на комплетирање.

Досега проектот се одв и
ваше многу добро и сите главни 
ак тив ности се веќе завршени. 
RAMS IT системот, вклучувајќи 

ја Базата на податоци за па
тиштата (RDB), WEB GIS, и RAMS 
Порталот се развиени и истите 
веќе се функционални и се 
користат.

Во склоп на проектот де фи
ниран е нов референтен си стем 
на државни патишта во та бе
лар на и графичка (GIS) фор ма. 
Си те досегашни ра спо ложливи 
по датоци за патиштата во ди
ги тална форма се прегледани 
и трансформирани во новиот 
ре фе рентен систем и се 
прегледни во RAMS системот. 
Извршени се мерења со GPR 
(Ground penetra tion radar) 
на целокупната патна мрежа 
(4384 km). Истотака, из
вршено е мерење на тежината 
на возилата во движење на 
20 ра зли чни локации (WIM – 

Weight in motion), со цел да се 
утврди видот и интензитетот на 
сообраќајното оп товарување.

Мерењето на рамност и но
си вост на патиштата се врши со 
соп стве на опрема од ЈПДП.

Дефинирање на нов 
референтен систем на 

државни патишта

Главната цел на оваа ак тив
ност беше да се провери и над
гра ди постоечкиот ре фе рен тен 
си стем на јавните патишта.

Извршено е дигитална про
стор  на презентација на патните 
дел ници и јазли. Истотака, диги
тализирани се и рампите на авто
па тиштата.

Мерење со GPR (Ground 
Penetrating Radar)

Во текот на месец септември 
2017 година извршено е мерење 
со GPR на државните патишта 
во вкупна должина од 4350 
km. Целта на ова мерење е 
да се утврди струк турата на 
коловозните кон стру кции (вид 
на материјалот и дебелината 
на слоевите кои ја сочинуваат 
коловозната кон стру кци
ја) на државните патишта во 
Македонија, кое ќе се користи 
при планирање и програмирање 
на потребните мерки за нивно 
одр  жување.

Собрани се податоци за во
зната лента кај автопатиштата и 
за десната лента (во правец на 

Презентација на RAMS проектот, вклучувајќи го новиот референтен систем на државни    
    патишта (RRS  Road Reference System), банка на податоци на патиштата

 (RDB – Road Data Bank) и WEB GIS системот за графички приказ на податоците на патиштата

Неџат Бајрами,
дипломиран градежен инженер

Студент на последипломски студии на Градежен Факултет во Скопје, насока Патишта 
и железници, Раководител на Одделение за RAMS (Road asset management system / 
Систем за управување со патишта) во ЈПДП

Слика 1.
Основни компоненти на Систем за управување со патишта

Слика 2.
Работилница во ЈП за државни патишта
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растење на стационажа) за оста
на тите државни патишта.

Опрема на Road Doctor 
Survey Van:
	два 2 GHz GPR антени во 

предниот дел,
	видео камера во по

кри вот и ласерски скенери во 
задниот дел (на висина од 3m) со 
GPS/IMU – еди ница за по зи ци о
нирање,
	акцелерометар кој е при

ка чен на задната оска.
Преку извршените мерења 

со GPR уредот, добиени се 
следните по датоци:
	База на податоци од GPR 

ин терпретација (на секоие 10 m) 

вклу чувајќи:
o дебелина на првиот 

врзан слој (bound layer – surface 
course),

o дебелина на вториот 
врзан слој (bound layer – base 
course),

o дебелина на неврзан 
слој  тампон (unbound layer) и

o вкупна дебелина на 
коло во зната конструкција (road 
structure).
	Хомогени делници,
	Слики од патиштата на 

секои 50 m.
Од анализата на измерените 

податоци може да се констатира 
следното:

	Државната патна мрежа 
се состои од солидно изградени 
ав топатишта и послабо изгра
де ни ре гионални и локални 
патишта, со при лично тенки 
слоеви,
	Патиштата од пониска ка

те горија имаат вкупна дебелина 
на коловозна конструкција од 
са мо 40 cm на повеќе места, при 
што по  ловина од дебелината 
спаѓа на врз ниот слој,
	Системот може да 

се користи и за контрола на 
квалитет, односно мерење на 
изведените сло еви на нов пат и 
споредба со про ектното ре ше
ние.

Слика 3. RAMS портал

Слика 4. Road Doctor Survey Van

Слика 5. Графички приказ на патна делница Слика 6. Графички приказ на јазол во WEB GIS
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Мерење на тежина на 
возила во движење 
(Weighing in Motion)

Главна цел на овие ме ре
ња беше да се измери со обра
ќајното опто варување на 20 ра
злични па тни делници и да се 
пресмета про сеч ниот фактор на 
еквивалентност на возниот парк 

во Македонија за по требите на 
HDM4.

Мерењата се извршени во пе
ри одот од септември – ноември 
2018, во времетраење од 14 дена 
на секоја поедина локација, ко
рис тејќи SiWIM high speed Bridge 
Weigh in Motion систем.

5 локации беа и под видео 
набљу дување.

Мерење на рамност и 
носивост

Јавното претпријатие за др
жав ни патишта располага со 
мо   дерна опрeма (како во Слика 

10), кое се користи за мерење на 
рам  носта и носивоста на па ти
штата, и тоа:
	целосно опремено 

возило со „Falling Weight Deflec
tometer” и
	целосно опремено во зи

ло со „Road Data Profilometer“

Самиот систем има база на 
податоци, која континуирано се 
надградува и ажурира со по  да
тоци за моменталната со стој ба 
на патната мрежа, и тоа: рам
ност, носивост, сообраќајно от
по варување, отпор на триење на 
ко ло возната конструкција, си
стем за од воднување, пукнати
ни и др.

Последен чекор е ева
лу ација на податоците на 
па  тиштата ко ри стејќи го 
соф    тверскиот пакет HDM4 
(Highway Design and Main te na
n ce) и изготвување на про гр а
ма за рехабилитација на др 
жавните патишта.

Слика 7. Интерпретација на GPR во Road Doctor поглед, претставувајќи ги границите помеѓу различните слоеви 
со црвена линија

Слика 8. Карта со приказ на дебелината на врзниот слој (потемните бои значат подебели коловозни к-ции)

Слика 9. Инсталација на WIM систем
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EXTERNAL COSTS OF ROAD ACCIDENTS 
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

INTRODUCTION
The external costs of transport are an actual topic on 

a world level. At European level, the European Union, in 
the face of the European Commission, has the ambitious 
goal of reaching a maximum accurate algorithm for 
identifying and internalizing external costs, with a 
number of studies being financed and even legislative 
changes initiated. Conclusions that have been made 
at the moment are united by the fact that transport 
together with its uncontested benefits also brings many 
damages, which are undervalued and unconscious by the 
users. It is for this reason that the European Union’s clear 
decision is to define external costs and find a mechanism 
for transmitting information to consumers. In Bulgaria 
this theme is new and there is no common concept and 
understanding of the external costs of transport.

Figure 1 – external costs of transport ( by transport mode ), 
EU 2008

In order to clarify the situation, as in every aspect of 
our life, differences between the individual benefits (those 
of the individual user of transport) and those of society 
(which are formed by all other people, future generations 
and the state) must be made.

Looking at the perspective of the individual user, 
transport (which includes all vehicles, infrastructure, rules, 
etc.) is an essential part of our daily life and the benefits 
of transport are enormous for every trip  the benefits are 
more than the cost, otherwise the trip will not has taken 
place. This is fundamental. Looking at the situation from 
the perspective of society, a completely different picture 
appears. The fact that the trip has more benefits than costs 
for the individual user does not mean that the benefits to 
society will be more than the cost. Following this, from a 
society point of view, a much more detailed analysis of 
general public costs and general public benefits is needed.

Such a societal analysis is much more complex, and 
it needs to include all external benefits and costs. The 
European Union, in the face of the European Commission, 
as well as many other countries and organizations, 
have been discussing for a long time the side effects of 
transport.

This task seems and it is impossible to solve by a 
purely scientific method. It is impossible to calculate real 
benefits for future generations of embarked journeys 
today, it is equally impossible to calculate the damage that 
this trip will bring to future generations. In this sense, it 
is sufficient to create a continuous process of monitoring 
and updating the costs and benefits suffered by the public 
and that it is clear to every user when making a decision to 
take a trip. Due to the origin of the problem, we will never 
get to the exact price and its accurate internalization, but 
it is absolutely essential to stick to it, update it regularly, 
and internalize properly. In conclusion, it is sufficient to 
create a permanent monitoring process for controlling 

and identifying external effects, to define them with 
maximum accuracy and information to be passed on to 
users accurately and clearly.

For the common good, it is necessary to internalize 
all current external costs because the user can act 
effectively only when the cost of the trip includes all the 
costs. In order to develop this topic, we need to balance 
the benefits and costs of society.

Total external transport costs in the EU, together 
with Norway and Switzerland in 2008, cost more than 
500 billion euros or 4% of the total gross product of 
the community. About 77% of the costs are caused by 
passenger transport and about 23% of freight. In addition, 
the cost of congestion in Europe is estimated at between 
146 and 243 billion euros (between 1 and 2% of GDP)

Road transport has the largest share of these costs 
 about 93%. This can be explained by the large share of 
road transport in the total volume of transport and their 
higher share in the average external cost per passenger 
kilometer or tonne  kilometer. Cars have a share of 
about 61%, heavy trucks are 13%, lightweight 9%, bikes 
and mopeds 6%, and buses 4%. Of the other modes of 
transport, air transport has the largest share in external 
costs  around 5%. Rail transport is responsible for less 
than 2% and the river for only 0.3%. Maritime transport is 
not considered within the EU.

EXTERNAL COSTS OF ROAD ACCIDENTS

Road accidents happen for a part of a second, but 
their consequences can last for months, years or even the 
rest of their lives. Most of the victims of road accidents 
recover fully, but others never recover and suffer from 
various types of disability for life. In Spain, for example, 
according to current research, 15% of survivors of road 
accidents should be treated in hospital for at least one 
day, 32% should go to hospital for up to three months and 
29% should be out of work for a longer period.

Road accidents affect not only the global economy 

but also households. Victims of road traffic accidents 
are mainly young people, three out of four victims are 
men, most of the victims are people who carry the main 
income in the family.

The severity of road accidents does not only affect 
those who are directly involved, but also their families 
and relatives. A survey carried out by the European 
Federation of Road Traffic Victims found that 90% of the 
families of the death people following road accidents and 
85% of the families of disabled victims said significant, 
and in half the cases even a dramatic and steady decline 
in their own quality of life and / or their standard of living 
(compared to the time before the crash).

This study was later followed by a questionnaire of 
1 364 relatives of death or injured users. It shows that a 
very large proportion of the relatives of those who died 
and those who were seriously injured, as well as the 
victims themselves, suffer from psychological problems, 
including the desire for suicide (37%). In most cases, 
these symptoms persist even three years after the event, 
indicating that these types of injuries are extremely long
lasting and even permanent. With the exception of “the 
desire for suicide”, relatives of the victims show similar 
symptoms with the relatives of the dead.

In 2004 a study was carried out on consequences 
for parents whose children were involved in crashes. 84% 
of mothers experience the accident again and again, 
81% suffer from sleeping problems and 16% have all the 
symptoms of acute mental disorders. Mothers who were 
direct witnesses have even higher scores.

With regard to the impact on productivity, 60% of 
the relatives of the death, 80% of the disabled and 70% of 
the disabled themselves change their place of residence 
due to the circumstances and consequences of the road 
accident. Between 33% and 65% lose their jobs due to 
physical or psychological consequences.

In addition, to the loss of life or reduced quality 
of life, road accidents have many other consequences 
for survivors, such as legal, financial and psychological 
consequences.

The road safety role of the road is key to the safety. 
Therefore, by improving the road and its elements, as 
well as improving its maintenance and management, the 
safety will be reduced. The construction and maintenance 
of road infrastructure follows market principles  priority 
is being given to projects that are economically more 

Senior assistant professor dipl eng dr. Hristo Grozdanov, Bulgaria, Sofia, 
General Ivan Kolev 33B street, email:

grozdanov@institutetsi.com 

Department of Road construction and transport facilities, UACEG,
Sofia, Bulgaria
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advantageous. It is, however, necessary to supplement the 
information on the basis of which decisions on economic 
efficiency are added, adding the external costs generated 
by transport and, in this case, the road, thus making more 
informed and motivated decisions.

In this sense, by exploring road safety, respectively 
the role of the road to the safety, additional knowledge 
and tools will be acquired to be used to improve traffic 
safety. The external costs resulting from crashes should 
be internalized and funds used to improve the road to 
reduce crashes. This can happen, both globally in defining 
national policies and transport strategies, and locally in 
defining the design elements of the roads. In practice, 
this means that by adding the external costs of road 
accidents to analyzing the efficiency of investments 
in road infrastructure, it may be that a project that 
is inefficient is becoming economically viable or re
arranging the priorities for construction and maintaining 
the road network. The same is true for design elements on 
the roads, once again taking into account the economic 
impact of external costs as a result of crashes, it may be 
that a certain element is more profitable than another.

ANALYSING THE METHODS AND THE 
METODOLOGIES

In the specific research, 6 methods have been identified, 
after a detailed analysis of all, it has been decided to use a 
combination of two  the gross output approach and the risk
based approach, which is also the world practice.

The gross output approach includes the direct damage 
suffered by the state or the society, the costs of medical 
care and treatment, the administrative costs incurred by 
the police and the court for investigation and termination 
of the road accident, the material damage suffered by 
the users and the state and municipal administration for 
damaged property, as well as the indirect costs associated 
with the loss of contribution to the gross product ( GDP ) 
of the state. In this connection, correspondence was held 
with the bodies responsible for healthcare, police, judicial 
system, insurance companies, the road administration and 
municipalities for material damage to public property.

The net output approach is analogous to the gross 
output approach, taking into account that a person will 
consume much of what he produces. In practice, the 
value is obtained by consuming the gross output. This 
method is very rarely used because there are several 

significant disadvantages. First of all, when a person 
retires, therefore, stops producing, and only consumes, 
his value will become negative. In addition, a person 
consuming goods generates a product for other people 
and therefore should not be consuming the entire value 
of consumption. However, this is in practice impossible to 
determine with sufficient precision.

The lifeinsurance approach determines the value of 
human life based on the sum insured that people choose 
for Life insurance. This method focuses exclusively on the 
subjective judgment of each person, giving value only to 
intangible costs. Considering that Life Insurance, according 
to data of the Financial Supervision Commission, was 
concluded by only 1 156 627 people, ie. about 15% of the 
population of the Republic of Bulgaria, and the fact that 
a large part of these insurances for compulsory mortgage 
loans are distorting the results for several reasons  first the 
sample is too small and there are no statistics available to 
people who have entered into this insurance, and there are 
also accurate statistics on the number of insurances and 
premium income but there are no statistics on individual 
indemnities paid or statistics on insurance coverage. 
Secondly, as insurance is required by a large number of 
banking institutions, it can be assumed that the majority 
of mortgage lenders have concluded similar only because 
of the mandatory requirement of banks. Therefore, 
they have chosen the insurance mainly according to the 
premium, rather than the coverage of the insurance itself, 
and therefore the insurance value in the policies can not 
be considered as real. Last but not least, mortgage loans 
are used by people of a certain standard who do not 
correspond to the average citizen and therefore do not 
represent a representative sample. In this regard, the state 
of life in Bulgaria does not allow us to obtain the necessary 
information on this method.

The court award approach determines indirect 
individual damages, based on the amounts determined 
by the court in case of death. Taking into account that 
the insurance system pays damages for death in crashes, 
these values   depend exclusively on what insurers are 
willing to pay to the relatives of the death. Due to the 
lack of precise methodology for calculating damages, 
these costs are subjective and, in each case, considered 
individually. At the request of the Financial Supervision 
Commission, insurers develop methodologies to 
determine benefits. However, these methodologies are 
too subjective, there is nothing specific about them and 

the assessment is extremely subjective. Subsequently, 
the same was confirmed by “Groupama Life Insurance” 
EAD, upon request. It should be borne in mind that the 
lack of such a commonlaw methodology allows insurers 
to charge very low premiums for compulsory Third Party 
Liability insurance and therefore to pay very low insurance 
benefits. In view of the above, the court indemnity is in 
fact equal to what insurers pay (this statement is also 
confirmed by “Groupma Life Insurance” ) and this amount 
depends exclusively on the collected premiums. The 
circle of the victims of death is governed by Decree No. 
4 / 25.05.1961; № 5 / 24.11.1969 and № 2 / 30.11.1984 of 
the Plenum of the Council of the People’s Republic of 
Bulgaria, which stipulates that compensation is due only 
to parents, children, spouse. This makes the reimbursed 
circle very small, which is inconsistent with the concept 
of external costs of road accidents. Therefore, the values   
obtained by this method will be unrealistic and extremely 
tied to the insurance system.

This method will not provide real data, but given the 
specificity of the problem, the values   paid by insurance 
companies are internal and should be deducted from 
the total. Therefore, an analysis of the benefits paid by 
insurance companies has been made and thus the internal 
part of the Indirect Damage component is determined.

The implicit public sector valuation approach gives 
value based on the costs incurred for the prevention of 
crashes. The values   obtained through it would also be 
unrealistic due to the subjective factors associated with 
prevention policies. In practice, the figures are based on 
the costs the state is doing to prevent road accidents. 
This method is not applicable.

The risk  based method (The value of risk change 
or willingness to pay approach) is the most preferred 
method of assessing human life on a European and 
global scale. It is based on the willingness to pay (WTP) 
probability approach, which is based on the willingness 
to pay a person, a group of people, the public, and the 
government to reduce the risk of crash. In practice, 
results are obtained through stakeholder questionnaires. 
Naturally, there are shortcomings in this method, which 
are mainly related to the preparation of the survey and 
the representative sample. Since the problem is specific 
in the specific case and the population does not have 
enough information, the questions need to be chosen 
very carefully so as to ensure that the answers that are 
received will provide the necessary information.

Figure 3 – Approachs ( methods ) / components

All the components have been identified and a 
detailed analysis of each of them has been made, whether 
they are external or internal. Accordingly, in the course of 
their work, they were calculated wherever possible. The 
problem in Bulgaria is the lack of statistics and information 
on the costs of hospitals, prosecution and police (direct 
costs) for costs incurred as a result of crashes. GDP data is 
available and updated on a regular basis, indirect costs are 
calculated in the specific research. The direct cost problem 
is solved by using translational ratios to match them to the 
indirect ones. Components in Bulgaria follow the logic of 
other countries with similar systems, with the exception of 
the cost of damage to public property. Analysis has shown 
that this component has an external part that is significant 
and it is necessary to complete a study to identify the 
specific problem and to seek a solution.

All global methodologies have been analyzed and a 
model for calculating external costs as a result of crashes 
has been established.

Figure 4 – Block scheme for calculating of external 
costs of road accidents

The main element of the model is the road accidents 
statistics, including data on the number of crashes, 
deaths and injuries. Damages are divided into material 
and non  material (direct and indirect), and intangible 
include the economic value of the pain, suffering and grief 
of people involved in crashes and their relatives  most 
commonly expressed as “Value of Statistical Life”. After 
the determination of the value of the statistical life, a 
reduction was made taking into account the effect of the 
insurance system. As explained above, what has been done 
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for direct costs ( by gross output approach ) and what are 
the problems with them. Losses from contribution to GDP 
are calculated and values   will be shown at the end of the 
article. I will deal in detail with the riskbased method and 
the determination of the cost of the statistical life, with 
the figures including the reduction from the insurance 
system being shown at the end of the final algorithm.

RISK BASED SOCIOLOGICAL STUDY
Riskbased methods are widespread. They are based 

on the “Willingness to pay” approach.
The probabilistic approach of “willingness to pay”, in 

this case to reduce the risk of fatal accidents, has become 
a standard method of assessing human life in economic 
theory. This approach begins with the following main 
question: Suppose that the user has the opportunity to 
buy an E reduction in his probability of dying. What is 
the maximum amount he will pay for the probability of 
increasing his life? If he / she will pay the most C for E, 
then we say that he / she assesses his / her life in C / E. 
Usually this is for very low values   for E, in this case we put 
the respondents in a real environment with real data – 100 
deaths per 1 000 000 inhabitants. We asked them to rate 
different reductions  20%; 30% and 50%, which in practice 
means 20 / million; 30 / million and 50 / million. This gives 
the coefficient E = 0.00002. The model is simple enough, so 
much so that the “value of statistical life” will be decided as 
a simple function of the relative risk assessment.

The survey was conducted in December 2017, covering 
about 1,400 respondents, expecting about 800 real 
responses representing a representative sample of society.

The questionnaire contains four categories of questions:
• Personal experience with traffic accidents  

Respondents are asked to respond to whether they 
personally and / or their relatives and friends have been 
in an accident involving victims or severely injured

• Used means of transport  this category allows to 
describe the most commonly used modes of transport by 
individuals, as well as the use cycles

• General socioeconomic characteristics  this 
category collects information about gender, age, 
residence, family status and professional status and thus 
determines the social status of the respondent

• Payment Acceptance for Risk Reduction  This 
part is the essence of the contingency assessment. This 
requires the creation of a fictional scenario, albeit realistic 

and comprehensible, on which respondents will be called 
upon to think. They will then have to express how much 
they would like to pay to reduce the risk of death from a 
traffic accident. The level of risk reduction depends on a 
set of different questions and answers.

Respondents have the opportunity to contribute 
financially to the implementation of a regional and 
national projects aimed at enhancing the safety of road 
users. Since the participants themselves are residents of 
the respective region (in this case municipality) and of 
the country, they will feel directly concerned about the 
project. Participants are asked to determine how many 
BGN they are willing to pay monthly to the municipality 
or the government to implement the project. In addition, 
regardless of municipal or national policy, a control 
question was asked about individual risksharing costs, 
and it was also referred to relatives and friends.

Figure 5  Questionnaire

In conclusion, the questions are selected so that they 
put the respondents in a real situation and to be easily 
assimilated by them. The main purpose of determining the 
individual risk assessment is achieved by asking questions 
in different hypothetical situations where respondents are 
asked to answer in exact amounts (in an open response 
without a frame ( as choose between answer a,b,c,d )), who 
are willing to pay monthly against a fixed percentage of 
risk reduction (which is considered to be guaranteed). This 
is used on the one hand to determine the value of the “cost 
of life” of each individual and hence the “value of statistical 
life” for the sample and secondly to eliminate the false 
answers. Example: If the same respondent evaluates a 20% 
risk reduction with a higher risk reduction of 50% then it is 
obvious that his/her judgment is not realistic and should be 
eliminated from the sample.

The questionnaire was assigned to 1406 people, with 
real answers being received by 755. This is in line with the 
goal of getting around 800 respondents. By comparison, 
such studies in other countries are considered valid. In 
France, this was done by 600, in Egypt by 400, by 210 in 

Sydney, Australia, by 342 in Chile, by 500 in Saudi Arabia 
and by 1,000 in Sweden.

To get real value, invalid results need to be removed. 
The methodology requires zero values   to be removed 
as a first step. After they were removed, the data of 525 
respondents remained. It is then necessary to examine and 
analyze the results of each respondent individually, the 
purpose here being to eliminate the invalid ones. Invalids 
are determined on the basis of the following principles: 
We assume that each person values   their lives more than 
any other, so respondents who have given a higher risk to 
friends at their own risk are excluded from the survey  it is 
assumed that they are not correctly adopted the questions, 
therefore their results are invalid. On the same principle, 
the results of the questionnaire R7, which assess the risk in 
the same situation for the person as well as for the whole 
household (including him / herself)  if the respondent gave 
lower value to the whole household of your personal, then it 
is eliminated because the value of the remaining members 
of the household will be negative. The third check is based 
on the individual risk assessment. It has become clear that 
the questions are structured so that their correctness can 
be assessed after an appropriate analysis. A 20%, 30% 
and 50% reduction of individual risk is set if one of the 
respondents gives illogical answers  for example, a 20% 
reduction gives a higher value of 30% or 50% or a 30% 
reduction gives  a high 50% reduction, it is eliminated 
from the sample because it is assumed that he/she did not 
correctly take the matter and its answers are invalid.

After eliminating these respondents, the sample 
remained with 387 actual responses from which real 
information could be extracted. The value of statistical life 
at a 50% reduction (E = 0.00005) obtained by two distinct 
questions  R5_2 and R9. Values   vary by less than 4%, which 
is within the range of the statistical error. This means that 
the respondents reasonably assessed the small changes at 
their own risk and gave an additional positive assessment 
of the questionnaire and the results obtained.

Expectedly, the values   obtained at 20% reduction 
are higher than those at a 30% reduction, respectively 
those obtained at a 30% reduction are higher than those 
obtained at a reduction of 50%. The difference between 
the highest and the lowest is 27.9% of the highest. 
However, the values   are within reasonable limits, they 
are not extreme, and they are mostly in the order set in 
other countries. For determining the final value of the 
statistical life, we will calculate the weighted average of 

all, which is BGN 320,028.
The cost of damage to relatives and friends is received 

by two questions R7_2 and R10. Between BGN 267 093.48 
and BGN 223 392.81 were received. Here again the values   
are in order and overlap with those in other countries. 
Again, the value for relatives and friends will be calculated 
as a weighted average of the two  246 737.79 BGN

The final algorithm is the following
TC = A (VSL + C

5) + dc = A (1.1VSL + C5)
A = 682 * 1 * 1.02 + 1943 * 0.13 * 1.50 + 6737 * 0.01 * 

3.00 = 1 276.63
VSL = a + b  ins = 320 028.00 + 246 737.79  112 

982.46 = 453 783.33 BGN
C5 = GDP * (ww x dw + wm x dm) / (dw + dm)
C5 = 27,977.70 * (8 * 186 + 19 * 496) / (186 + 496) = 

447,643.20 BGN
TC = 1 276.63 * (1.1 * 453 783.33 + 447 643.20) = 1 

208 719 492.25 BGN
Where,
TC  Total cost 
A  the number of deaths following road accidents. Data for 2017 

was used. 682 deaths, 1943 seriously injured, and 6737 slightly injured, 
corrected with correction factors for statistics deficiencies and unreported 
accidents, correction factors of 1.02; 1.50 and 3.00. Coefficients have been 
used for equating the victims to the dead.

VSL  Value of statistical life. Where “a” and “b” are the respective 
values   for the value of the own risk and the value of the risk for relatives and 
friends, ins is the reduction from the insurance system.

dc  direct costs, including the components (c1, c2, c3, c4) for health, 
police, judiciary and public property damage

c5  losses on contribution to GDP. When calculating c5 it was 
diversified on a male and female basis, given the different retirement ages 
and the different average age at which men and women die (following used 
data from 2017).

ww  working years women  remaining years to a retirement for 
women in case they did not die in crashes

wm  working years men  remaining years until a retirement for men 
in case they did not die in crashes

dw  death women  women killed in crashes
dm  death men  men killed in crashes
Final values
• Serious crash – BGN 175 481.92 
• Death – BGN 946 804.86 
• Seriously injured – BGN 123,084.63 
• Slightly injured  BGN 9 468.05
• External costs of road accidents in Bulgaria for 2017  BGN 

1,208,724,222.45

In conclusion, the value of one death person is 
compared to those obtained in other countries. A euro 
equivalent is approximately € 484,000.00. This value 
is comparable to those obtained in other European 
countries where a value of between EUR 275 000, 
Lithuania and Latvia and EUR 2 893 000 in Norway is 
obtained. The value obtained for the Republic of Bulgaria 
is close to the values   obtained in the Czech Republic (EUR 
495 000); Hungary (EUR 440 000); Estonia (EUR 352 000); 
Poland (EUR 341 000).
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ВИДОВИ НА САНАЦИЈА НА ОШТЕТУВАЊАТА НА 
КОЛОВОЗНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА АВТОПАТОТ 

А1 ДЕЛНИЦА: „ВЕЛЕС – КАТЛАНОВО“

м-р Висар Палоши град.инж.
I циклус на студии завршил во „ДУТ“ Тетово, ФПН  Градежништво, насока: 
Инфраструктура и патишта. II циклус на студии завршил во ДУ „Гоце Делчев“ – Штип, 
ФПТН  Градежно инженерство, насока: Транспортна инфраструктура.
Од 2018 год. е студент на III циклус на студии на Градежниот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, насока: Сообраќајно инженерство.
Од 2014 год. е вработен во ЗИМ „Скопје“ – А.Д. Скопје.
Има објавено неколку научни трудови од областа на патната инфраструктура.
Член е на Друштвото за патишта на Македонија.

•	 1 тунел (L=697,57 m1)
•	 1 мост (L=254,45 m1) 
•	 1 наплатна станица

1.1. Типови на деформации на флексибилната ко
ло возна конструкција:

•	 Пукнатини  настанати заради деформации 
на засторот преку слабо носива подлога;

•	 Собирање на засторот;
•	 Лошо изведени споеви;
•	 Надолжни или напречни пукнатини;
•	 Мрежасти пукнатини;
•	 Пукнатини во облик на блокови;
•	 Лизгачки пукнатини;
•	 Рефлектирачки пукнатини;

2. Типови за санација на делницата
    Велес – Катланово

За санација на оваа делница усвоени се след ни
те типови:

Тип 1
Предложен за сегменти од траса каде по вр шин

ски те оштетувања се незначителни и напречната 
рамно ст е добра со разлика од +3 до 2 cm со прет
ходна санација на ударни дупки, орапавување на 
коловозната површина со стругање 03 cm, чи сте
ње со обеспрашување, заливање на пукнатини со 
би туменска маса, прскање со битуменска емулзија, 
изра ботка на завршен слој со АБ16с ПмБ со дебелина 
5  7 cm.

Слика 1. Санирање на горниот строј
Извор: Сопствена слика

Тип 2
За сегменти од траса каде површинските оште

тувања се изразени и напречната рамност е рела тив
но добра во граници од 3  7 cm претходно стру га
ње 3  5 cm. Санација на ударни дупки чистење со 
обеспрашување, заливање на пукнатини со би тумен
ска маса, прскање со битуменска емулзија, изра бо
тка на БНС 32с со d=7 cm и на завршен слој со АБ16с 
ПмБ со дебелина 5 cm.

Слика 2. Орапавување на коловозот со стругање
Извор: Сопствена слика

Тип 3
За сегменти од траса каде површинските оште

ту вања се значајно изразени а напречната рамност 
во граници од 310 cm претходно стругање 35 cm. 
Санација на ударни дупки орапавување чистење со 
обеспрашување, заливање на пукнатини со би ту
мен ска маса, прскање со битуменска емулзија, из
ра ботка на БНС 32с со d=710 cm и на завршен слој 
АБ16с ПмБ со дебелина 5 cm.

Слика 3. Поставување на одбојна ограда тип
„Њу Џерси“ Извор: Сопствена слика

1. Општи податоци за автопатот А1, 
делница Велес - Катланово дел од Е-75
(Пан Европски Коридор 10)

Сите видови на флексибилни коловозни кон
струк ции се инженерско  градежни објекти на кои 
фун кционалните особини со тек на време им се 
менуваат. На должината на нивниот животен век и на 
карактеристичното механичко однесување пресудно 
влијание имаат следните деструктивни чинители:

•	 Сообраќајно оптоварување;
•	 Особини и квалитет на вградени материјали;
•	 Проектно решение и димензионирање;
•	 Квалитет на градење;
•	 Квалитет и начин на одржување,
•	 Климатско метеоролошки услови,

Под делување на овие деструктивни чинители, 
со денот на пуштање на патот во сообраќај, како 
последица се појавуваат процесите на оштетувања 
на коловозната конструкција. Тие процеси треба да 
се предмет на опсервација и перманентно следење 
од страна на Системот за Управување со Патишта 
 (ПМС),  затоа што тие деформации и оштетувања, 
прет ставуваат  клучна подлога за донесување на 

одлу ка за временскиот праг, врстата на санација, 
како и за начинот за изработка на проектот за за
штита на коловозната конструкција.

Класификацијата на самите оштетувања, се
ко гаш е зависна од структурата на коловозната 
конструкција и состојбата на носечките параметри 
на долниот строј  (трупот на патот). Коловозната 
конструкција како горен строј и почвениот труп како 
долен строј на патот, според спецификациите на 
патно градежните материјали од кои се изградени 
и според влијанијата од деструктивните чинители 
на кои се изложени, претставуваат две различити 
конструктивни единици на патот. Меѓутоа, тие 
две различити конструктивни единици, заеднички 
делуваат при преземање на сите напрегања од 
деструктивните влијанија.

На делницата Велес  Катланово (со вкупна 
должина од 23.54 km1) на  флексибилната коловозна 
конструкција констатирани се оштетувања скоро по 
целата должина на трасата за реконструкција со 
вкупно 19 објекти од кои:

•	 10 вијадукти (Lвкупно: 2039,07 m1)
•	 4 надвозници 
•	 2 подвозници (Lвкупно: 69,07 m1)



4544 б р о ј  1 0 • м а ј  2 0 19 • П А Т И Ш Т АП А Т И Ш Т А • м а ј  2 0 19 • б р о ј  1 0

Н А У Ч Н О - С Т Р У Ч Н О  И  И Н Ф О Р М А Т И В Н О  С П И С А Н И ЕН А У Ч Н О - С Т Р У Ч Н О  И  И Н Ф О Р М А Т И В Н О  С П И С А Н И Е

Тип 4
За сегменти од траса за санација на коловоз 

над објекти претходно отстранување на постоен 
асфалт, чистење со обеспрашување, поставување 
на хидроизолација, прскање со битуменска емулзија 
изработка на израмнителен слој од  БНС со дебелина 
во зависност од постојниот асфалтен застор на 
објектот и завршен слој со АБ16с ПмБ со дебелина 
5 cm.

    
Тип 5

За специфични случаи при вклопувања на 
почеток и крај на траса со постојни коловози, 
прилагодување кон дилатациони фуги, пред и 
позади тунелите, претходно стругање 35cm. 
Санација на ударни дупки, орапавување чистење 
со обеспрашување, заливање на пукнатини со 
битуменска маса, прскање со битуменска емулзија 
завршен слој со АБ16с ПмБ со дебелина 5 cm.

 

Слика 4. Санирање на дилатациона фуга
Извор: „Freyssinet“ Македонија

Тип 6
Предложен за сегменти од траса каде 

површинските оштетувања и напречната рамност е 
значително изразена како резултат од деформации 
на трупот од патот на насипот и други локални 
оштетувања. За реализација потребно е извршување 
на следните позиции: претходна санација на 
трупот на патот, санација на ударни дупки и други 
оштетувања, орапавување на коловозот со стругање, 
чистење со обеспрашување, заливање на пукнатини 
со битуменска маса, прскање на коловозот со 
битуменска емулзија, изработка на израмнителен слој 
(битуменска стабилизација) со различни дебелини, 
горна носива подлога БНС 32с со дебелина 7+7=14 
cm завршен слој со АБ16с ПмБ, со дебелина 5 cm.

Слика 4. Асфалтирање на завршниот асфалт 
бетонски слој Извор: Сопствена слика

Тип 7
Предложен за санација на дилатационите фуги.

За добивање на нивелета на рехабилитираниот 
коловоз извршено е прилагодување на нултата 
нивелета во зависност од применетиот тип на 
санација (за тип 4 и тип 7 нивелетата останува иста, 
за тип 1 нивелетата се подигна за 5 cm, за тип 2, тип 
3, и тип 6 се подигнаа за 7 cm, за тип 5 пред и по 
објектите нивелетата е прилагодена со благи рампи. 

Вака добиената прекршена нивелета во надолжен 
профил е заоблена со адекватни вертикални радиуси 
и тоа за конвексни прекршувања со радиуси поголеми 
од 7000 m, а за конкавни прекршувања со радиуси од 
5000 m.

Слика 3. Поставување на одбојна ограда тип
„Њу Џерси“ Извор: Сопствена слика

3. Заклучок:

Секој патен објект после завршување 
на градежните работи мора да има план за 
одржување. Особено е значајно, инве сти  -
торот да се придржува до планот за ин спек-
ци ја и одржување на оваа дел ни ца кој што е 
изработен од страна на изве дувачот, за пе-
риод до 10 години на експло атација, од де-
нот на целосно за вр шување на проектот.

Како препораки кои ќе придонесат  за  
поквалитетно одржување на патна та дел ни-
ца, а аналогно на тоа и подол го трајна екс-
пло атација, може да ги на ве дам следниве 
мерки:

Редовно следење на состојбата на ко-
ловозната конструкција, бидејќи со пра во-
времено откривање на појавите на оште ту ва-
ње, може да се преземат со од вет ни мерки за 
заштита

Следење на состојбата на објектите
Вршење на контрола на тежината на 

теш ки те товарни возила и др.
Извршувањето на овие мерки, како и ни -

вно депонирање во база на податоци, мо  же 
подоцна да ни послужи во носење на опти-
мал ни технички одлуки при идни ак тивности 
на предметната делница. 



НАСТАНИ ОД ОБЛАСТА НА ПАТИШТАТА ВО 2019 год. 

 

Ред. 
бр. датум настан Место на 

одржување 
1 12- 15 

март 
Меѓународен стручен семинар 

„Цесте 2019“ 
Ровињ 

(Хрватска) 

2 4 – 5  
април 

Меѓународен стручен семинар 
„Асфалтни колници 2019“ 

Опатија 
(Хрватска) 

3 3 – 6  
јуни ИТС Европски конгрес Ајндховен 

(Холандија) 

4 12 – 14  
јуни „Нискоградба и сообраќај“ Белград 

(Србија) 

5 17 – 21 
септември ИТС Светски конгрес Копенхаген 

(Данска) 

6 6 – 10  
октомври 26 Светски Конгрес на PIARC  Абу Даби 

(ОАЕ) 

7 10 – 12 
октомври 

16 Национална Конференција со 
меѓународно учество по 

транспортна инфраструктура 

Несебар  
(Бугарија) 

8 23 – 25 
октомври „Пат и животна средина“ Врњачка бања 

(Србија) 

9 24 – 25 
октомври 

„10 БИХ Конгрес за транспортна 
инфраструктура и транспорт“ 

Сараево 
(БиХ) 

10 7 – 8  
ноември 

Прв Македонски Конгрес за 
патишта 

Скопје 
(Македонија) 

11 27 – 29 
ноември 

„17 Колоквиум за асфалти, 
битумени и коловози “ 

Блед  
(Словенија) 

12 28 – 29 
ноември 

„Нови хоризонти на сообраќајот 
и комуникациите“ 

Добој 
(БиХ) 

 

www.prvkongreszapatista.mk
www.mare.org.mk

07 - 08 ноември 2019
Скопје - Македонија

www.prvkongreszapatista.mk

хотел „Double Tree by HILTON“
Почитувани колешки и колеги инженери,

Ни преставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да учествувате на Првиот 
Македонски конгрес за патишта, кој ќе се одржи на 7 и 8 ноември 2019 година во Скопје, во 
хотелот „Double Tree by HILTON“. 

Повод за организација на Конгресот е 50 годишниот јубилеј од основањето  на Друштвото за 
патишта на Македонија кој веќе го одбележавме, како и 70 години од основањето на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и 70 години од основањето на Градежниот факултет во 
Скопје.

Во нашата земја и во регионот, во тек се значајни инвестиции во областа на патната 
инфраструктура, што претставува уште една причина за организација на Конгресот. 
Покровител на настанот е Претседателот на Владата на РС Македонија.

Најавено е учество на еминентни меѓународни научници и експерти од областа на патиштата, 
од земјава, регионот и Европа, што претставува можност за пренесување на позитивни 
искуства и знаења.

Теми на претстојниот Прв Македонски конгрес за патишта се следниве:
       Планирање и проектирање 
       Управување, изградба, и одржување
       Безбедност на сообраќајот на патиштата
       Заштита на животната средина и одржлив развој
       Транспортна политика и финансирање
       ITS и нови технологии во сообраќајот
       Слободни и сродни теми од областа на патишта и презентација на нови проекти

Ги повикуваме сите домашни и странски експерти да земат активно учество на Првиот 
Македонски конгрес за патишта, на кој ќе ги изнесат своите научни и стручни сознанија по 
дадените теми.

Истотака, ги повикуваме сите домашни и странски компании да го поддржат Првиот 
Македонски конгрес за патишта и да се промовираат пред Македонската и меѓународната 
јавност од областа на патиштата.

Очекуваме овој Прв Македонски конгрес за патишта да претставува успешен почеток на една 
традиција во организација на вакви научно – стручни собири. 

Сите дополнителни информации во врска со Конгресот, на кој ќе се врши и пријавување на 
учесниците, ќе можете да ги најдете на:




