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Најпрво би сакал во оваа пригода да го честитам големиот јубилеј 
кој беше одбележан – 70 години од основање на Градежниот факултет 
при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Овој значаен 
јубилеј не е само јубилеј на сегашните вработени на ГФ, туку е јубилеј и 
на сите претходни генерации кои работеле на факултетот и придонесле 
за неговиот досегашен успешен развој. Овој јубилеј, е истотака јубилеј за 
чествување и на сите генерации градежни инженери, кои се напојувале од 
овој извор на знаења. 

Нека ни е честито и за многу години!

Белешка од Уредникот Обраќање на Претседателот на ДПМ
Почитувани читатели,

Лоцирана во цента
рот на Балканскиот по
луо стров, без излез на 
мо  ре и со релативно раз
ви ена инфраструктура од 
минатиот систем, Републи
ка Македонија е држава со 
добри природни ресурси и 
богато историско наслед
ство. Токму таа турбулентна 

историја ја потврдува важноста на положбата на нашата 
држава, и потребата од понатамошна изградба на неј
зината инфраструктура. Ова особено е важно за ра зви
ва ње на односите со соседите, но и со другите земји од 
Европската Унија. 

Поврзувањето на Република Македонија со со
се дите, Европската унија и остатокот од светот, е се 
уште голем предизвик, кој е присутен од самото фор
ми рање и независност на нашата држава. Како дел 
од поранешната федерација, Македонија не беше во 
можност да самостојно да ја креира својата транспортна 
политика, и да ги развива своите приоритети во областа 
на инфраструктурата. Главните одлуки во врска со 
изградбата на коридорите и нивниот развој се носеа во 
поранешната федерална престолнина, без разбирање 

и без политичка волја Македонија да се поврзе со сите 
соседи. Причината за тоа е намерата да се задржи по
ли тичкото влијание и да се спречи развивање на до бро
со седски односи на релација истокзапад. Резултат на 
овој процес е денешното непостоење на автопатски и 
железнички коридор кон Бугарија и Албанија, на сите нас 
добро познат како Паневропски Коридор број 8.  

Со релативно кратка историја на независност 
од 28 години, но и со значителни успеси во време на 
посто јани политички предизвици, повторно доаѓаме 
до констатацијата дека процесот на подобрување на 
транспортната инфраструктура на Република Македони
ја, треба да продолжи со зголемено темпо.  За овој про
цес ниедна Влада не треба да има дилема, бидејќи инве
сти циите во транспортната инфраструктура граѓаните 
непосредно ги чувствуваат, им помагаат во секојдневниот 
живот, во развојот на економијата, а со тоа на нивниот 
стандард и квалитет на живеење. Затоа во овој број на 
ПАТИШТА, како главна тема го издвојуваме развојот на Ко
ри дорот 8, виден низ призмата на нашите соседи и колеги 
од Бугарија.

Ви посакувам пријатни мигови со читањето на новиот 
број на ПАТИШТА.

Д-р  Андреј Лепавцов МБА, д.г.и.
Главен и одговорен уредник

Во контекст на големиот настан кој ни претстои, 
Првиот Македонски конгрес за патишта 2019, би сакал 
предговорот на овој 11 број на нашето списание ПАТИШТА 
да го започнам со познатата максима на поранешниот 
американски претседател Џон Фицџералд Кенеди: „На ше
то богатство не ја создаде нашата инфраструктура, туку 
нашата инфраструктура го создаде нашето бо гатство“

Оваа максима упатува на констатацијата дека 
развојот на патната мрежа е битен предуслов за развој на 
економијата и општеството на секоја држава. Всушност, 
развојот на една земја е во корелација со развиеноста 
и квалитетот на нејзината патна мрежа. Во прилог на 
ова е познатиот факт дека сите инвеститори како важен 
предуслов за нивните инвестиции ја посочуваат патната 
инфраструктура, како круцијална алка во поврзувањето 
на суровините, производството и пазарот.

Во своето досегашно 50 годишно постоење ова е 
првпат Друштвото за патишта да организира ваков голем 
настан како што е Првиот Македонски конгрес за патишта. 
Оваа иницијатива е резултат на ангажманот на група 
ентузијасти од Управниот одбор на ДПМ и интензитетот 
на градежната офанзива која повеќе години е во тек во 
Македонија, со тенденција за нејзино зголемување во 
периодот кој ни претстои.

ДПМ изминатиот период реализираше два големи 
настани. Првиот беше успешната реализација и 
презентација на Првиот меѓународен научен проект 
во Македонија од областа на патиштата, на кој настан 
имаше повеќе од 200 присутни инженери. Носители на 
овој проект беа Градежниот факултет од Скопје, Чешкиот 
технички универзитет од Прага, ЈП за државни патишта, 

Американската компанија DOW – DuPont, Гранит ад Скопје 
и БИМ од Свети Николе.

Вториот настан беше возобновувањето на Научно 
– стручното списание „Патишта“ и излегувањето на 10 
број. Интересот за списанието ПАТИШТА е голем и веќе 
се раѓаат нови идеи во врска со него. Во скоро време 
списанието ќе излегува и целосно на англиски јазик 
во електронска форма, со што ќе биде и меѓународно 
видливо и препознатливо. Значајно е да се истакне дека 
Уредувачкиот одбор е зголемен за 7 нови професори, со 
што сега имаме Уредувачки одбор од 9 земји. Ја користам 
оваа прилика да ги поканам сите градежни компании 
да го поддржат издавањето на списанието ПАТИШТА, 
бидејќи тоа е од интерес на сите кои работат во областа 
на патиштата и сообраќајот. 

Почитувани колеги инженери, како Претседател 
на ДПМ дозволете на крајот да Ве поканам да земете 
учество на Првиот Македонски конгрес за патишта, да 
ја искористиме можноста да ги споделиме знаењата и 
размениме искуствата со учесници од повеќе од 13 земји 
од регионот и Европа. 

Воедно Ве поканувам да се придружите кон 
реализација на амбициозниот план на Управниот одбор 
на ДПМ, со цел за заеднички напредок на инженерската 
фела во Македонија. 

Држејќи го во раце 11 број на Списанието ПАТИШТА, 
посакувам неговото читање да Ви биде проследено со 
задоволство.

 
       В. Проф. д-р Горан И. Мијоски,

Претседател на ДПМ
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Интервју со
 Проф. д-р Миле Димитровски, дипл.маш.инж.

тоа да може да дадеме препораки за нивно по
до брување и тоа: што да се подобри, како да се 
подобри и кој тоа да го направи.

На крајот се појави стратегијата 20092014, 
која од многу места во Европа беше оценета 
како исклучително добра, рационална и ре ал но 
прилагодена на македонските услови. Извештаите 
за напредокот на Македонија во оваа област беа 
многу позитивни, а посебно беше истакнувана 
работата и улогата на РСБСП. За жал целите кои 
ги постави стратегијата не беа остварени. Но, 
не само во Македонија туку во ниедна европска 
држава која ја имаше истата цел. (а целта беше 
до 2014 година да се намали бројот на жртви од 
сообраќајот за 50% во однос на 2009).

Во 2014 започнавме со изработка на 
Втората Стратегија, но овој пат со акционен 

план за нејзина реализација. И таа се уште е во 
важност, но резултатите во реалноста се под 
очекувањата.

Познато е дека безбедноста на сообраќајот 
според старата методологија се базираше 
само на три услови, пат-возило-возач, и дека 
тука се испреплетуваа надлежностите на 
институциите и на учесниците. Во втората 
стратегија се спомнува современиот при-
стап со пет услови и со влијанието на секој 
од нив.

Претседател на Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери

Во 2009 година прв пат во Македонија беше 
донесена Стратегија за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, и таа Стратегија 

ја изработи Републичкиот Совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, чиј претседател беше 
др Никола Ангеловски, а јас координатор на 
активностите и главен и одговорен истражувач.

Работевме две години, ангажирајќи цели 
тимови на луѓе од надлежни институции, од кои 
сите сметаа дека имаат големи надлежности 
во оваа област, па скоро и да не можеше 
да се одреди кој навистина има најголема 
надлежност. На пример, МВР мислеше дека 
тие се најнадлежни, транспорт и врски дека се 

тие, министерство за здравство дека тие треба 
да ги доставуваат извештаите во WHO. Па дури 
и за пишување на стратегијата некои мислеа 
дека треба да се ангажираат странци, а ние да 
им помогнеме. Кога воспоставивме табела со 
надлежности, одговорности и активности некои 
почнаа да ретерираат дека тие се надлежни, 
но не се одговорни, а дека активности треба да 
преземе некој друг и слично. На крајот во една 
табела секој напиша за што е надлежен, за што 
е одговорен и кои активности може и треба да 
ги преземе и тоа да го дефинира со одреден 
број ѕвездички – 5 ѕвезди најголема надлежност, 
1 ѕвездичка најмала надлежност. И така секој 
си го најде своето место во стратегијата. Па
ра лелно со подготовката на стратегијата се 
покрена и прашањето за координација на ак ти
вно стите во оваа област и Владата фор ми раше 
координативно тело за БСП, кое ќе го води еден 
од вицепремиерите, членови се ми нистрите 
за внатрешни работи, за транспорт и врски, за 
здравство и за образование, а членови се и прет
седателот на РСБСП, секретарот на РСБСП и 
претседателот на комисијата за наука при РСБСП.

Така почна да функционира синхро ни
зираното управување со безбедноста на со обра
ќа јот на патиштата, и Македонија од држава која 
само водеше статистика за бројот на жртви во 
сообраќајот, се претвори во држава која може 
да управува со безбедноста на сообраќајот на 
патиштата. 

Главната водилка при подготовката на Стра
те гијата беше мислата на познатиот научник 
Лорд Келвин, кој рекол дека тоа што можеш 
да го измериш, можеш и да го подобриш, и 
во 2009 година ги собравме сите релевантни 
ста тистички податоци кои беа регистирани 
(мерени) во различни министерства и агенции, и 
воспоставивме систем за нивно следење  за по

Вие сте прв човек на Комората, во исто време 
сте потпретседател на Европскиот Совет на 
инженерски комори со седиште во Брисел. 
Kако што ни е нам познато,  Вие подолго 
време бевте претседател на комисијата за 
наука во Републичкиот Совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата (РСБСП) и сте 
еден од авторите на првата националната 
стратегија за безбедност на сообраќајот 
на патиштата 2009-2014, и на втората на-
ци онална програма 2015-2020. Вие сте и 
единствен член експерт од Македонија во 
ЕURO RAP  (Euro road assessment program), 
а исто така го водевте и специјалниот ко-
ми тет за едукација и размена на искуства 
во меѓународната организација на фран ко-
фон ските држави La PRI (Preventive Routiere 
International). Како Македонија ја донесе 
Стра тегијата за безбедност на сообраќајот 
на патиштата?

Почитуван претседателе,
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Покрај патвозиловозач, воведени се и 
менаџирањето на патната инфраструктура 
и реагирање на здравствениот систем 

во случај на сообраќајна незгода (post crash 
care). На таков начин се инволвираат и сите 
учесници во одржувањето на патиштата и целиот 
здравствен систем. Прашањата се сложени, 
испреплетени, бараат компромиси и соработка, 
но она што стратегијата го идентификуваше 
беше слабата или никаква координација на сите 
актери во оваа проблематика, непостоење на 
лидерство и доверба. Координативното тело за 
БСП не ја одигра докрај својата улога бидејќи 
на крајот се сведе на тоа дека учесници на сред
бите,  наместо министрите, беа четврти или пети 
во ранг службеници на министерствата кои не
маа овластувања да одлучуваат, туку са мо да 
пре несуваат пораки кои не допираа до др жав
ни  от врв.

Но, во Европската унија покрај другите ди
ректни мерила за состојбите во државите (де
мо кратија, владеење на правото,  образование 
и слично) постои и едно посредно мерило за 
гло бална оценка на државите, а тоа е бројот на 
жртви во сообраќајот на патиштата  на 100.000 
жители. Што е поголем бројот на жртви тоа 
државата е послаба и помалку организирана, и 
обратно. Ако просекот на Европската унија беше 
5,0, Македонија во времето на силното дејство 
на РСБСП, бројот на жртви беше намален од 9,2 
на 6,9 жртви на 100.000 жители.

Од интерес на читателите на ПАТИШТА, се-
пак самата патна инфраструктура, е како 
фа ктор на безбедноста на сообраќајот на 
па тиштата. Дали би можеле да се задржите 
на овој фактор?

Ако ги анализирате извештаите на оси гу
ри  телните компании и полициските из ве
штаи за случените сообраќајни незгоди, 

тие завршуваат со констатација дека виновник 
во 90% случаи е ВОЗАЧОТ (затоа што не ја при

ла годил брзината или начинот на возење на 
усло вите на патот) или ВОЗИЛОТО (заради од
ре  дени неисправности или недоследности 
во одржувањето). ПАТОТ само во минимален 
број  од извештаите е споменат како фактор на 
безбедноста. Но во реалноста НЕ Е ТАКА. Сѐ по 
чнува од ПАТОТ. Тука започнува и завршува со
о браќајот.

Заради тоа во Европа се формираше 
советот ЕУРО РАП – програма за оценка на 
безбедноста на одвивање на сообраќајот 
на патиштата, со задача преку соодветна 
методологија да се изврши оценка и 
означување на безбедноста на патиштата и тоа 
беше направено со користење на ѕвездички: 5 
ѕвезди  многу безбеден пат (или делница на 

патот) 1 ѕвезда  небезбедна делница. Скоро 
во сите европски држави објавени се картите 
на безбедноста на патиштата и веќе може да 
пребарувате рути по кои ќе возите, а при тоа да 
ги користите само најбезбедните патишта. За 
Македонија мерењата и означувањето покажаа 
дека има само една мала делница од десетина 
километри пат кој може да биде означен со 5 
ѕвезди, а средната вредност на мерените дел
ни ци е две и пол ѕвездички. Програмата зема во 
предвид се што може да се земе во предвид, од 
видот на патот, патната подлога, одржувањето, 
сообраќајните знаци, видливоста, одржувањето 
во зимски и летни услови итн.

Дури и Светска банка се потпира на оваа ме
то дологија и бара да се примени RSA (road safety 
assessment) уште во текот на проектирањето и 
из ведбата, па се до експлоатацијата.

Кој е надлежен да врши RSA, и дали Ма ке до-
нија има соодветни експерти и како се спра-
ву ва со оваа ситуација?

Постои антагонизам меѓу градежните ин
же нери кои се занимаваат со патишта и 
же лезници и сообраќајните инженери за 

патишта и железници. И едните и другите во 
поголема или помала мерка се спремни и обу
че ни да работат на проектирање, изведување и 
одр жување на патиштата и железничките пруги, 
но тие не можат едни без други. Секој од нив 
тре ба да се дообучи (на последипломски студии 
за она што треба да се специјализира). Во овој 
мо мент нема ниту еден сертифициран RSA 
оценувач во Македонија. Многу малку имаше и 
за ЕУРО РАП.  На градежниот факултет треба 
да се воспостават последипломски студии за 
безбедност на сообраќајот на патиштата, а на 
сообраќајните факултети да се засили про
блематиката за проектирање, изведба и одр жу
ва ње на патиштата. Бројот на инженери од оваа 
област се намалува, а потребата се зголемува. 
А градежниот инженер не е само надлежен да 
го проектира патот, тој треба да учествува во 
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неговата експлоатација, одржување, под но ву
ва ње и опстанок в целокупниот негов животен 
век.

Може ли да извлечете глобална препорака 
за патиштата која ќе се базира на важечката 
стратегија за безбедноста на сообраќајот 
на патиштата и на вашите искуства во ЕУРО 
РАП и во ЛА ПРИ?

Ако воспоставениот параметар за квалитетот 
на безбедноста на сообраќајот на па ти
шта та е бројот на жртви при одвивање на 

сообраќајот тогаш државите може да би дат 
поделени во четири групи. Држави кои ме рат 
(бројат), држави кои мерат (бројат) и транспа
рен тно ги соопштуваат резултатите, држави кои 
мерат, соопштуваат резултати и реагираат за 
да ги подобрат состојбите и држави кои мерат, 
со општуваат резултати и УПРАВУВААТ СО 
СОСТОЈБИТЕ.

Во Македонија треба да се формира Агенција 
за безбедност на сообраќајот на патиштата со 
Институтоддел за патишта (EURO RAP, RSA црни 
точки), Институтоддел за возила (хомологација, 
товарни возила, технички прегледи), Институт
оддел за аналитика на безбедноста (статистика, 
аналитика, увид во сообраќајни незгоди), Инсти
тутоддел за менаџирање со патната инфра
структура (изградба, реконструкција, одр жу
ва ње), Институт за медицински аспекти на со
обраќајот (postcrashcare, лекови, дроги, здра
вје на возачите), Институт за образованиеобука 
на учесниците во сообраќајот (lifelonglearning 
(до животно учење). Се разбира и активно ко ор
динативно тело составено од министрите од на
длежните министерства со раководство од пре
ми ерот или еден од вицепремиерите.

И се разбира, детално придржување до ак
ци ониот план кој е составен дел на Стратегијата 
со која се предвидува да се создадат услови на 
ква литетните патишта во Македонија, со добро 
менаџирање на патот и совесни и добро обучени 
возачи, бројот на жртви на патиштата да не 

надмине 5 лица на 100.000 жители, а се разбира 
да се достигне и недостижната крајна цел  нула 
жртви на патиштата.

Дали Комората на овластени архитекти и 
овластени инженери може да помогне за 
решение на дел од состојбите?

Комората е надлежна за издавање овластување 
за проектирање, ревизија, изведба и надзор 
за областите кои се предмет на Законот 

за градба. Овластувањето за градежништво 
е едноединствено и покрај тоа што во текот 
на студирањето инженерите се профилираат 
за насоки конструктивна, хидро или патишта 
и железници. Покрената е иницијатива во 
новиот закон за градба, овластувањата за бидат 
наменски само за онаа насока за која инженерот 
се обучувал или се остручил. Не постои голема 
волја кај изработувачот на новиот закон, да го 
прифати овој предлог и веројатно и во иднина 
ќе се апелира на етиката на инженерот да го 
работи и да го потпишува само она (онаа насока
објекти) за кое се обучил во текот на студиите и 
се остручил во текот на работата.

Со својата програма на континуиран 
професионален развој (КПР) Комората може 
да понуди простор и услови за интензивен 
професионален развој на инженерите во 
областа на патната инфраструктура каде би се 
комбинирале предањаискуства од градежни и/
или сообраќајнии инженери.

Комората има капацитет и волја да 
учествува во организацијата на обуките кои би 
ги одржувале странски обучувачи, за експерти 
во областа на оценување на патиштата, како 
и организација и привремено водење на 
регистер на овластувањата до воспоставување 
на Агенцијата за БСП, на лицата оспособени 
за оценка на проектите (RSA) или квалитетот 
на патиштата(RAP), за кое се водени разговори 
со главниот консултатнт на Светска Банка во 
Македонија за оваа проблематика.
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„СТРАТЕШКИ КОРИДОР БРОЈ 8“

инж. Иван Кацаров,
Бугарски Форум 
за Транспортна 
Инфраструктура

Консултант:
Проф. д.ек.н. инж. Николај  

Михајлов,
Придружен   член 

на Бугарската Академија на 
Науките и Председател на

 Бугарски Форум за 
Транспортна Инфраструктура

Во последните месеци, Коридорот број 8 го привлече вниманието на 
јавноста. Дали навистина ќе донесе исклучителни економски придобивки 

не само за Бугарија, туку и за многу други земји во Европа и Азија? Како 
може еден ваков проект да биде гарант на стабилноста и безбедноста 

во регионот и како ќе ги продолжи братските односи и социјалните 
контакти од двете страни на границата Бугарија и Македонија? Што 

всушност знаеме за еден од најголемите геостратешки проекти? Сите 
овие прашања ќе бидат опфатени во извештајот и соодветно ќе се 

бараат нивните одговори.
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ВОВЕД 

Бугарија и Македонија зазе
маат исклучително важна и 
стратешка позиција на совре ме
ната геополитичка карта, не са
мо во Европа, туку и во светот. 
На шите земји претставуваат 
гра ни цата меѓу Турција, Бли
с киот и Далечниот исток, со 
внатрешноста на Европската унија 
и Украина, Молдавија, Русија. 
Ова е причината што голем дел 
од  стратешките транспортни  ко
ридори на меѓународно ниво по
минуваат низ териториите на на
шите земји. За жал, за разлика од 
сообраќајните артерии СеверЈуг, 
хоризонталните врски меѓу нас, 
кои треба да обезбедат дви же ње 
на луѓе, стоки и услуги, се сла би, 
и покрај блискоста меѓу на шите 
земји. Оваа реалност, во комби
нација со потребата за брзо   повр
зу вање во реонот, го одредува 
брзо то темпо со кое мора да се 
до несе одлука за да се обезбеди 
дви жење преку соодветна со о
бра  ќајна артерија. Потребата за 
поврзаност во насока истокза
пад ја препознаваа  нашите се
верни и јужни соседи, што ре чи
то се изразува и во врските кои 
ги изградија последните го ди
ни, некои од нив преземајќи го 
движењето кое според нај мал 
отпор само ги заобиколи те ри то
ри ите на нашите земји.

ИСТОРИЈА И 
СЕГАШНОСТ

Кога станува збор за Ко ри
дорот број 8, треба да биде јасно 

дека како траса, тој е многу по стар  
отколку што мислиме. Тука збо ру
ва ме за обновување на еден од 
дре вните патишта од Јадранското 
Мо ре до Црното Море. Започнувал 
од Драч (алб. Дурас), а во Битола 
(де нешна Македонија) се делел 
јужно кон Солун и на североисток, 
преку денешната територија на  
Бу гарија, пристигнувал  до Црното 
Море.

Во модерната историја, пр ви
чниот Коридор број 8 датира од 
1897 година, кога тогашната бу
гарска влада решила да из гра ди 
железничка линија од Ра домир, 
преку Ќустендил, до се ло то Ѓу
е шево, со перспектива да про
дол жи кон Македонија. Во 1904 
го дина е потпишан договор со то
гашната Отоманска империја, спо
ред кој до 1910 година Бугарија 
тре бала да изгради железничка 
инфра структура до Ѓуешево и 
границата со Македонија. Ото
ман ската страна требала да го 
подготви делот од Куманово до 
Кри ва Паланка и границата. Така, 
со заем од 100 милиони лева во 
1910 година, возот стигна до се
ло то Ѓуешево.

Иницијативата за создавање 
на транспортен коридор „Запад
Исток“  во правец   Италија  Ал
ба нија  Република Македонија 
 Бугарија и неговото поврзување 
со земјите од регионот на Кавказ 
и Блискиот исток беше покрената 
во 1990 година и регулирана со 
Протоколот од состанокот на 
министрите за транспорт на Бу
га рија, Република Македонија и 
Албанија, што се одржаа во Со
фија на 1920 ноември 1991 го
дина. На оваа иницијатива по до
ц на и  се придружија Италија и 

Тур ција, а подоцна и   Грција.
Според одлуките на Втората 

паневропска конференција на 
ми нистрите за транспорт (Крит, 
1994), потврдена со третата 
кон ференција во ист формат 
(Хелсинки, 1997), Коридорот број 
8 е вклучен во Паневропскиот си
с тем на  транспортни  коридори.

Важноста на Паневропскиот 
транспортен коридор 8 се зголеми 
по склучувањето на Основниот 
мулти латерален договор за 
меѓународен транспорт за развој 
на коридорот ЕвропаКавказ 
(1998), а трансконтиненталната 
ру  та ЕвропаКоридор бр 8  Ази
ја обезбедува најдиректна тран
спор тна врска од Јужна Европа и 
Медитеранот до Кавказ, Централна 
Азија и Далечниот исток. Главната 
дестинација на Паневропскиот 
тран спортен коридор број 8 е 
Ба ри / Бриндизи  Драч / Валона 
 Тирана  Ќафасан  Скопје  Со
фи ја  Пловдив  Бургас / Варна. 
Ко ридорот е интермодален и 
вклу чува пристаништа, патишта, 
же лезници, аеродроми.

Во 2003 година, Групата I на 
ви соко ниво, со која претседаваше 
Карел Ван Мирт, одлучи да ги 
ажурира насоките за развој на 
Трансевропската транспортна 
мре жа, а последователно бе ше 
потпишан Меморандум за раз би
ра ње меѓу земјите од регионот.

Во 2005 година  Група II на 
високо ниво, со која претседаваше 
Лојола Ди Паласио, дискутира 
и усвојува продолжување на 
нај големите трансевропски 
оски кон  соседните земји и ре
ги оните на Европската унија и 
приоритетните проекти за ни
вни от развој. Одобрени се пет 

големи транспортни оски  преку 
територијата на Бугарија поминува 
југоисточната главна оска што ја 
поврзува Европската унија преку 
Балканот и Турција со Кавказ и 
Касписко Море, како и со Египет 
и Црвеното Море. Предвидени се 
врски со Албанија и Македонија, 
Иран, Ирак и Персискиот Залив.

На 1 август 2017 година, 
Бугарија и Македонија, во Скопје, 
премиерите  Бојко Борисов и 
Зоран Заев го потпишаа До го
ворот за добрососедство. За е
дно со договорот, двете земји 
потпишаа уште осум договори, 
при што приоритет од страна на 
двете влади му беше даден на   
инфраструктурниот проект Ко ри
дор број  8. Тој има амбициозна 
цел да ги поврзе пристаништата 
Бари и Бриндизи во Италија, со 
крајбрежјето  на Албанија, про
дол жувајќи низ Македонија и  
поминувајќи  низ Бугарија, Ќу
стен дил, Софија и Пловдив да 
пристигне до пристаништата во 
Варна и Бургас. Како еден од 
10те Паневропски транспортни 
коридори, тој треба  да го поврзе 
Јадранското  со Црното Море. 

 

ТРАНСПОРТНИ 
КОРИДОРИ „ИСТОК 
– ЗАПАД“  НАДВОР 
ОД ТЕРИТОРИЈСТА 
НА БУГАРИЈА И 
МАКЕДОНИЈА

Политичката и економската 
со стојба во Европа моментно 
диктира транспортна ориентација 
во основен правец „Југ  Север“, 
што доведува до брза изградба 

на транспортни артерии во иста  
правец, и од таа  причина   ре ги о
нал ната  врска во правец   „Исток
Запад“  останува во  заден план. 
Ова бара да се обезбедат врски 
што го олеснуваат движењето на 
стоките, патниците и давањето 
услуги. Врските „ЗападИсток“, 
кои минуваат низ територијата на 
Бу гарија и во моментов се сла би, 
што е и причината зошто се по 
често сме заобиколени  од сè по
бр зиот развој  на транспортната 
ин фраструктура на нашите со се
ди.

Север
Од север во Романија, со 

многу добро темпо се гради  
автопатот Констанца  Букурешт 
 Питешти  Сибиу  Темишвар 
 Арад  унгарска граница (про
дол жува до Будимпешта) (Сл. 
1). Коридорот е претставен со 

два автопати: автопатот А2  
Констанца  Букурешт  200 km 
 целосно  во експлоатација. Од 
романска страна, имаше планови 
тој  да се продолжи до границата 
со Бугарија, но недостатокот 
на еквивалентни услови за 
транспорт од друга страна ги 
запре овие намери; автопатот А1 
 Букурешт  Арад  вкупно 600 
km, изградени се 400 km, од кои 
51 km се во фаза на изградба 
(Дева  Темишвар), а остатокот е 
планиран за следните 4 години. 
Автопатот е изграден како дел 
од Трансевропската транспортна 
мрежа и е финансиран главно 
од европски фондови  85% од 
финансирањето доаѓа од ев
роп скиот буџет. Од исток има 
врски преку Црното Море со 
Русија, Кавказ и Блискиот исток 
и  Средниот исток, а од запад има 
врски со развиената автопатна 

Слика 1. Север
Романија  магистрала Констанца – Букурешт – 
Питешти – Сибиу – Тимишвар – Арад – унгарска 

граница (продолжува кон  Будимпешта)
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мрежа на Централна и Западна 
Европа. Ова, во комбинација со 
водниот тек Рајна  Мајна  Ду нав, 
кој завршува на исток со приста
ни штето Констанца, веќе опфаќа 
го лем дел од сообраќајот исток  
за пад во регионот.

Пристаништето Констанца  
инвестиции од  над 1,5 милијарди 
американски долари за 25 години, 
зголемување  на прометот на товар 
за  10 пати  од трето пристаниште 
во Западното Црноморие по 
Бургас и Варна, во моментов има 
промет од над 57 милиони тони 
или три пати поголем од оној на 
пристаништата на Бургас и Варна, 
земени заедно. Романија ќе ин
ве стира 1,1 милијарди евра во 
пристаништето Констанца до 2030 
година. Средствата се планирани 
во програмата на владата, како и 
во новата генерална стратегија за 
транспорт. Аеродромот во Бу ку
решт  за 10 години  од 2005 до 
2015 година, повеќе од трипати 
го зголеми патничкиот  сообраќај 
и сега надминува 10 милиони 
патници годишно. За споредба, 
низ аеродромот во Софија го ди
шно поминуваат нешто помалку 
од 5 милиони.

  

Југ
Од југ  Грција има целосно 

изграден автопат   Егнатија  
Одос. Автопатот го поврзува 
Јадранското  со Црното Море 
и е долг 670  km со 76 тунели 
со вкупна должина од 99  km 
(најдолгиот тунел е 4 700 m) и 
1650 мостови (13 патарини и 
вкупна инвестиција од скоро 7 
милијарди евра). Финансирањето 
за неговата изградба доаѓа 

главно од ЕУ и практично го 
прави безначаен Коридорот број 
8. Исто така е прашање на време 
договорот меѓу Грција и Турција 
за продолжување до Едрене и 
Истанбул. Пристаништето во 
Пиреја моментно е под концесија 
од Кинескиот  оператор (COSCO). 
Исто така, на почетокот од 
оваа година, пристаништето во 
Солун е дадено под концесија 
на германскофранцуско
кинески конзорциум за 1,1 

милијарди евра. Сите овие факти 
ја зајакнуваат геополитичката 
позиција на Грција, ставајќи нè во 
уште понеповолна позиција.

Во последните години, и 
покрај политичките превирања 
низ кои поминува, Турција 
инвестираше повеќе од 50 

милијарди американски долари 
во железничката инфраструктура, 
која се гради со многу високо 
темпо, сфаќајќи дека земјата 
претставува врата  меѓу „исток“ и 
„запад“. За целата таа железничка 
мрежа, за пристап  до пазарите 
во Западна Европа, постојат 2 
можни начини  преку Бугарија 
и Македонија или преку Грција. 
Досегашното искуство покажува 
дека таков железнички коридор 
е сосема можно да се реализира 

од грчка страна, додека ние тешко 
дека успеваме да ги изградиме 
и да ги поврземе постојните  
на бугарската територија. 
Оваа реалност станува уште 
поверојатна заради фактот што 
од Солун треба да се гради брз 
пат до Будимпешта.

Слика 2. Југ
Грција – магистрала Егнатија  Одосдолжина 

670 километри, 76 тунели со вкупна должина 99 
километри  (најдолг тунел 4 700 m ) и 1650 моста 
(13  патарини  и  вкупна инвестиција од скоро   7 

милиарди евра).
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 Блиску до Истанбул, но и 
релативно блиску до Бугарија, се 
гради најголемиот аеродром во 
светот, со проценет капацитет од 
150 милиони патници годишно. 
Ова целосно ја менува светската 
мапа на важните трансфер аеро
дро ми. Секако присуството на 
таков објект влијае на развојот на 
инфраструктурата во прилично 
голем територијален обем и ние 
не сме воопшто подготвени  за 
овој предизвик. Во овој случај, 
воз  душниот сообраќај над бу гар
ска та територија се очекува да се 
зголеми за 50%.

ТРАНСПОРТЕН 
КОРИДОР БРОЈ 8 

Уште од минатите времиња е 
докажано дека добрата инфра
стру ктура подразбира повеќе 
ин вестиции, подобра трговија и 
по го лемо движење. Резултатот 
од тоа е подобрување на 
условите за живот на локалното 
население, кое ги користи тие 
поволности. 

Балканот зазема едно од 
најважните геостратегиски ме ста 
во Европа и преодот кон  Ази
ја. Во различни историски пе
ри оди, на пример за време на 
со цијализмот, придобивките од 
локацијата не може да се иско
ри стат заради политичката по
дел ба на нашиот дел од Европа, 
што доведе до речиси физичко 
раз делување на границите меѓу 
Исток и Запад, преминувајќи низ 
нашите западни и јужни граници. 
Поради оваа политичка состојба 
и ориентација, главната насока 
на врските кои се цсртале тогаш 

во Бугарија се со главен правец  
Исток. Во овој период  втората 
половина на дваесеттиот век  пе
ри од на најдинамичен и најбрз 
инфраструктурен развој на Евро
па на  нејзините централни и за
па дни делови, Балканот бе ше 
пе  риферна област, каде што се 
гра деа главно  бариери и одбра н
бени линии, а не врски.

Во сегашната состојба на 
Балканот и Европската унија  
ситуацијата со финансиските 
де фицити, проблемите со еко
ном скиот развој и недоволните 
ре сурси, исклучително е важно  
при донесување  на конкретни 
од луки за изградба на следните 
правци, тие   да бидат оправдани 
и да водат до максимален ефект 
врз економијата и населението. и 
бидат дел од добро осмислената 
серија чекори кои водат до 
крајната цел  максимално до
бро искористување на нашата 
геостратешка позиција за развој и 
просперитет во регионот.

Сложената транспортна си
ту  ација на Балканскиот По лу о
стров и поврзувањето во регионот 
моментално се карактеризира 
со мрежа составена од брзи  
тран спортни артерии кои се 
фрагментирани и меѓусебно по
вр зани со оние од пониската 
класа, што ја нарушува целината 
и непреченото движење на 
патници и стоки. Ова, во 
комбинација со зголемувањето 
на сообраќајот во перспектива 
и постојаното зго  лемување на 
сообраќајот во пра  вец „исток
запад“, повлекува итна потреба 
од завршување на коридорите 
проектирани  во минатото. 
Важно е да се земат во предвид 

овие околности, како и брзиот 
развој на транспортот на 
нашите околни соседи, со цел  
навремено да се преземат пра
вил ни  и  вистински одлуки.

Ова, во комбинација со 
постојната и новоизградената при
станишна инфраструктура (Кон
стан ца, Бургас, Варна, Текирдаг, 
Драч, Бари, итн.), вклучувајќи ги 
и аеродромите (во Истанбул, Бур
гас, Варна, Констанца, Софија, 
Скопје, Бари) би генерирале огро
мен транспортен проток. По ми ну
ва њето на овој  транспорт тек низ 
на шата територија треба да се 
направи на најкраток и најлесен 
начин.

Во оваа смисла, може да се 
спомене Транспортниот коридор  
број 8. Овој коридор (и патниот 
и железничкиот) е најкраткото 
ра стојание помеѓу Црното и Ја
дранското Море. Во моментов, 
одделни елементи на трасата се 
во фаза на изградба и/или ре кон
струкција.

Трасата ги вклучува сите 
детали за интермодален тран
спорт, автопати, железнички ли
нии, аеродроми, па дури и га со
вод. Коридорот ќе обезбеди една 
од најбрзите директни врски од 
Јужна Европа и Медитеранот, пре
ку Балканот до Кавказот, регионот 
на Централна Азија и Далечниот 
исток. За таа цел, мора да се 
изградат железнички и патни 
врски за да се обезбеди лесно и 
не пречено движење на товар и 
пат ници. Но, бидејќи Коридорот 
број 8 е многу повеќе од тран
спор тна артерија  тој е освен тоа 
и гасна и информатичка врска, 
ко ја, според неодамнешната изја
ва на министерот за транспорт 

и врски Ивајло Московски, ќе 
стане носител на брз интернет 
5G. Правецот на коридорот га

рантира интеракција со уште три 
Паневропски транспортни ко ри
до ри. На бугарска територија, 

Ко ридорот се сече или се по
вр зува директно со трасите на 
Коридорите 4, 9 и 10.

Овде треба да се спомене 
дека, покрај Паневропските 
тран спортни коридори, тој се 
се че  со уште два транспортни 
ко  ридори, кои ја остваруваат 
врската СеверЈуг и кои не се дел 
од Паневропската транспортна 
мре жа, но се со еднаква важност 
за земјите  кои ги користат. Во 
овој случај станува збор за Новиот 
источнобалкански транспортен 
ко ридор, за кој се дискутираше 
кон средината на 2017 година, 
повторно со потпишување на ме
морандум меѓу земјите   Бу га ри
ја и Романија. Тој има за цел да 
воспостави директна врска по ме ѓу 

Турција и Далечниот исток со зе
мјите од Европа и Црноморскиот 
базен, а во исто време е дел и 
од  идејата за црноморски ма
ги стрален прстен. Од другата 
стра на на Коридорот број 8, и 
тоа од запад, тој се поврзува со 
Ја дранскоЈонскиот автопат, 
кој има за цел неговиот од своја 
стра на да ги поврзе земјите од 
ЈадранскоЈонскиот морски базен  
по копнена врска по должината на 
неговиот брег, почнувајќи од Трст 
и завршува во најјужниот дел на 
полуостровот.

На овој начин, значајно се 
засилува транспортното зна  чење  на 

Коридорот бр.8,  тра н сформирајќи 
го во  един с тве  на  хоризонтална 
врска во Ев ро па, со правец „Исток
Запад“, пре се куваајќи   цели 5 
транспортни ко ри дори, не само од 
регионално и европско значење, 
туку  и од светско значење. Станува 
збор за мултилатерална врска, 
која, по крај патната, железничката, 
претставува  и интернетврска и 
гасоводна врска. Транспортниот 
коридор има капацитет да го 
скрати времето за превоз на стока, 
товар, патници и да обезбеди многу  
услуги, за значително по мал ку 
време и со многу пониска цена од 
порано.

Слика 3. Коридор број 8
меѓу Коридор број 4, 9, 10, Источнобалкански и  Јадранскојонски
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Да не заборавиме дека спо
ме натиот коридор, по природа и 
правец, автоматски станува дел од 
„Патот на свилата“ или, поточно, 
на „Новиот пат на свилата“ по
вр зан со иницијативата “Belt and 
Road”    план за финансирање 

на инфраструктурни проекти за  
економски интерес на Кина од над 
8 милијарди американски долари. 
Ова е оската на снабдување и 
размена на стоки меѓу Европа 
и Блискиот и Далечниот исток. 
Спроведувањето таква тран спор тна 

врска, докажано е дека го скратува 
времето за превоз на стоки  од 
Кина до срцето на Евро па за дури 2 
недели. Ова само по себе е огромно 
подобрување и ќе стане еден од 
главните оски на економијата и 
растот меѓу Европа и Истокот.

источнобалкански транспортен 
коридор. Патот е целосно реко
нстру иран.

Бургас – Софија – 361 km по  
Автопат„Тракија“, целосно за
врше на и е во експлоатација.

Обиколница околу Софија 
– до автопат „Љулин“ – 32 km, 
де лумно  завршен  автопат, како 
перспективата  во скора иднина 
треба целосно да се заврши. 

Автопат Љулин и Автопат  
„Струма“ до Дупница – 56 km – во 
делот кој е предмет на Коридор 
број 8 целосно се завршени и се 
во експлоатација.

Од Дупница, низ  Ќустендил 
до Ѓоешево 60 km – Пат II62 и 
I6 – реконструиран со опција и 
можност за изградба на автопат 
или брз пат.

ОЧАКУВАНИ 
ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ 
ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ПРОЕКТОТ 
ЗА СТРАТЕШКИ 
ТРАНСПОРТЕН 
КОРИДОР „ЈУГ – СЕВЕР“ 

Транспортот, економската, 
енергетската и информатичката 
поврзаност играат клучна улога во 
економскиот и социјалниот развој, 
за мобилноста на работните ре
сурси, во обезбедувањето ус лу
ги и во конкурентноста на еко
но мијата како целина. Таквата 
тран спортна и не само тоа, ар
те рија, би бил клучен елемент 
на националната и европската 
тран спортна мрежа и претставува 
при родно продолжување на ав то
па тот „Тракија“, што ги поврзува 

гла вните источни центри на еко
ном ски развој долж брегот на 
Цр ното Море  Варна и Бургас, 
преку Македонија со Албанија 
и Италија, со главен  правец на 
стоките и услугите  Турција и  
Блискиот  и Далечниот исток  
кон југ и север  со земјите кои 
ге нерираат најголема количина 
ту ристички движења и извори на 
ос новни суровини за најширок 
спектар на сектори. Изградбата 
на транспортната врска „Запад  
Исток“ од Бари / Бриндизи, преку 
Драч, Скопје, Софија, Бургас и 
Варна, ќе влијае на економскиот 
развој на земјите од двата крај
бреж ни региони  Јадранскиот  и 
Цр номорскиот, придонесувајќи за:
• создавање подобри услови 

за развој на туризмот во кра
јбрежните зони преку по до
бру вање на пристапноста до 
тран спортот и насочување на 
транзит и товар на сообраќајот 
на автопатот, намалување на ри
зи ците од животната средина во 
крај брежната зона;

• подобрување на услугите за 
транспорт со намалување на 
времето за патување помеѓу 
земјите во регионот;

• пренасочување на тешкиот со
обраќај кон автопатот ќе со
здаде подобри услови за по
до брување на безбедноста на 
па тиштата и оптимизирање на 
тро шоците за одржување на 
патната мрежа;

• обезбедување подобри 
транспортни услуги   на 
регионалната и локалната 
економија, т.е. подобар (брз и 
безбеден) пристап до пазарите 
на стоки и суровини, што ќе 
ја зголеми конкурентноста на 

регионалните производи преку 
модернизација и развој на 
транспортната оска;

• ќе го стимулира развојот на нови 
економски дејности во некои 
од помалите градски центри, 
придонесувајќи за развој на 
полицентричен модел на  мрежа 
од населени места.

• создавање на информациско 
поврзување преку брз Интернет, 
кој во моментов е недостапен за 
некои земји во регионот

• можноста за градење енергетски 
врски.

ЗАКЛУЧОК 

Современата геополитичка 
состојба, паралелно со забрзаниот 
развој на транспортот на нашите 
околни соседи, нè става во 
позиција на земји што треба брзо 
да ги донесат своите одлуки. Ова 
е причината што постои огромен 
ризик Бугарија и Македонија 
да станат геополитичка дупка 
во наредните години поради 
ненавремени акции и пропуштени 
можности. Тековната ситуација 
со отворените граници и то што 
како земји гледаме во еден ист 
правец, претставува  повод да ги 
преиспитаме повторно нашите 
приоритети во транспортот и да 
не ја пропуштиме можноста да 
го реализираме коридорот  од 
трансевропска и азиска важност, 
со тоа што повторно ќе бидеме 
заобиколени.

 Од друга страна,  префрлајќи го 
фокусот од светскатаа транспортно 
 економска сли ка врз регионалната 
по вр заност на балканската ар те рија 
и карактеристиките на транспортот, 
треба да се на по ме не дека вкупната 
должина на Па невропскиот ко ри
дор број 8 е помеѓу 1220 и 1350  
km , во за висност од специфичните 
ка  рак те ристики на неговите патни 
и же лезнички траси. На бугарска 
те риторија, должината на патниот 

дел од коридорот е 640  km, а из
гра дениот дел од железницата  е 
747  km. Ова значи дека околу 
52% од патната инфраструктура 
и над 55% од железничката 
инфраструктура на коридорот се 
на бугарска територија. Единствена 
неизградена  бугарска делница на 
железничкиот д ел од коридорот е 
железничката пруга од станицата 
Ѓуешево до бугарскомакедонската 
граница, долга околу 2,5  km.

КОРИДОР БРОЈ 8 НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА 
БУГАРИЈА 

Вкупната должина на трасата 
низ бугарска  територија изнесува  
640 km. Автопати и брзи патишта 
се  околу 70%. Трасата се дели на 
следните делници:

Варна – Бургас – траса со 
должина  130 km и со планови 
за изградба на автопатот  
„Црно Море“, дел од Новиот 
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ПЛАСТИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ НА ФЛЕКСИБИЛНИТЕ 
КОЛОВОЗНИ КОНСТРУКЦИИ НА ПОВРШИНИ СО 

ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ВО СКОПЈЕ

PLASTIC DEFORMATION OF THE FLEXIBLE 
PAVEMENT STRUCTURES ON PAVEMENT SURFACES 

WITH SPECIAL TRAFFIC MODE

В. Проф. д-р Горан Мијоски
Универзитет
„Свети Кирил и Методиј“ - 
Градежен факултет, Скопје

м-р Б. Кчев 

Друштво за 
архитектонски дејности, 

надзор и инженеринг
“МБМ Архитекти” Дооел 

Скопје

G. Mijoski, B. Kchev

Резиме 
За учесниците во патниот сообраќај рамноста на патот е од посебен интерес и една од првите 

карактеристики – особености на патот кои ги забележуваат. Рамноста на коловозната површина претставува 
еден од главните индикатори за оценување на состојбата на коловозите со кои се определуваат нивните возни 
својства. Разликуваме надолжна и попречна рамност на возните површини. Деформациите кои се појавуваат 
на коловозната површина, најчесто се предизвикани поради големото сообраќајно оптоварување, движењето 
на тешки товарни возила, неадекватно избрана и димензионирана структура на коловозната конструкција, од 
квалитетот на материјалите од кои е изградена, како и од квалитетот на изведување на градежните работи.

Клучни зборови  
Коловозна конструкција, возна површина, надолжна и попречна рамност, ИРИ, длабочина на колотраг

Summary 
For road users unevenness of the pavement surfaces is of special interest and is one of the first features 

of the road we perceive. Roughness of the pavement surface is one of the main indicators for evaluation of 
the pavement condition and its driving characteristics. There are two kinds of roughness – transversal and 
longitudinal. Heavy traffic load, poor dimensional pavement structure, quality of the used materials and quality 
of the construction work are main reasons for pavement surface deformation.

Key words
Pavement structure, pavement surface, longitudinal and transversal roughness, IRI, rut depth

1. ВОВЕД
1.1. Општо за нерамнините на 

коловозните површини
За учесниците во патниот сообраќај рамноста 

на патот е од посебен интерес и една од првите 
ка рактеристики – особености на патот кои ги за
бележуваат, затоа што рамноста зависно од брзи
на та и карактеристиките на возилото, зна чи тел но 
дејствува на осцилациите на возилото (ги возбу
ду ва осцилациите), кои предизвикуваат до пол
ни телно зголемено динамичко оптоварување на 
колово зната површина и возилата (со што вли јае врз 
економичноста на транспортот), а воедно пре ди зви 
кува намалена удобност и конфор во возењето, ка  ко 
и најзначајното, се намалува безбедноста во со о бра
ќа јот [1].

Влијанието на надолжните и напречни нерамни
ни врз возилото и возната површина,  шематски е 
при кажано на сл. 1 [2]. 

 
Слика. 1

Шема на влијание на нерамнините, нивно значење и 
зависности

Нерамноста на возната површина има големо 
влијание, а воедно ги менува условите на контакт 
помеѓу тркалата од возилото и коловозната површина, 
во толкава мерка, да поголеми неправилности може 
да предизвикаат променети услови на потпирање 
на тркалата. Тоа може да доведе до значително 

намалување на искористеноста на постојната 
способност на триење на коловозот, што дури и 
при сув коловоз, може да резултира со последици 
поради намалената безбедност.

Значајно е да се истакне дека рамноста, односно 
нерамноста на возната површина може да биде во 
надолжен и напречен профил на возната површина [3].

Слика. 2
Два вида  на нерамнини (надолжни и попречни)

Деформациите кои се појавуваат на коловозната 
по вршина, најчесто се предизвикани поради го
ле мото сообраќајно оптоварување, движењето 
на тешки товарни возила, неадекватно избрана и 
димензионирана структура на коловозната кон стру
кција, од квалитетот на материјалите од кои е из
градена, како и од квалитетот на изведување на гра
де жните работи. Од тука може да се констатира дека 
влијанието на нерамнините се рефлектира на:

 промена – пораст на оптоварувањето;
 влијание на безбедноста на возењето – 

сообраќајот и 
 влијание на конфорот – удобноста на возење.

1.2. Надолжна рамност на возните 
површини

Во праксата, идеална површина на патниот 
ко ловоз како по проект, практично не може да би
де постигната. Коловозните површини обично се 
градат со поголеми или помали дискрепанци од 
проектираните вредности за висината, што резул
ти ра со нерамност на коловозите. За оценување 
на состојбата на возната површина во однос на не
рамнините, меродавно за нивното влијание на во
зи лата и патниците, освен обликот и големината на 
не рамнини (висина, длабочина и должина), влијаат 
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уште и редоследот (број и распоред) и насоката на 
не рамнините (во однос на оската на патот). 

Причините кои условуваат брановиден профил 
на возната површина се многубројни и разновидни 
и тоа: нерамномерна збиеност на постелката, од
но сно долниот строј на патиштата; недоволна и не
рам номерна збиеност на слоевите на коловозната 
конструкција; недоволна носивост на долниот строј 
на трупот на патот; нехомогена структура на ма те
ријалите на долниот строј; неправилно ва ли ра ње 
(компресирање); пречекорување на ме ро дав ното со
обраќајно оптоварување од фактичкото опто ва ру ва
ње и др.

Нерамноста на возните површини и динамичките 
оптоварувања се наоѓаат во правопропорционална 
зависност. Со зголемување на надолжната нерамност 
на возните површини се зголемуваат и динамичките 
оптоварувања на коловозната конструкција, со што 
доаѓа до зголемување на нејзините оштетувања 
(сле гнувања, замор и др.), при што стареењето и 
осла бувањето на коловозната конструкција е по
бр зо, а како краен резултат имаме покус животен 
век на коловозните конструкции. Влијанието на не
рамноста на возната површина на возилата пак се 
огледа во зголемување на оптоварувањата на во зи
ла та, зголемување на нивните оштетувања и секако 
по кус век на експлоатација.

На остварување на потребната надолжна рам
ност влијаат следниве чинители:

 Подлогата (долните носиви слоеви од ко ло во
зната конструкција);

 Избраното проектно решение за коловозната 
конструкција (тип на асфалтни слоеви, 
прекини во коловозната површина, градби на 
патната ин фрас тру ктура);

 Услови на изведба на асфалтниот слој
 Пречекорувањето на меродавното сообра ќај

но оптоварување и др.
Мерењето на надолжната рамност се врши со 

најразлини апарати, почнувајќи од наједноставниот 
– мерна летва со должина од 4 метри, до нај со
времените – инерцијални високобрзински про
фи  лери. Оценувањето на надолжната рамност на 
воз ната површина е преку Меѓународниот индекс 
на рамност IRI (International Roughness Index), а се 
изразува во [m/Km]. 

1.3. Попречна рамност на возните 
површини

Попречната рамност на коловозните површини 
претставува еден од индикаторите за оценување на 
состојбата на коловозите, со кои се определуваат 
нивните возни својства. За современата технологија 
на следење на состојбата на патиштата и соодветното 
организирање на службата за одржување, во рам
ки те на Системот за управување со патишта, од 
осо  бено значење за  моменталната состојба и упо
тре бливоста на коловозите е начинот на реално и 
објективно утврдување и вреднување на состојбата 
на коловозната површина [4]. За да се елиминираат 
нерамнините, треба да се знае местото – локацијата, 
каде истите се појавуваат, нивните геометриски па ра
метри и нивната несоодветност на важечките нор ми. 

Карактеристично оштетување кое се де тек тира 
со мерењата за попречна рамност кај ас фал тнит е ко

ло возните конструкции е пластичната дефор ма ција 
т.н. бразда  „колотраг“[5]. 

Слика. 3
Приказ на тотална длабочина на бразда

(колотраг) и неговата длабочина 

Попречната рамност може да манифестира по
следици кои можат да бидат исти, а во некои слу чаи 
дури и поголеми од надолжната рамност. Ка рак
теристични последици поради  недоволната по п ре
чна рамност се [6]:

 водење на возилата во движење по иста трага;
 собирање на вода во колотрагот;
 нерамномерно потпирање на тркалата од во

зи лото на коловозната површина.
Од исклучителна важност за безбедноста и удо

бно ста на возење, како и за оцена на состојбата на 
коловозните површини е и попречната рамност   
дла бочината на бразда  колотраг, поради тоа што во 
колотрагот се собира и задржува водата (наместо да 
се одводнува), а длабочината односно висината на 

за држаната вода на возната површина има пресудно 
вли јание за создавање на аквапланинг и нарушување 
на безбедноста на сообраќајот [7]. 

Како главни фактори за појава на бразди на ко
ло возната површина се: 

 сообраќајното оптоварување, 
 температурата на коловозната површина, 
 квалитетот и типот на употребените материјали и 
 квалитетот на изградба на коловозната кон

струк ција [8]. 
Во зависност од тоа каде се јавува деформацијата 

во коловозната конструкција и што е причината за 
појава на бразди, разликуваме [9]:

• Деформација во долниот строј – недоволна 
носивост на коловозната конструкција (се 
јавува поради недоволната носивост на под
ло гата или постелката; недоволната дебелина 
и/или носивост на слоевите и лошото од
во днување и др. Појавата на колотрази во 
дол ните слоеви, потоа се рефлектира на 
површината од коловозот) сл. 4.

Слика. 4
Колотрази во постелката или долниот строј

• Деформација во асфалтните слоеви (се јавува 
поради лошиот гранулометриски состав, пре
мно гу врзно средство – битумен или филер, 
по грешен тип на битумен, оштетувања од вода, 
те жок сообраќај и високи температури на ко
ло возот) сл. 5.

Слика. 5
Колотрази во асфалтните слоеви

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН  ДЕЛ
Во 2007 год. изработена е рехабилитација 

на површинската крстосница „Момин поток“, која 
ја формираат булеварите „Никола Карев“ и „8ми 
Септември“. Извршено е и проширување на ул. „8ми 
Септември“ до 12 m, како и изградена е коловозна 
конструкција на проширувањето. Според проектот, 
решението за коловозната конструкција се состои во 
два дела:

• Стругање на слој од асфалт бетонот со 
дебелина од 6 cm, а доколку има потреба ќе се 
спроведе и дополнително стругање

• Се врши асфалтирање со следниве димензии 
во два слоја и тоа:

 БНС 32СА со полимер битумен .................... 7 cm
 асфалт бетон АБ 16С со полимер битумен .... 5 cm.
Регулацијата на оваа крстосница е со семафори, 

со голем интензитет на сообраќај, со ПГДС над 
30.000 воз./ден, од кој околу 30% претставува тежок 
сообраќај [10]. 

Извршени се мерења на попречната рамност  
длабочина на колотрази, со мерна летва од 4 m со 
следниве цели:

 да се оцени моменталната состојбата на коло
воз ната површина 

 да се констатираат промените на коловозната 
конструкција

 да се следи состојбата на коловозната констру
к ција 

 да се донесат заклучоци и дадат препораки кои 
ќе придонесат за подобрување на решенијата 
во градот Скопје и др.

Реализацијата на претходно наведените ра
бо ти, ќе има за цел да го подобри управувањето со 
град ската патна мрежа, односно да го продолжи 
животниот век на коловозната конструкција, што ќе 
резултира со заштеда на буџетските средства. 

Извршени се мерења на улиците „Никола Карев“ 
(на две секции) и „8ми Септември“, при што се 
собрани 660 податоци за состојбата на коловозната 
површина [11].
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Табела 1
Резултати од извршените мерења на ул. „Никола Карев“ секција 1 (профил 0 - 15) 

Minimum Average Maximum St. Dev. 80% 95% Br.na pod.

0,00 2,43 23,00 2,74 3,20 5,00 240

     
                     Слика. 6 Длабочина на бразди                                                   Слика. 7 Оцена на состојбата

Табела. 2
Резултати од извршените мерења на ул. „Никола Карев“ секција 2 (профил 16 - 33)

Minimum Average Maximum St. Dev. 80% 95% Br.na pod.

0,00 2,63 24,00 3,33 4,00 8,00 270

         
       Слика. 8 Длабочина на бразди           Слика. 9 Оцена на состојбата         

Табела 3
Резултати од извршените мерења на ул. „8ми Септември“ секција 1 (профил 0 - 16) 

Minimum Average Maximum St. Dev. 80% 95% Br.na pod.

0,00 1,06 4,00 0,85 2,00 2,55 150

      

           Слика. 10 Длабочина на бразди                         Слика. 11 Оцена на состојбата
                         

 

Слика. 12 Оцена на вкупната состојба на крстосницата
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3. ФОТОГРАФИИ ОД МЕРЕНАТА ДЕЛНИЦА 
Направени се повеќе фотографии на карактеристичните места од крстосницата „Момин поток“, од кои 

некои што се покарактеристични, подолу се презентирани. Видливи се деформациите – појава на бразди 
(колотрази), со различна големина, на сите секции од улиците [12].

  
      Слика. 13 Крстосница „Момин поток“                                   Слика. 14 Мерење на колотрази

     
             Слика. 15 Без колотрази на брзата лента                      Слика. 16 Изразени колотрази пред семафор

на употребените материјали. Со додавањето на 
адитиви (како што се на пр. полимерите) во со
ста вот на асфалтната мешавина – модифицирани 
асфалт бетони, се придонесува за подобрување на 
издржливоста, односно овие асфалтни мешавини 
има ат поголема отпорност на создавање бразди на 
определени температури, отколку конвенционалните 
асфалтни мешавини [13]. 

На продолжување на животниот век на ко ло во
зната конструкција, односно зголемување на отпор
но ста на создавање на бразди, освен до да дените 
адитиви во битуменот, влијание има и големината на 
минералниот агрегат. Асфалтните ме шавини со по
го леми агрегатни зрна, имаат по го лема отпорност 
на создавање пластични де фор мации – бразди (ко
лотрази) [14].

Истотака, може да се констатира дека браздите и 
можноста за создавањето на аквапланинг се наоѓаат 
во правопропорционална зависност, бидејќи ко
л ку е поголема длабочината на браздите, толку е 
по голема и висината на вода која се задржува во 
нив, а висината на вода на возната површина е пре
д услов за создавање на аквапланинг. За опа сно ста 
од појава на аквапланинг е значајно да се ис такне 
де ка, доколку аквапланинг еднаш настане тој не 
престанува, иако на возната површина дојде и до 
значително намалување на дебелината на воден 
слој. [1]

Како препораки кои ќе придонесат за по до
бру вање на состојбата на патната мрежа во Градот 
Скопје во рамките на Системот за управување со 
патиштата, може да се наведат следниве мерки: 
Усвојувањето на критериуми за одредување на 
дла бочината на браздите, редовни мерења на 
рам носта – длабочина на бразди,  евалуација на 
состојбата на напречната рамност, како и пре зе
ма ње на мерки за нивно санирање, употреба на 
модифицирани асфалт бетони, потоа подобрување 
на дренажната способност на возните површини, 
како фактори кои битно влијаат на создавањето 
на пластични деформации на коловозната 
површина – бразди (колотрази), што најнакрај ќе 
резултира со намалување на можноста за појава 
на аквапланинг и зголемување на безбедноста на 
сообраќајниците. 
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4. ЗАКЛУЧОЦИ 
Од измерените вредности, како и од направената 

евалуација на состојбата на коловозната површина, 
може да се забележи дека пластичните деформации 
– бразди (колотрази), појавени се на сите секции, но 
дека состојбата е прилично стабилна. Длабочината 
на браздите се движи од 0,00 mm до 24,00 mm 
(измерено на ул. „Никола Карев“ секција 2, на 16 
профил). Истотака, може да се забележи дека по
ја  вата на бразди е поизразена пред семафорот 

поради кочење и запирање на возилата, на возните 
ленти со поголеми наклони по кои се движи тешкиот 
сообраќај и во зоната на крстосницата, додека во 
оста натите делови коловозната конструкција се 
однесува сосема стабилно и без поголеми пластични 
деформации.

Може да се заклучи дека фактори кои битно 
влијаат на појавата на попречна нерамност – дла
бочина на колотрази се: сообраќајното оп то
ва рување, климатските услови, квалитетот на 
изведената коловозна конструкција и квалитетот 



35б р о ј  1 1 • н о е м в р и  2 0 19 • П А Т И Ш Т А

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 Е

ТИВКИТЕ АСФАЛТИ 
– РЕШЕНИЕ ЗА 

СООБРАЌАЈНАТА 
БУЧАВА НА

ГРАД СКОПЈЕ
1. СООБРАЌАЈНАТА 

БУЧАВА – 
РАСТЕЧКИ 

ПРОБЛЕМ ВО 
СВЕТОТ

Бучавата во сообраќајот е 
широко распространет проблем, 
осо бено во густо населените гра
дови во светот. Сообраќајот прет
ста вува главен извор на бучава 
и тој учествува со околу 80% од 
бу чавата, како фактор што ја за
га дува средината, [Bueno et al., 
2014]. Изложеноста на високо ни
во на сообраќајна бучава може да 
до веде до здравствени проблеми, 
ка ко што се: стрес, нарушување на 
спи ењето, покачен крвен притисок, 
па дури и срцеви заболувања. 
Во публикациите на Светската 
здрав ствена организација се про

ценува дека само во за пад ни  от 
дел на Европа годишно се гу  бат 
над еден милион години здрав 
живот поради нарушено здра 
вје, инвалидитет или рана смрт, 
поврзани со сообраќајната бу 
чава. Нарушувањето на со нот 
и вознемиреноста, пре те ж но 
поврзани со вревата во со о бра

ќајот, го опфаќаат глав ниот товар 
на бучавата во живот на та средина. 

Покрај проблемите поврзани 
со здравјето, загадувањето од бу
ча ва предизвикува девалвација 
на цените на домовите, загуби 
во продуктивноста, трошоци кои 
се однесуваат на прерана смрт. 
Социјалните трошоци за бучавата 

проф. др Тодорка Самарџиоска

Др Тодорка 
Самарџиоска

е редовен професор на Градежниот факултет во 
Скопје. Докторирала на Универзитетот во Велс, 

Велика Британија во 2006 год. Автор е на над 130 
научни и стручни трудови, објавени во меѓународни 

и домашни списанија, како и во зборници од 
меѓународни научни конференции. Нејзина потесна 

специјалност се механиката, градежните материјали, 
градежната физика, граничните елементи, енергетски 
ефикасните објекти, звукот и акустиката на објектите. 

Учесник е во повеќе домашни и меѓународни 
научноистражувачки проекти. Претседател е на ИСРМ 
ТК 8 и потпретседател на одделението за енергетска 
ефикасност во КОАИ. Автор е на неколку учебници, 

учебни помагала, како и бројни стручни прирачници.

Слика 1

ADFORS GlasGrid® has been successfully 
fighting against reflective cracks in asphalt 
layers for more than 30 years.

Save up to 50 % of future road´s

life cycle costs with our grids and 
prololong lifetime of the road 

3 times.

www.glasgrid.com/eu
ilija.radenovic@saint-gobain.com

TROUBLE WITH 

YOUR ROAD? 

Try the GlasGrid app 
to fix it! 
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од железничкиот и патниот со
обра  ќај низ Европската Унија се 
про ценети на околу 40 милијарди 
евра годишно, од кои 90% се при
пишуваат на патничките авто мо
би ли и тешките товарни возила 
[den Boer & Schroten, 2007].

Патниот сообраќај е до ми
нантен извор на бучавата. Про
ценката која се однесува на првиот 
круг на мапирање на бучавата во 
Европа покажала дека речиси 67 
милиони луѓе, т.е. 55%, кои живеат 
во градови со повеќе од 250.000 
жители, се изложени на патна 
бучава која надминува 55 dB (Lden 
е индикатор за бучавата за ден, 
вечер и ноќ). Индикаторот Lnight 
надминува 50 dB за приближно 48 
милиони луѓе, што покажува дека 
бучавата од патиштата прет ста ву
ва најголем извор на бучава и за 
вре ме на ноќта [EC 2016], сл. 1. 

Европскиот парламент и Со
ве тот на Eвропската Унија на 
25 јуни 2002 година ја усвоија 
Ди рективата 2002/49/EC 1 за 
про ценка и управување со бу
ча  вата во животната средина, 
по зната под називот “END”. Ди
рек тивата END има за цел да 
„де финира општ пристап со кој, 
на приоритетна основа, ќе се из 
бегнат, спречат или намалат ште
тните ефекти на пречки пре ди
звикани од изложеност на бу ча ва 
во животната средина“. По крај 
наведеното, директивата има 
за цел создавање на основа за 
развивање на мерки на ЕУ за на
ма лување на бучава емитирана 
од главните извори, особено 
пат  ните и железничките возила 
и инфраструктура, авионите, ин
ду  стриска опрема и подвижни 
ма  шини. Како последица на Ди

рек тивата END, сите земји членки 
на ЕУ се принудени не само да ја 
анализираат ситуацијата со из
готвување на мапи за бучава, ту ку 
и да дејствуваат против проб ле
ми те со изготвување на акциони 
планови за бучава.

2. ФАКТОРИ КОИ 
ВЛИЈААТ НА 

БУЧАВАТА КАЈ 
ПАТИШТАТА

Големиот број истражувања 
покажале дека на нивото на бу ча
ва од патиштата влијаат:

 рапавоста на подлогата – 
нивото на бучавата линеарно 
расте со зголемувањето на 
рапавоста на подлогата;

 брзината на движење на 
возилата (бучавата од пне в
ма  тикот и бучавата од пре
но с ниот механизам) – со 
зго  лемување на брзината 
на возењето, се зголемува 
бу  чавата настаната од дви
же  њето на тркалата по ко
ло  возната површина;

 состојбата на површината 
на патот  влажните патишта 
се побучни од сувите, а ра
зликата во нивото на бу ча
ва та е повеќе изразена кај 
по мали брзини;

 видот на пневматиците и ни
вното оптоварување – пне
в  матиците кои се повеќе 
опто варени произведуваат 
по голема бучава која се зго
лемува со трошењето на по
вр шината на гумата;

 видот на подлогата на па
тот – бетонските па ти шта 

произведуваат по го ле   мо 
ниво на бучава од асфа л
тни те патишта со слична 
по вршинска под ло га при 
по мали брзини на дви жење 
на возилата. 

Бу чавата која што настанува 
при интеракција на пневматиците 
и подлогата се јавува како резултат 
на карактеристиките и својствата 
и на пневматикот и на подлогата. 
За нејзино смалување, значајни 
на пори прават и конструкторите 
на подлогата, и конструкторите 
на пневматиците. Со промена на 
материјалот кој се нанесува на 
површината на коловозната кон
стру кција, може во голема мерка 
да се намали нивото на бучавата.

Намалувањето на бучавата 
помеѓу коловозот и пневматиците 
бара изградба на потивки ко ло
возни површини. За таа цел тре
ба подобро да се разбере ка ко 
различните својства на ко ло воз
ни те површини, како на пример: 
текстурата, триењето, крутоста и 
температурата, влијаат врз нивото 
на бучава. Во Европа и светот се 
спроведени низа истражувања 
со кои се испитува влијанието на 
карактеристиките на различните 
коловозни конструкции врз 
нивото на сообраќајната бучава, 
[Rasmussen & Sohaney 2012, 
Pratico & AnfonssoLédée 2012, 
PIARC 2013, Wistuba and Walther 
2013, Salamanca 2017, Majic 2019]. 

3. ВИДОВИ 
ТИВКИ АСФАЛТИ

Сите коловозни површини 
имаат различни акустични пер
форманси; споредено со кон вен 

ционалниот асфалт некои ти  пови 
се позвучни, додека дру ги се 
потивки, сл. 2. Наместо кон вен 
ционалниот густоградиран ас
фалт, мешавината за тивок асфалт 
е формулирана со повеќе сло 
боден простор, така што во зду 
хот полесно би „побегнал“ по ме ѓу 
гумите и површината, [PIARC 2013]. 

Тивките асфалти може да се 
поделат на:

 порозен еднослоен асфалт
 порозен двослоен асфалт
 камен матричен асфалт 

(ЅМА)
 тенок, многу тенок и ултра 

тенок површински слој на 
асфалт

 гумиран асфалт

 пороеластични површини.
Порозниот еднослоен асфалт 

генерално се користи како по е

динечен порозен слој, кој се со
стои од агрегат со униформна 
го лемина со минимален износ на 
ситни честички, сл. 3. Во Франција, 
на пример, најчесто се употребува 

слој дебел 40 mm од мешавина 
0/10 mm со 50/70 чист битумен. 
Текстурата на еднослојниот по
розен асфалт овозможува на ма
лу вање на нивоата на бучава и ја 
зголемува отпорноста на лизгање 
на коловозот, особено во влажни 
услови и за големи брзини. Се 
проценува дека чинењето на 
ваквите асфалти е 3040% по го
лемо од обичните асфалтни ме
ша вини. 

Двослојниот порозен асфалт 
се состои од два слоја, од кои 
долниот е груб порозен слој со 
мак симално зрно на агрегатот 
од 12,5 ÷ 19 mm, и фин порозен 
по вршински слој на врвот со че
стички со големина од 48 mm, 
сл. 4. Вообичаената вкупна де

бе лина се движи од 50 ÷ 90 mm. 
Истражувањата во Данска за дво
слојни порозни асфалтни по вр
ши ни покажуваат намалување на 
бучавата за 46 dB во споредба 
со референтна површина од густ 
асфалт. Во поглед на трајноста, 
животниот век на двослојниот по
розен асфалт се движи од 3,3 го
ди ни до повеќе од 10 години. 

Камен матричен асфалт SMA 
(Stone Mastic Asphalt) е ас фалт 
со висок квалитет за ра ди сво ја
та дисконтинуирана гра ну ло ме
три ска крива. ЅМА припаѓа на 

Слика 2

Слика 3

Слика 4
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гру пата на абечки слоеви, а се 
из работува од зрна на агрегат со 
големина 4 mm, 8 mm, 11 mm и 16 
mm. Постојат повеќе видови на 
ЅМА, но генерално сите содржат 
дробен камен, сл. 5. Се разликува 
од порозниот асфалт по нивото 
на пори и шуплини. Трошоците за 
вградување на ЅМА ја зголемуваат 
цената за 20  25 % во однос на 
конвенционалните мешавини. 

Тенкиот, многу тенкиот и ултра 
тенкиот површински слој на асфалт 
имаат својства кои се оче куваат од 
завршниот асфалтен слој: 

 безбедност – добра от пор
ност на лизгање и добра 
макро текстура, добра на
преч на рамност,

 удобност – добра надолжна 
рам ност и ниско ниво на 
бучава. 

Тенкиот асфалтен слој од
го вара на Европската норма EN 
131081, има 6÷12 % пори и шу
пли ни, дисконтинуирана кри ва 
со камен агрегат 0/10 mm, и мо
ди фициран битумен како вр зив

но средство. Се изведува со де
белина од 40 mm.

Многу тенкиот асфалтен слој 
одговара на Европската норма 

EN 131082, има 10÷17 % шу пли
ни, дисконтинуирана крива со ка
мен агрегат 0/6 и 0/10 mm, и би
ту  мен како врзивно средство. Се 
из  ведува со дебелина од 20 ÷ 30 
mm.

Овие завршни асфалтни сло 
еви се карактеризираат со мно гу 
хомогена површина, добра отпор
ност на абење, деформации и пол
зење, добра и постојана макро 

текстура, ниско ниво на бучава и 
одлична отпорност против лиз
га ње, дури и после 10 години. 
На малувањето на бучавата е 
понеефикасно за тешките ка
ми они отколку кај порозните 
ас  фалтни слоеви, претежно за
ради помалата текстура на по вр
шинска обработка. Бучавата се 
намалува за 3÷5 dB во однос на 
конвенционалните асфалтни по
вр шини. Ултра тенките асфалти ја 
намалуваат бучавата за околу 9 dB. 

Таканаречените гумирани 
ас фалти во својот состав 
имаат битумен модифициран 
со гумен гранулат. Тој ги 
поседува полезните физичко
механички својства на двете 
состојки, па се применува за 
подготовка на асфалтна ме ша
ви на, сл. 6. Примената на вака 

мо дифицираниот битумен се 
пре порачува во рок од 4 часа за
ра ди таложењето на гумениот 
агрегат. Заради тоа, ограничена 
е далечината за транспортирање. 
Во САД се мерени намалувања на 
бучавата од 7,3 dB до 13,1 dB(A), 
споредено со бетонски површини. 

Пороеластичните површини 
се мешавини кои содржат од 20 
до 40 % воздух во шуплините и 

се прават од отпадни гуми. Со др
жи ната на гума претставува 20% 
од волуменот на мешавината. Аг
ргатите и гумата се врзани со по
ли мер модифициран асфалт и 
полиуретанско врзивно средство. 
Оваа површина е еластична, по
год на за тркалање и ја намалува 
бу чавата од пневматиците, сл. 7. 

На малувањето на бучавата може 
да биде од 5 до 15 dB во споредба 
со конвенционалните асфалтни 
по вршини, како што покажуваат 
швед ски и јапонски студии. 

Во табела 1 се прегледно 
сумирани најважните кара к те
ристики на дел од најчесто упо
тре буваните тивки асфалти. 

Слика 5

Слика 6

Слика 7

Табела 1.
Тивки асфалти и нивни карактеристики

вид дебелина
[mm]

максимално зрно 
на агрегат [mm]

текстура [mm]
и/или % на пори

редукција на 
бучава [dB]

порозен асфалт 0/16 45 16 25% 3

порозен асфалт 0/11 45 11 25% 4

порозен асфалт 0/8 45 8 25% 5

двослоен порозен асфалт 25 горен + 45 
долен слој

8 (горен)
16 (долен)

20% (горен)
25% (долен) 4 ÷ 6

камен матричен асфалт SMA 30 ÷ 50 5 ÷ 16 mm 0,5 ÷ 1,5 mm
4 % 2 ÷1

тенки слоеви 5 ÷ 8 mm 5 ÷ 8 mm 5 ÷ 15 % 3 ÷ 7

гумиран асфалт 30 12 14 ÷ 20 % 6

пороеластични површини 30 2 mm гума
8 mm агрегати 30 ÷ 35 % 5 ÷ 15
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4. ПРЕДНОСТИ 
НА ТИВКИТЕ 

АСФАЛТИ
Резултатите покажале дека 

со користење на тивките асфалти 
се смалува бучавата од 4,1 до 
5,5 dB. Истотака, на вообичаена 
влажна коловозна површина, бу
ча вата се зголемува за 0,6 dB, 
до дека кај тивкиот асфалт нема 
ра злика помеѓу сува и влажна 
по вршина. Тоа се должи на го
ле мата апсорпција на влага, маз
на та површина, еластичноста, 
фле ксибилноста и нелизгачките 
свој ства, кои заедно го прават 
ти вкиот асфалт добар изолатор 
на звукот. Неговата еластична 
мем брана овозможува совршена 
изо лација од продирањето на 
вода по длабочината на слоевите, 
задоволувачко дренирање на по
вр шинската вода, па затоа на 
вла жна површина зад возилата 
во текот на возењето речиси и 
да нема прскање. Во однос на 
вообичаената површина, от пор

но ста на ерозија е зголемена за 
40%, а флексибилноста при ниски 
температури за 60%. Тивкиот ас
фалт има подолг век на траење, а 
се вградува лесно и во релативно 
краток временски период. Пример 
за тоа е една испитувана делница 
на автопатот Angath, со површина 
од 30.000 m2, која е изработена во 
рок од 8 дена. Освен тоа, тивкиот 
асфалт е еколошки производ, би
деј ќи може во потполност да се 
рециклира. Недостаток на тивкиот 
асфалтен коловоз е неговата це
на. Токму заради тоа, тој може да 
биде оправдан во урбани подрачја 
каде сообраќајната бучав е голем 
проблем. 

Истражувањата во литература 
покажуваат дека примената на 
порозните асфалти во град с
ките средини значително при
до несува на намалувањето на 
бучавата предизвикана од пат ни
от сообраќај, и покрај високите 
инвес тициски трошоци. Со из
на  оѓање на вистинскиот тип на 
ас фалт, неговата оптимална по
роз ност и дебелина, се намалува 

бучавата во патниот сообраќај. 
Со тоа се обезбедува заштита на 
човекот од еден од најголемите 
загадувачи на животната средина, 
кои сериозно го загрозуваат 
неговото здравје. 

Со подетални анализи, пред 
сè на климатските услови и на 
економскиот фактор, тивките 
асфалти можат да се применат и 
на македонските патишта. Овие 
испитувања се долготраен и скап 
процес, и затоа секое претходно 
испитување и добиени резултати 
од било која друга земја треба 
да се искористат како основа во 
испитувањата и проектирањето 
на тивките асфалти во нашата 
земја. Вградувањето на тивките 
асфалти треба да се практикува, 
како во градските средини, така 
и на автопатиштата за да се 
намали негативното влијание на 
бучавата врз животната средина, 
за корисниците на патиштата и 
локалното население околу нив. 
Придобивките се повеќекратни 
за сите, а секако и за глобалниот 
еко номски развој на земјата. 
Неопходен е мултидисциплинарен 
и мултипараметарски пристап при 
проектирањето на асфалтните 
мешавини. Постојат услови, мо
жности и потенцијали за примена 
на тивкиот асфалт на коловозите 
на патиштата во Македонија, а 
врз основа на тоа можат да се 
дефинираат придобивките по 
здравјето и комфорот на живе
е ње на луѓето, а исто така и еко
ном ските придобивки од не го вата 
употреба. 

Тивка коловозна конструк ци
ја, која истовремено е безбедна и 
економична, е иднината за маке
дон ските патишта.
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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.mkwww.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:



www.prvkongreszapatista.mk
хотел „Double Tree by HILTON“


